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"Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć,
przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie.
Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają,
tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni"

1 Kor. 15:21, 22 
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OGŁOSZENIA
KS. PROBOSZCZA
MARZEC – KWIECIEŃ 2019 

• 1-3 marca 2019 – Pierwszy piątek, Pierwsza sobota, 
Pierwsza niedziela miesiąca.
• Odwiedziny chorych 

w piątek 1 marca od godz. 8.30
• Z piątku na sobotę Całonocna Adoracja 

Najświętszego Sakramentu
• W sobotę 2 marca godz. 12.00 - Msza Święta 

w Bazylice i czuwanie „Pierwszej Soboty 
Miesiąca”

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

• 6 marca – Środa Popielcowa.

• 8 marca – Dzień Kobiet – Zapraszamy panie na Eu-
charystię o godz. 17.00 w intencji wszystkich kobiet 
z naszej parafii

• 19 marca - wtorek – Uroczystość Św. Józefa. Zapra-
szamy do kościoła brackiego św. Józefa na Euchary-
stię na godz. 12.00 Bractwo Św. Józefa i Rzemiosło 
Dolnego Śląska

• 23 kwietnia - Dzień imienin Ks. Jerzego Jerki

• Od niedzieli 24 marca – Rekolekcje Wielkopostne

• 26 marca - wtorek – DZIEŃ SPOWIEDZI
• godz. 11.30 (w Krzeszowie)
• godz. 15.45 (w Krzeszówku)
• godz. 16.30 (w Krzeszowie)
• godz. 17.30 (w Czadrowie)

• 4-6 kwietnia 2019 – Pierwszy czwartek, Pierwszy 
piątek, Pierwsza sobota.

• Adoracja Najświętszego Sakramentu z piątku na 
sobotę

• W sobotę 6 kwietnia godz. 12.00 – Msza Święta 
w Bazylice i czuwanie „Pierwszej Soboty 
Miesiąca”

• 7 kwietnia – I-Niedziela Miesiąca. Zmiana Tajem-
nic Żywego Różańca godz. 10.00

• 14 kwietnia – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

• 25 kwietnia – Dzień imienin Ks. Bp Marka Mendy-
ka oraz Ks. Jarosława Góreckiego

TRIDUUM PASCHALNE - 2019 
ŚWIĘTA WIELKANOCNE w KRZESZOWIE

18 kwietnia 2019 - (Wielki Czwartek)
• godz. 16.00 – Msza Wieczerzy Pańskiejw Krzeszówku
• godz. 17.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej w Bazylice 

Krzeszowskiej
• godz. 18.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej w Czadrowie
• Adoracja Najświętszego Sakramentu w Krzeszowie 

do godz. 22.00

19 kwietnia 2019 - (Wielki Piątek - post ścisły)
• od godz. 8.00 – Rozpoczęcie adoracji Pana Jezusa 

w Ciemnicy
• godz. 10.00 – Droga Krzyżowa po Kalwarii Krze-

szowskiej
• godz. 15.00 – Rozpoczęcie Nowenny do Bożego 

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

Krzeszowskiej
• godz. 18.00 – Liturgia Męki Pańskiej w Czadrowie
• Całonocna Adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie 

w  Krzeszowie Wartę przy Bożym Grobie pełnią - 
Strażacy w strojach galowych.

20 kwietnia 2019 - (Wielka Sobota)
• Adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie przez cały 

dzień
• godz. 10.00; 11.00 i 12.00 – Poświęcenie pokarmów 

na stół wielkanocny w Bazylice
• Poświęcenie pokarmów w pozostałych wioskach:

• Krzeszówek – godz. 10.00
• Gorzeszów k/Świetlicy – godz. 10.30
• Jawiszów k/Remizy – godz. 11.00 

oraz przy pani Skrzekut – godz. 11.20
• Lipienica – godz. 12.00
• Czadrów – godz. 13.00

• godz. 15.00 – Nowenna do Bożego Miłosierdzia
• godz. 20.00 – Uroczystości w  Krzeszówku i  Cza-

drowie
• godz. 21.00 – Wigilia Zmartwychwstania Pań-

skiego w Bazylice. Prosimy o przyniesienie świecy 
lub gromnicy. Po liturgii Paschalnej - Procesja Re-
zurekcyjna dookoła Placu Klasztornego

• 21 kwietnia 2019 – Niedziela Zmartwychwstania 
Pańskiego: Msze Święte o godz. 7.30, 10.00, 12.00 
i 17.00 (w Krzeszówku - godz. 9.00; w Czadrowie 
godz. 11.00)

• 22 kwietnia 2019 - Poniedziałek Wielkanocny - 
Msze Święte jak w każdą niedzielę i święta.
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Powołania przychodzą, kiedy się ich 
nie spodziewamy. Dobrze pamiętam 
moje własne. Miałem takie doświadcze-
nie, kiedy siedziałem w kinie jako 19-latek 
w moim rodzinnym mieście Mount Ver-
non w stanie Waszyngton. Film się skoń-
czył, siedziałem w  ciemności. Znałem 
się tylko na koszykówce. Ale poczułem 
w sercu takie pragnienie, że może powi-
nienem zostać aktorem. Zastanawiałem 
się, czy to jest to, co Bóg dla mnie przygo-
tował. Czy to jest to, czego On ode mnie 
oczekuje. Tak. Wtrącił się mój rozsądek. 
Nie miałem pojęcia o aktorstwie, o agen-
tach, o menedżerach. Ale miałem głębo-
kie przekonanie, że zostałem wezwany.

To nie czas na poddanie się
Wiosną 2000 roku zaproponowano mi 

rolę Edmunda Dantesa w  filmie „Hrabia 
Monte Christo”. To była nowa adapta-
cja klasyki Aleksandra Dumasa. Bardzo 
stresujący okres. Po raz pierwszy sam 
musiałem unieść ciężar filmu i tego, kim 
byłem oraz co zamierzam osiągnąć. Ale 
nie miałem spokoju. Wszystko w tym fil-
mie było walką. Moja postać – Edmund 
Dantes, niesprawiedliwie uwięziony, za-
równo w książce, jak i w filmie wypisuje 
na ścianie „Bóg da mi sprawiedliwość”. 
Wbrew wszystkim przeciwnościom ten 
samotny człowiek próbuje się uwolnić 
i przeciwstawić złu. Nawet złu w samym 
sobie. Jest tam wspaniała scena między 
Edmundem a  współwięźniem, księdzem 
granym przez wspaniałego Richarda Har-
risa. W momencie użalania się nad sobą, 
w momencie wielkiej rozpaczy, gdy umie-
rający ksiądz pada na ziemię, odwraca 
się do Edmunda i  wygłasza swoją ostat-
nią lekcję: „Nie popełnij przestępstwa, za 
które teraz odbywasz wyrok”. Pamiętaj, 
że Bóg powiedział: „Zemsta jest moja”. 
Spojrzałem na niego i  powiedziałem: 
„Nie wierzę w  Boga”, odpowiedział mi: 
„To nieistotne, Edmund, On wierzy w cie-

bie”. I  tak jest. Bóg kocha każdego z  nas 
osobno i  jest z  nami nawet w  najciem-
niejszych momentach naszej rozpaczy. Po 
zakończeniu zdjęć do Monte Christo nie-
oczekiwanie otrzymałem telefon od Mela 
Gibsona. Nie zadzwonił mój agent, nie za-
dzwonił mój menedżer. Nie znałem Mela 
Gibsona, nie starałem się o rolę, przecież 
nikt nie wiedział o  jego planach. Gibson 
chciał, żebym zagrał Jezusa Chrystusa, 
znalazł człowieka z  inicjałami J.C., który 
akurat jest w wieku 33 lat, aby zagrać Je-
zusa Chrystusa. Zbieg okoliczności? Nie 
sądzę. Czy twoje życie jest zbiegiem oko-
liczności? Czy jest szansą dla was? Może 
niektórzy z was są teraz nieszczęśliwi, za-
gubieni, niepewni przyszłości, zranieni… 
To nie jest czas na poddawanie się lub 
wycofanie. Kiedy wisiałem tam na krzyżu, 
nauczyłem się, że w  Jego cierpieniu było 
nasze odkupienie. Pamiętajcie, że sługa 
nie jest większy od swego Pana.

Każdy z  nas musi nieść swój własny 
krzyż. Jest cena za naszą wiarę, za naszą 
wolność. Byłem dosłownie uderzony bi-
czem, ukrzyżowany. Zostałem uderzony 
przez piorun. Tak, miałem operację na ot-
wartym sercu, co wydarzyło się po pięciu 
i pół miesiąca hipotermii. Pewnego dnia 
podczas kręcenia zdjęć moje ramię zakli-
nowało się pod belką, wtedy ktoś pociąg-
nął ją w  innym kierunku. Moje mięśnie 
zostały zerwane. Mój bark się rozdzie-
lił. Upadłem na ziemię twarzą w  piach. 
Ten moment został uchwycony w filmie. 
W  dalszej części filmu Jezus doświadcza 
rozdzielenia barku. Teraz wiem, jakie to 
uczucie. Każdego dnia to odczuwałem. To 
było jak pokuta. Wbiło się w moje ramię, 
rozdzierając moje ciało z  każdą mijającą 
godziną. Stawała się coraz cięższa. Jeśli to 
byłoby kręcone w studio, nigdy nie zoba-
czylibyście takiego realizmu. To cierpienie 
spowodowało moją realistyczność. Tak 
samo dzieje się w naszym życiu. Niektórzy 
z nas, znacie ich, przyjęli fałszywe chrześ-

cijaństwo, gdzie wszystko opiera się jedy-
nie na wesołych rozmowach. Nazywam to 
„happy Jesus and glory”. Drodzy, tam było 
wiele bólu i cierpienia przed zmartwych-
wstaniem. Wasza droga nie będzie inna. 
Więc obejmij swój krzyż i podążaj w kie-
runku swojego celu. Chcę, abyście wyszli 
do tego pogańskiego świata. Chcę, abyście 
mieli odwagę wyjść do tego pogańskiego 
świata i bez wstydu wyrazili swoją wiarę 
publicznie.

Czas wojowników
Świat potrzebuje dumnych wojowni-

ków. Ożywionych swoją wiarą. Wojow-
ników jak św. Paweł i Łukasz. Którzy za-
ryzykują swoje imię i  reputację, by nieść 
wiarę i miłość Jezusa całemu światu. Bóg 
wzywa każdego z nas do czynienia rzeczy 
wielkich. Ale jak często Go zawodzimy, 
odrzucając to jako jakąś przelotną myśl.

Nadszedł czas dla naszego pokolenia, 
aby przyjąć to wezwanie. Wołanie Boga 
wzywające nas, aby całkowicie oddać się 
Jemu. Aby ujrzeć tę delikatną dłoń, która 
cię prowadzi twoją drogą. Ale najpierw 
musicie się zobowiązać do podjęcia mod-
litwy, studiowania i  medytowania Pisma 
Świętego i brać sakramenty święte na po-
ważnie. Nasza kultura jest teraz w upad-
ku. Jesteśmy ludźmi w niebezpieczeństwie 
poddania się naszym ekscesom. Cały nasz 
świat zanurzony jest w  grzechu. A  tam 
w ciszy naszych serc Bóg woła do nas. Do 
każdego z  nas, abyśmy oddali się całko-
wicie Jemu. I  jak często ignorujemy Go. 
Ignorujemy to słodkie wezwanie. Wielki 
święty z Auschwitz św. Maksymilian Kol-
be powiedział, że obojętność jest najwięk-
szym grzechem XX wieku. Bracia i  sio-
stry, to również największy grzech XXI 
wieku. Musimy przerwać tę obojętność. 
Tę destrukcyjną tolerancję zła. Tylko na-
sza wiara w mądrość Chrystusa może nas 
ocalić. Ale do tego potrzeba wojowników! 
Gotowych zaryzykować swoją reputację, 

CZAS WOJOWNIKÓW
Przesłanie Jamesa Caviezela do świata

Imię Szaweł oznacza wielki, imię Paweł oznacza mały. Podczas 
kręcenia tego filmu [„Paweł, apostoł Chrystusa” – red.] nauczyłem 
się, że zmieniając jedną małą literę, możemy stać się kimś wielkim 
w oczach Boga. Jednak to wymaga od nas bycia małym, jeśli chcemy 
być wielcy. Ale taka jest droga świętych. Taka jest droga świętości. 
I taka jest droga od Szawła do świętego Pawła.James Caviezel

Zdjęcie: Rycerze Kolumba
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swoje imię, a nawet własne życie, aby sta-
nąć po stronie prawdy. Odetnijcie się od 
tego zepsutego pokolenia. Bądźcie święty-
mi. Nie zostaliście stworzeni po to, by się 
dostosowywać. Urodziliście się po to, by 
się wyróżniać. W naszym kraju jesteśmy 
szczęśliwi tylko wtedy, gdy robimy to, co 
inni. Teraz wszyscy mamy równy wybór 
bez względu na konsekwencje. Czy na-
prawdę sądzisz, że to jest prawdziwa wol-
ność?

Bitwa o wolność
Papież Jan Paweł II powiedział: „De-

mokracja nie może być podtrzymywana 
bez wspólnego zaangażowania w  pewne 
moralne prawdy dotyczące osoby ludzkiej 
i  ludzkiej społeczności”. Podstawowe py-
tanie, jakie jest stawiane przed demokra-
tycznym społeczeństwem, jest takie: „Jak 
mamy żyć razem?”. Szukając odpowiedzi 
na to pytanie, czy społeczeństwo może 
wykluczyć moralną prawdę i moralne ro-
zumowanie? Każde pokolenie Ameryki 
musi wiedzieć, że wolność nie polega na 

robieniu tego, czego się chce, ale na robie-
niu właściwych rzeczy. To jest wolność, 
jakiej wam życzę. Wolność od grzechu, 
wolność od słabości, wolność od zniewo-
lenia, które powoduje grzech. To jest wol-
ność, dla której można umrzeć.

To przypomina mi, co powiedział Mel 
Gibson w jego nagrodzonym filmie „Bra-
veheart”. Powiedział to do swojej armii, 
a ja mówię wam to dzisiaj: „Widzę tu przed 
sobą całą armię moich rodaków prze-
ciwstawiających się tyranii”. Przybyliście 
walczyć jako wolni ludzie. Wolni ludzie, 
którymi jesteście. Co byś zrobił z wolnoś-
cią? Czy walczyłbyś? Oni mówią: „Nie. 
Uciekniemy i  będziemy żyć”. Walczysz, 
możesz umrzeć. Uciekniesz, będziesz żyć. 
Przynajmniej przez jakiś czas. Umierając 
w swoich łóżkach wiele lat później. Wiele 
byście dali za to, aby mieć jedną szansę, 
tylko jedną szansę, aby wrócić tu i  po-
wiedzieć naszym wrogom, że mogą ode-
brać nam nasze życie, ale nie mogą nam 
odebrać naszej wolności! Każdy człowiek 
umrze! Ale nie każdy żyje prawdziwie. 

Ty! Ty! Ty! Wszyscy musimy walczyć o tę 
prawdziwą wolność! I  musimy żyć, moi 
drodzy, musimy żyć z Bogiem! Z Duchem 
Świętym jako naszą tarczą, z  Chrystu-
sem jako naszym mieczem. Dołączcie do 
świętego Michała Archanioła i wszystkich 
Aniołów i wyślijmy Lucyfera i jego sługu-
sów z  powrotem prosto do piekła, tam, 
gdzie jest ich miejsce.

Szaweł znaczy „wspaniały”. Co zna-
czy Paweł? „Mały”. Więc jeśli chcemy być 
wielcy w  oczach Boga, to jacy powinni-
śmy być? To jacy powinniśmy być? „Mali”. 
Niech was Bóg kocha i  prowadzi przez 
wszystkie dni waszego życia. Nie widzę 
was stąd, ale już nie mogę się doczekać, 
kiedy zobaczę was w Niebie.

Kocham was. Niech was Bóg błogo-
sławi.

ARTYKUŁ Z  WYDANIA ELEKTRO-
NICZNEGO NASZEGO DZIENNIKA

https://naszdziennik.pl/mysl/204565,czas-
-wojownikow.html

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2019
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ

W KRZESZOWIE
Rekolekcjom przewodniczy ks. prof Andrzej Tomko

z Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu

3 Niedziela Wielkiego Postu - 24 marca 2019
• godz. 7.00 - Godzinki ku czci Niepokalanego 

poczęcia NMP
• godz. 7.30 - Msza Święta z nauką dla dorosłych
• godz. 9.00 - Msza Święta z nauką w Krzeszówku
• godz. 10.00 - Msza Święta z nauką dla dzieci 

i młodzieży
• godz. 11.00 - Msza Święta z nauką w Czadrowie
• godz. 12.00 - Msza Święta z nauką dla dorosłych
• godz. 16.15 - Gorzkie Żale - dla wszystkich Parafian
• godz. 17.00 - Msza Święta z nauką dla dorosłych

Poniedziałek 25 marca 2019 - Uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego
• godz. 12.00 - Msza Święta z Nauką Rekolekcyjną
• godz. 16.00 - Msza Święta z Nauką Rekolekcyjną 

w Krzeszówku
• godz. 17.00 - Msza Święta z Nauką Rekolekcyjną 

w Bazylice
• godz. 18.00 - Msza Święta z Nauką Rekolekcyjną 

w Czadrowie

Wtorek 26 marca 2019- Spowiedź Wielkopostna
Dzień spowiedzi dla dorosłych
• godz. 11.30 w Krzeszowie
• godz. 15.45 w Krzeszówku
• godz. 16.30 w Krzeszowie
• godz. 17.30 w Czadrowie
• godz. 12.00 - Msza Święta w Bazylice z Nauką 

Rekolekcyjną
• godz. 16.00 - Msza Święta z Nauką Rekolekcyjną 

w Krzeszówku
• godz. 17.00 - Msza Święta z Nauką Rekolekcyjną 

w Bazylice
• godz. 18.00 - Msza Święta z Nauką Rekolekcyjną 

w Czadrowie

Środa 27 marca 2019 r.
• godz. 12.00 - Msza św. z Nauką Rekolekcyjną
• godz. 16.00 - Msza św. z Nauką Rekolekcyjną 

w Krzeszówku
• godz. 17.00 - Msza Święta z Nauką Rekolekcyjną 

w Bazylice
• godz. 18.00 - Msza św. z Nauką Rekolekcyjną 

w Czadrowie
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Centralne miejsce w  tym kom-
pleksie zajmuje bazylika mniejsza p.w. 
Wniebowzięcia NMP. Znajduje się 
tutaj również najpiękniejszy kościół 
bracki poświęcony św. Józefowi z cu-
downymi freskami Michała Willman-
na. Od średniowiecza przybywają do 
krzeszowskiego Tronu Łaski - gdzie 
króluje od XIII wieku Cudowna Ikona 
Matki Bożej Łaskawej - Polacy, Czesi, 
Niemcy i Serbołużyczanie. W bazylice 
swoje dzieła pozostawili tacy malarze 
jak: Georg Neunhertz, Peter Brandl, 
Felix Scheffler czy Johhanes Hoff-
mann. Figury i dzieła snycerskie wy-

Krzeszów to wedle znawców sztuki "Europejska Perła Baroku". W niewielkiej sudeckiej wiosce ukryty 
jest monumentalny kompleks pocysterski z zabytkami najwyższej międzynarodowej klasy.

szły spod dłuta Ferdynanda Brokoffa, 
Antona Dorasila czy Matiasa Brauna.

Właśnie dlatego w Krzeszowie od 
kilku lat Duszpasterze oraz „ludzie 
dobrej woli” z  Krzeszowa i  Wrocła-
wia postanowili corocznie realizować 
świąteczne tradycje związane z Naro-
dzeniem Syna Bożego. Podejmując tę 
inicjatywę, chcemy promować dzie-
dzictwo kulturowe pogranicza polsko 
– czesko - niemieckiego, przybliżać 
mieszkańcom tych terenów dzieje 
chrześcijańskiej tożsamości zjedno-
czonej Europy. Po latach zniewolenia 
komunistycznego, poprzez wspólny 

śpiew kolęd, pastorałek, przedstawie-
nia jasełkowe możemy znowu nawią-
zać ze sobą zdrowe relacje przyjaźni 
i współpracy.

Festiwal ma być szansą, aby 
najmłodsi mieszkańcy naszych Ziem 
mogli poznać swoich rówieśników 
z Republiki Czeskiej i Niemiec a zara-
zem zaprezentować swoje możliwości 
artystyczne. Zamanifestować swój pa-
triotyzm ale także swoją otwartość na 
współdziałanie z sąsiadami.

Ks. Marian Kopko
Kustosz Sanktuarium

w Krzeszowie

Festiwal Trzech Kultur
Przegląd Grup Jasełkowych i Kolędniczych

w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie
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IX Krzeszowski Festiwal Trzech Kultur zgromadził w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie 
ludzi zatroskanych o przyjaźń pogranicza Polski, Czech i Niemiec.

- Poprzez prezentację jasełek 
i  śpiew kolęd będziemy wspólnie 
dziękować Panu Bogu za narodze-
nie Syna Bożego na ziemi. Wierzę, 
że to, co czynimy tutaj, w  Krze-
szowie, to, co robią przygraniczne 
parafie, domy kultury, placówki 
oświatowe, to wszystko czynimy 
na chwałę Pana Boga i  dla dobra 
drugiego człowieka – powiedział, 
witając wszystkich uczestników IX 
Krzeszowskiego Festiwalu Trzech 
Kultur proboszcz krzeszowskiej 
wspólnoty ks. prałat Marian Kop-
ko. Wskazał on, że cel tego przed-
sięwzięcia jest jeden: uwielbić 
nowo narodzone Dzieciątko Jezus 
i cieszyć się obecnością życzliwych 
ludzi. Dodał, że festiwal jednoczy 
przygraniczne tereny. – Przez wie-
le lat nie mieliśmy dostępu ani do 
Czechów, ani do Serbołużyczan, 
a dzisiaj mamy i dzięki m.in. krze-
szowskiemu festiwalowi możemy 
z nimi nawiązywać przyjaźń – za-
uważył kustosz sanktuarium.

Festiwal łączy ze sobą zdro-
we relacje przyjaźni i  współpra-
cy. Poprzez wspólny śpiew kolęd, 
pastorałek i  wystawianie przed-
stawień jasełkowych promowa-
ne jest dziedzictwo kulturowe 

polsko-czesko-niemieckiego po-
granicza. Festiwal skierowany jest 
do najmłodszych. Poprzez udział 
w wydarzeniu młodzi mają szansę 
poznać swoich rówieśników z Re-
publiki Czeskiej i Niemiec, a zara-
zem zaprezentować swoje możli-
wości artystyczne. Organizatorem 
festiwalu jest sanktuarium Matki 
Bożej Łaskawej w Krzeszowie przy 
współudziale Centrum Bibliotecz-
no-Kulturalnego. Honorowy pa-
tronat nad tym przedsię-wzięciem 
objął ordynariusz diecezji legni-
ckiej ks. bp Zbigniew Kiernikow-
ski.

W  kategorii dziecięcej pierw-
sze miejsce zdobył Teatr „Bałałaj-
ka” z  Zielonej Góry, drugie Chór 
„Dzieci Maryi” z Krzeszowa, a trze-
cie zespół „Dziecięca Wiara” ze 
Starych Bogaczowic. Wśród grup 
młodzieżowych zwyciężył zespół 
z  Czerwonego Kostelca (Czechy) 
przed „Marzeniem” z  Wałbrzycha 
i  „Chełmszczanami” z  Chełmska 
Śląskiego. Wśród solistów nagro-
dzona została Aleksandra Majak, 
wyprzedzając Martę Ziołę (obie 
z Kamiennej Góry) i Martynę Wy-
rostek z Marciszowa.

Marek Zygmunt

MIĘDZYNARODOWE KOLĘDOWANIE
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Organizatorzy:
1. Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej 

w Krzeszowie
2. Dom Kultury w  Krzeszowie i  Szkoła 

Podstawowa w Krzeszowie

JURY FESTIWALU TRZECH KULTUR 
– KRZESZÓW – 2019

• Małgorzata Buszkiewicz – Wice wójt 
Gminy Kamienna Góra

• Ks. Andrzej Bakun – Rezydent z Para-
fii pw. Wniebowzięcia NMP w  Krze-
szowie

• Alicja Bielak – Centrum Biblioteczno-
-Kulturalne Gminy Kamienna Góra 
w Krzeszowie

• Marek Zygmunt – Redaktor „Naszego 
Dziennika” Warszawa-Wrocław

Wyniki Jury 9 Festiwalu Trzech Kultur 
z dnia 19 stycznia 2019 roku

Grupa dziecięca
1. Teatr „Bałałajka” z Zielonej Góry
2. Chór „Dzieci Maryi” z Krzeszowa
3. Zespół „Dziecięca Wiara” ze Starych 

Bogaczowic

Grupa młodzieżowa
1. Zespół z Czerwonego Kostelca w Cze-

chach
2. Zespół „Marzenie” z Wałbrzycha
3. Zespół „Chełmszczanie” z  Chełmska 

Śląskiego

Soliści
1. Aleksandra Majak z Kamiennej Góry
2. Maja Zioła z Kamiennej Góry
3. Martyna Wyrostek z Sędzisławia

Wyróżnienia
1. Szkoła Podstawowa w  Krzeszowie – 

Oddział Przedszkolny
2. Emilia Kramarczyk z Witkowa Śląskie-

go
3. Bratranci Machova w Czechach

PATRONAT MEDIALNY
• Radio Maryja i Telewizja TRWAM
• „Nasz Dziennik” z Warszawy pani Re-

daktor Ewa Nowina Konopka
• Tygodnik Katolicki „Niedziela” oraz 

Tygodnik Katolicki „Gość Niedzielny”
• Radio PLUS z Legnicy

Uczestnicy 9 Festiwalu Trzech Kultur
Jasełka, Pastorałki i Kolędy Trzech 

Narodów

• Zespół Folklorystyczny „ Bolkowianie” 
- poza konkursem

Zespoły dziecięce
• Zespół Jasełkowy - Chórek Dzieci Ma-

ryi z Krzeszowskiej Bazyliki
• „ Niezapominajki” - Przedszkole z Ka-

miennej Góry
• Eucharystyczny Ruch Młodych z  Ka-

miennej Góry
• Zespół „ Maki” – Przedszkole z  Ka-

miennej Góry
• „Tam gdzie spadają Anioły” - Powia-

towy Ośrodek Wsparcia w Kamiennej 
Górze

• Zespół Jasełkowy - Szkoła Podstawowa 
w Krzeszowie

• Vox Cordis z Wałbrzycha
• Dziecięca Wiara ze Starych Bogaczo-

wic
• Zespół Teatralny - „Bałałajka z  Zielo-

nej Góry

Soliści
• Nicola Szandrocha z Kamiennej Góry
• Aleksandra Majak z Kamiennej Góry
• Emilia Kramarczyk z Witkowa
• Maja Zioła z Kamiennej Góry
• Martyna Wyrostek z Sędzisławia

Zespoły młodzieżowe
• Eucharystyczny Ruch Młodych z  Ka-

miennej Góry
• Zespół „Marzenie” z Wałbrzycha
• Zespół „Chełmszczanie” z  Chełmska 

Śląskiego
• Orkiestra dęta - „Bratranci" z Czech
• Orkiestra Symfoniczna - Czervony Ko-

stelec z Czech

Poza konkursem:
• Ich dwoje
• Anna Maciejewska

DOBRODZIEJE
Festiwalu Trzech Kultur – 2019

• Wiceminister Edukacji Narodowej 
Marzena Machałek – Jelenia Góra

• Senator RP Dorota Czudowska Legnica

• Poseł RP Ewa Szymańska Legnica
• Gmina Polkowice - Burmistrz Łukasz 

Puźniecki
• Gmina Kamienna Góra - Wójt Patryk 

Straus
• Przewodniczący NSZZ „Solidarność” 

Zakładów Górniczych „Lubin” Bogdan 
Nuciński

• NSZZ „Solidarność” KGHM Polska 
Miedź O/ZG Rudna

• Marek Mutor - Wrocław Ośrodek „Pa-
mięć i Przyszłość”

• Wojciech Swakoń - Prezes Firmy 
„Energetyka” KGHM Polska Miedź 
S.A. Lubin

• KGHM Polska Miedź S.A. - Dyrektor 
Naczelny ZG „Lubin”

• Starostwo Powiatowe w  Kamiennej 
Górze - Pani Małgorzata Krzyszkow-
ska - wicestarosta Powiatu Kamienno-
górskiego

• Fundacja Obserwatorium Społeczne 
we Wrocławiu

• Legnicka Specjalna Strefa Ekonomicz-
na S.A.

• Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej 
w Krzeszowie

ORGANIZATORZY
9 Festiwalu Trzech Kultur

• Ks. Marian Kopko - Główny Organiza-
tor Festiwalu

• Honorata Klimczak - Dyrektor Szkoły 
w Krzeszowie

• Grzegorz Żurek - Kierownik Sanktua-
rium w Krzeszowie

• Danuta Jała - Sekretariat w  Sanktua-
rium w Krzeszowie

• Przemysław Groński - fotograf
• Izabela Figlarska - nauczyciel Szkoły 

podstawowej w Krzeszowie
• Piotr Surma - prowadzący Festiwal
• Klaudia Tokarska - prowadząca Festi-

wal
• Kinga Kurczewska
• Aleksandra Gajdosz
• Alicja Jała
• Mateusz Głąbicki
• Mateusz Szewczyk
• Bogdan Niemasik - nagłośnienie 

Domu Kultury
• Mieczysław Gabrowski - fotograf

9 FESTIWAL TRZECH KULTUR
Organizatorzy i Dobrodzieje 9 Festiwalu Trzech Kultur

pod Patronatem:JE Ks. Biskupa Profesora Zbigniewa Kiernikowskiego
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BUDUJMY DOBRO

Od kilku lat zawsze w  trzecią niedzielę stycznia w  Krzeszowie organizowane jest spotkanie 
noworoczne Rodziny Radia Maryja z całej diecezji legnickiej.

Rozpoczyna się ono Mszą św. kon-
celebrowaną w  krzeszowskiej bazylice. 
W tym roku przewodniczył jej o. Grze-
gorz Moj CSsR z  Radia Maryja. Wita-
jąc w  niedzielę, 20 stycznia w  bazylice, 
na początku Eucharystii wszystkich jej 
uczestników, kustosz sanktuarium ks. 
prał. Marian Kopko, wyraził radość z tak 
licznego przybycia do Krzeszowa Rodzi-
ny Radia Maryja z  całej diecezji legni-
ckiej.

W homilii o. Grzegorz Moj apelował, 
byśmy patrzyli na to do czego my jako 
wspólnota jesteśmy zapraszani. - Dzieją 
się wielkie sprawy, nie mówmy, że tylko 
u  kogoś, ale otwórzmy nasze serca. To 
jest ten krok, który możemy zrobić. Pan 
Bóg nie chce czegoś, co jest nie osiągalne 
- akcentował o. Moj.

Po Eucharystii wszyscy jej uczestni-
cy przeszli do Centrum Biblioteczno-
-Kulturalnego w Krzeszowie, gdzie obej-
rzeli najpierw nagrodzone gromkimi 
brawami jasełka w  wykonaniu Zespołu 
Góralskiego „Janicki” z Czernego Boru. 
Potem noworoczne życzenia przekazali 

członkom rodziny Radia Maryja m.in.: 
minister w  Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Beata Kempa, wiceminister 
edukacji narodowej Marzena Machałek, 
senator Krzysztof Mróz, wiceprzewod-
niczący Sejmiku Województwa Dol-
nośląskiego Andrzej Kredkowski, oraz 
kustosz krzeszowskiego sanktuarium ks. 
prał. Marian Kopko i  o. Grzegorz Moj. 
Spotkanie zakończono Koronką do Mi-
łosierdzia Bożego .

Marek Zygmunt
Źródło: http://www.niedziela.diecezja.

legnica.pl/budujmy-dobro

Pani Poseł Beata Kempa
Minister ds. Pomocy Humanitarnej

Wiceminister edukacji narodowej Marzena Machałek

O. Grzegorz Moj z Radia Maryja
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Z HISTORII BENEDYKTYNEK KRZESZOWSKICH

Z CHEŁMNA do LWOWA

Dobiega końca opowieść o wielkiej reformie benedyktynek w Polsce XVI/VII wieku, dokonanej przez 
ksienię chełmińską Magdalenę Mortęską, której działalność dała początek także i naszemu klasztorowi 
we Lwowie.

Wielkość ksieni Mortęskiej tkwiła 
w tym, że na życie zakonne patrzyła sze-
roko. Pamiętajmy, że był to XVI wiek, 
kiedy uważano, że wystarczy zamknąć 
się w  klasztorze a  duchowość sama się 
"znajdzie”. Przenikliwy umysł, rozmod-
lone serce i  talenty organizacyjne ksieni 
pozwoliły spostrzegać także inne potrze-
by, na które dotąd raczej nie zwracano 
uwagi: na potrzebę kształcenia i rozwoju 
umysłowego zakonnic. I  tak kandydatki 
do klasztoru ksieni Mortęskiej miały naj-
pierw nauczyć się czytać i to nie tylko po 
polsku, ale i po łacinie, bo całość liturgii 
odbywała się właśnie w tym języku. Jeśli 
miały trudności w  nauce - przedłużano 
im czas nauki. Jeśli to nie pomogło i nie 
zdołały opanować tej sztuki - nie były 
dopuszczane do profesji. Jak widać, an-
alfabetek i półanalfabetek ksieni Magda-
lena w  klasztorze mieć nie chciała. Nie 
przyjmowała też kandydatek mało inte-
ligentnych, gdyż - jak twierdziła - choro-
wały one potem w  trakcie życia zakon-
nego "na umyśle", wmawiając sobie, że 
cierpią na różne dolegliwości, domagając 
się różnych dyspens, co demoralizowało 
resztę zgromadzenia. W ogóle czas przed 
ślubami wieczystymi w znacznej mierze 
był przeznaczony na zdobywanie wiedzy 
zakonnej i  ćwiczenie w  niej: od wiedzy 
duchowej poczynając do praktycznej 
z  życia codziennego. Toteż obiektem 
szczególnej dbałości były zakładane bi-
blioteki klasztorne.

Poza odnowieniem życia zakonne-
go wprowadziła ksieni Magdalena inne 
novum. Otóż nie było w ówczesnej Rze-
czypospolitej - poza jednym klasztorem 
sióstr prezentek w Krakowie - klasztoru, 
który prowadził by konwikt dla dziew-
cząt i przygotowywał je do życia w spo-
łeczności. Ksieni utworzyła w Chełmnie 
przy klasztorze konwikt, do którego 
przyjmowano zarówno panny wysokich 
rodów jak i mieszczanki. Traktowała ona 
- według zaleceń Reguły św. Benedykta 
- wszystkie panienki jednakowo. Św. Be-
nedykt wyraźnie podkreśla, że w  klasz-

torze syn możnowładcy niczym się nie 
powinien różnić od syna niewolnika. 
Wyróżnić się mogli a nawet powinni je-
dynie szlachetnością życia i  postępami 
duchowymi. Ksieni uważała że wycho-
wanie panienek powinno być takie, by 
"w  świecie" bez omyłki rozpoznawano 
klasztorne kształcenie po stylu bycia, po-
ziomie umysłowym, wrażliwości i  pra-
wości serca. Toteż uczono je w konwik-
cie wszystkiego, poczynając od czytania, 
pisania i rachunków, przez religię, śpiew, 
hafciarstwo, zasady prowadzenia gospo-
darstwa domowego, umiejętność logicz-
nego myślenia, wyrażania swych myśli, 
stawiania zagadnień i  odpowiadania na 
nie, dyskutowania, obycia towarzyskiego 
etc. Właśnie te wychowanki z  chełmiń-
skiego klasztoru a potem także z innych 
klasztorów benedyktyńskich także i  na-
szego lwowskiego otrzymując gruntowne 
wykształcenie, stanowiły swoisty prze-
wrót w życiu polskich rodzin, w których 
już one same były żonami i matkami.

A wymagania w konwikcie były spo-
re np. wychowanki musiały wstawać co-
dziennie o  5 rano, wszystkie - obojętne 
czy córki senatorskie i  magnackie czy 
mieszczanki - musiały pełnić służbę ty-
godniową, by zaprawiać się do pracy, 
a więc nosić wodę i drwa, palić w piecach, 
sprzątać etc. W ten sposób przyszłe żony 
i matki zaprawiano do życia rodzinnego 
i społecznego, oduczano też próżniactwa. 
Ćwiczono je w takim stylu bycia, by „bu-
dowały” innych przez uprzejmość, spo-
kojne i opanowane zachowanie, pogodę 
ducha w  przeciwnościach, wstrzemięź-
liwość w uczuciach, pokorę w powodze-
niu i szczęściu. Była w tym wychowaniu 
wspaniała droga "złotego środka" - bez 
zbytniej ostrości ale i bez pobłażliwości. 
Widać w  tym wpływ jezuitów, choć ich 
kolegia dla chłopców były surowsze np. 
w  systemie kar za lenistwo i  nieuctwo. 
Kary były ułożone w  swoistą hierarchię 
surowości. Jeśli zdarzył się uczeń nie-
zdolny a  do tego leniwy, wówczas osta-
teczną (przed wydaleniem) karą był obo-

wiązek noszenia przez niego na piersiach 
i plecach tabliczki z napisem "Asinus asi-
norum in saecula saeculorum" (osioł nad 
osłami na wieki wieków). Ksieni Magda-
lena nie preferowała takich metod.

Druga nowatorska decyzja ksieni 
Magdaleny dotyczyła posługi ducho-
wej dla zakonnic. W  tym oczywiście 
najważniejszą jest funkcja kapelana 
i  spowiednika. Wielu z  nich przewi-
nęło się przez chełmiński klasztor, nie 
zawsze pozostawiając po sobie dobre 
wspomnienia, wśród tych wielce ce-
nionych był ks. Wojciech Półgęskowic, 
który przez około 40 lat służył kon-
wentowi chełmińskiemu. Z  tempe-
ramentu był naukowcem, choć - jak 
piszą - bez specjalnego polotu. Poza 
cichą, spokojną i ukochaną pracą inte-
lektualną w zaciszu celi nie uchylał się 
od innych posług dla klasztoru: jeździł 
wiele załatwiając sprawy klasztorne 
np. do nuncjusza Gaetaniego, odwoził 
mniszki wysyłane na kolejne fundacje, 
bronił spraw reformy chełmińskiej na 
sejmie i  to bardzo skutecznie. Zawsze 
był w  cieniu wielkiej osobowości ksie-
ni Magdaleny, ale bez niego byłoby jej 
o  wiele trudniej. W  klasztorze otoczo-
ny był wielką życzliwością zakonnic. 

Biblioteka konwencka.
Szafa biblioteczna z 1732 r.
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Zdarzyło się, że pewnego roku ciężko 
zachorował i przez półtora tygodnia był 
nieprzytomny. Zakonnice przygotowa-
ły wszystko do ewentualnego pogrzebu, 
ale równocześnie - pokładając nadzieję 
w  Bogu - odprawiły trzy razy z  rzędu 
40-godzinne nabożeństwo dzień i  noc 
w  intencji wyzdrowienia ks. kapelana. 
W tej samej intencji dobrowolnie "brały 
dyscypliny", podejmowały dodatkowe 
posty i  inne pokuty. Kronika opisuje 
wielką radość, jaka nastała w  klaszto-
rze, gdy pewnego dnia ks. Półgęskowic 
"przyszedł do baczenia" (odzyskał przy-
tomność) i zażyczył sobie "trocha gam-
ratki" Była to polewka z wody i tartego 
chleba lub chleba, piwa i żółtka.

Perypetie z  niektórymi kapelanami 
(opisane w poprzednim odcinku) skło-
niły ksienię Mortęską do rozpoczęcia 
w  1615 roku starań o  założenie semi-
narium dla kapelanów (!!), w  którym 
klerycy żyliby według Reguły benedyk-
tyńskiej, choć bez składania ślubów. Po 
uzyskaniu święceń kapłańskich obowią-
zani byli służyć klasztorom benedyk-
tyńskim w Polsce tak długo, aż zwrócą 
lub odsłużą sumy wyłożone przez ksie-
nię na ich kształcenie.

Gdyby nie było dla nich miejsca 
w  klasztorach benedyktyńskich, mieli 
być zatrudnieni jako kapłani diecezji 
chełmińskiej. Alumnów miało być sześ-
ciu, nadto tzw. prowizor czyli zarząd-
ca a  zarazem spowiednik. Magdalena 
wyłożyła na ten cel fundusz wysokości 
11 500 złp., do których ks. Wojciech 
dołożył swoje skromne oszczędności 
(500 złp. ). Projekt otrzymał aprobatę 
Rzymu i  seminarium rozpoczęło dzia-
łalność najpierw w  Poznaniu, a  potem 
przeniesiono je do Torunia. Rozwijało 
się dobrze, aż do roku 1624, kiedy to 
"morowe powietrze" zabiło pięciu kle-
ryków bliskich święceń i  prowizora. 
Odrodziło się później, bo z  zapisków 
kronikarskich widać, że istniało i dzia-
łało w 1655 roku i nadal kształciło ka-
pelanów. Upadło prawdopodobnie 
podczas wojen szwedzkiego "potopu" 
Tu jednak nie kończyła się inwencja 
ksieni Magdaleny. Jej dobre serce zwró-
ciło uwagę na potrzebę zaopatrzenia 
starych, wysłużonych kapelanów. Ufun-
dowała więc dom dla emerytów z odpo-
wiednim utrzymaniem, dając mu jako 
źródło kapitału kamienicę w  Toruniu. 
Można tylko podziwiać nowoczesność 
i ewangeliczność myślenia tej nietuzin-
kowej ksieni.

Miała ona także wpływ na powstanie 
i  rozwój naszego lwowskiego klasztoru, 
którego początki datuje się mniej więcej 
na rok 1595. Bujna osobowość naszej 
fundatorki i założycielki a równocześnie 
pierwszej ksieni Katarzyny Szaporow-
skiej opisana została już wcześniej na ła-
mach "Krzeszowskiej Pani" (nr 2 z 2009 
roku).

Tu przypomnijmy tylko, że panna 
Katarzyna marzyła o  życiu zakonnym 
już od 16 roku życia, ale rodzice żadną 
miarą nie chcieli wyrazić zgody. Zaczęła 
więc na sposób zakonny żyć... w  domu 
rodzinnym, niemal szokując wszystkich 
drastycznymi umartwieniami i  pokuta-
mi. W  końcu ojciec Adam Koło Szapo-
rowski uległ swej córce, wyraził zgodę 
i  dał w  posagu cztery wsie na Pokuciu. 
Wstąpiła więc panna Katarzyna najpierw 
do dominikanek - ale nie wytrwała, po-
tem znalazła się u  klarysek - także wy-
stąpiła. Widać nie znalazła tego, czego 
szukała. Postanowiła więc sama założyć 
klasztor, dla którego trzeba było przyjąć 
jakąś regułę. Widocznie klasztor ksieni 
Mortęskiej, mimo że w  dalekim Cheł-
mnie, znany był i ceniony nawet we Lwo-
wie, skoro panna Katarzyna zabrała swoje 
dwie siostry i kuzynkę i powiozła je właś-
nie do Chełmna na formację zakonną. Po 
rekolekcjach wszystkie trzy (bez Katarzy-
ny) wstąpiły do tamtejszego klasztoru, 
ale z perspektywą powrotu do Lwowa od 
razu po zakończeniu formacji. Katarzyna 
zaś wróciła do Lwowa, by przygotować 
klasztor i rozpocząć konieczne działania 
urzędowo-prawne.

Obie panny zakonne (ksieni Mortęska 
i  panna Katarzyna) nie przypadły sobie 
do gustu. Ksieni Magdalena była osobą 
trzeźwo myślącą, rozsądną, systematycz-
ną, o  szerokich horyzontach, zaś panna 
Katarzyna jawiła się raczej jako osoba 
chaotyczna, wielomówna, nie przewi-
dująca, pełna fantazji i  pomysłów, które 
z podziwu godną szybkością realizowała, 
w  krótkim bowiem czasie - chcąc zdo-
być szerokie i  możne poparcie - dotarła 
i  uzyskała aprobatę dla organizowanego 
klasztoru do ówczesnego nuncjusza, ar-
cybiskupa lwowskiego Dymitra Solikow-
skiego (wielkiego jej protektora), biskupa 
chełmińskiego, króla Zygmunta III, kró-
lowej i do wielu senatorów.

Będąc jeszcze w  Chełmnie (kiedy 
przywoziła tam swoje siostry) zapoznała 
się z  polskim tłumaczeniem Reguły św. 
Benedykta, które miał już klasztor cheł-
miński. Odjeżdżając do Lwowa, zabra-

ła ze sobą egzemplarz i przepisywała na 
popasach, prawdopodobnie nie pytając 
nikogo o pozwolenie, bo wysłano za nią 
"pogoń". W kronice chełmińskiej jest na 
ten temat wielomówny zapisek: "A żech-
my za nią słali mil kilkadziesiąt, prosząc, 
aby nam zaś zwróciła, jako jej od nas 
pożyczyła...". Takie dwie osobowości na 
pewno nie mogły się zrozumieć, choć się 
wzajemnie tolerowały i  doceniały swoje 
możliwości i  talenty. Nadto ksieni Mag-
dalena nie znała Kresów I Rzeczypospo-
litej; jawiły się jej one jako swego rodzaju 
"dzicz", bała się więc dać kilka swoich 
zakonnic już uformowanych do pomocy, 
jak to robiła z innymi fundacjami.

Ze wspomnianego wyżej artykułu 
z "Krzeszowskiej Pani" wiemy, jakie były 
losy naszej lwowskiej fundacji w  jej po-
czątkach. Mimo wzajemnej nieufności 
obu ksień Mortęskiej i  Katarzyny - ta 
ostatnia umierając w 1608 roku rozkazała 
jednak swym mniszkom, aby "ucieczkę 
miały w  potrzebach swoich duchowych 
do panny ksieni klasztoru chełmińskie-
go..." i  aby sobie przełożonej nie wybie-
rały ze zgromadzenia swego, ale "z Cheł-
mna prosiły zakonnicy".

Tej drugiej "kondycyi" zakonnice 
lwowskie nie wypełniły, wybrały bowiem 
na kolejne przełożone dwie młodsze sio-
stry Szaporowskie.

I tak - drodzy Czytelnicy - wróciliśmy 
znów do punktu wyjścia, czyli do począt-
ków naszej lwowskiej fundacji, której cała 
historia została już opisana w  kolejnych 
numerach "Krzeszowskiej Pani". Bóg za-
płać za życzliwe przyjęcie.

s. dr. Edyta Wójcik - benedyktynka

Nowa szafa biblioteczna,
po stronie północno-wschodniej
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CUDA RÓŻAŃCOWE
Rozważania Historia Łaski* *

CUD NAD WISŁĄ
Niezależność państwa polskiego 

została po raz kolejny bardzo zagro-
żona w  1920 roku. Polska była za-
grożona natarciem armii bolszewi-
ckiej. W historii mowa jest o „cudzie 
nad Wisłą", do którego rzeczywiście 
doszło. Jak inaczej należy tłumaczyć 
zwycięstwo nad armią, która po-
siadała 12 dywizjonów piechoty i 2 
dywizje jazdy konnej? Polska strona 
liczyła tylko trzy i  pół dywizji pie-
choty oraz kilka małych oddziałów. 
Patrząc po ludzku, wynik potyczki 
militarnej był z  góry przesądzony. 
Wszyscy czekali na klęskę Polaków.

Wojska sowieckie wkroczyły do 
Polski i  szybkim tempem zbliżały 
się do Warszawy. Ludność licznie 
gromadziła się na modlitwie w koś-
ciołach. Wydano rozporządzenie, by 
w dniach od 6 do 14 sierpnia w każ-
dej świątyni był wystawiony Naj-
świętszy Sakrament. Na placu Za-
mkowym zgromadziły się kobiety 
i dzieci oraz starsze osoby - w sumie 
30 tysięcy. Jednomyślnie trwano na 
modlitwie różańcowej. Zachętą dla 
wiernych były słowa ks. Ignacego 
Skorupki: „Nie martwcie się, Bóg 
i Matka Boska Częstochowska, Kró-
lowa Korony Polskiej, nie opuści 
nas... Nastąpi zwycięstwo. Bliski jest 
ten dzień! Nie minie 15 sierpnia, 
dzień Matki Boskiej Zielnej, a wróg 
będzie pobity".

Największa walka rozegrała się 
w nocy z 13 na 14 sierpnia. Ksiądz 
Skorupka wziął w  niej udział, nio-
sąc wysoko krzyż i  dodając otuchy 
walczącym żołnierzom. Zginął od 
odłamka pocisku, który trafi ł go 
w  głowę. Jego bohaterska śmierć 
była potężnym impulsem dla naro-
du polskiego. 15 sierpnia, w święto 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny nastąpiło zwycięstwo nad 
armią wroga. Słowa ks. Ignacego 
spełniły się. Ksiądz Stanisław Twor-
kowski, który także brał udział w bi-
twie, tak podsumował to wydarze-
nie: „Cud nad Wisłą to dzieło Bożej 
Opatrzności, w  które swój wysiłek 
włączył mój naród, naród wierzący, 
naród wzywający Boga, miłujący 
Go... To była walka w  imię Jezusa 
Chrystusa, w imię Krzyża Świętego. 
Symbolem tego jest nasz kapelan ka-
tolicki — ks. Ignacy Skorupka, który 
z krzyżem w ręku biegł w tyralierze 
pod Ossowem. (...) Tajemnicę Cudu 
nad Wisłą stanowi modlitwa ludu 
Warszawy na placu Zamkowym...".

RÓŻAŃCOWY 
PEŁNOMOCNIK
Wielkim propagatorem modli-

twy różańcowej był dominikanin 
bł. Alan de la Roche (1428-1475). 
Był ceniony wśród współczesnych 
za świętość, zaangażowanie i  wie-
dzę. Piastował wysokie stanowiska 
w  zakonie dominikańskim. O  jego 
wielkości świadczy fakt, że pomimo 
przeżywanego poważnego kryzysu 
wiary, trwał we wszystkich zobo-
wiązaniach i praktykach maryjnych. 
Po jego śmierci wierni spontanicz-
nie zaczęli oddawać mu cześć.

Podania podają, że za jego wier-
ność i  wytrwałość w  1464 roku 
ukazała mu się Maryja, wręczając 
pierścień jako symbol duchowych 
zaślubin. Matka Boża uczyniła go 
także swym pełnomocnikiem na 
ziemi. Miał on propagować róża-
niec i zakładać bractwa różańcowe.

Błogosławiony Alan stworzył 
metodę, dzięki której różaniec stał 
się modlitwą znaną powszechnie 

w całej Europie. Napisał on również 
książkę O  używaniu Psałterza Ma-
ryi, w  której wykładał, jak odma-
wiać różaniec w  takiej formie, jaka 
jest dzisiaj znana.

Maryja przekazała przez niego 
15 obietnic dla tych, którzy z czcią 
i  wytrwale będą odmawiać modli-
twę różańcową.

Kinga Bubich

Tekst pochodzi z książki
"Różaniec - Rozważania,

Historia, Łaski"
Dom Wydawniczy "Rafael" 2012

Pomnik księdza Ignacego Skorupki
przed bazyliką katedralną
św. Michała i św. Floriana

w Warszawie
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WIERSZ O RÓŻAŃCU
z tomiku „Jego śladem”

Jacka Daniluka

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,
Z różańcem w ręku klęczy staruszka
Czemuż to babciu mówisz pacierze?
Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny
Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy
Ja, grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

Pierwsza dziesiątka jest za papieża
Niech nami kieruje, Bogu powierza.
Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie
A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…
Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu
Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu
Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości
Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny
Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga
Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,
Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu
Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

Awantury, alkohol, płacz i siniaki
Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,
Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,
Bogu polecam swych wnucząt udręki,
Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,
Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie
Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,
Bo los już taki musi być podły.

”Płacze staruszka, drżą wątłe ramiona.
Wie, że jest chora, niedługo skona.
Co będzie z synem, z jego rodziną?

Czy znajdą drogę prawdziwą, jedyną?

I zmarła nieboga. Wezwano syna
Ten twardo powiedział – nie moja to wina.
Lecz widząc w trumnie matki swej trupa,

Poczuł jak mu pęka na sercu skorupa.

Zobaczył różaniec swej zmarłej matki,
W miejscu czwartej dziesiątki zupełnie gładki.

Nie ma paciorków – patrzy i nie wierzy,
Palcami starte od milionów pacierzy.

Tylko piąta dziesiątka była jak nowa,
Przypomniał swe kpiące o niej słowa.

Na palcach zobaczył od łańcuszka rany,
Wybacz mi – krzyknął – Boże mój kochany!

Ożyło w końcu syna sumienie,
Przysięgam ci matko, że ja się zmienię.

Całował zimne swej matki dłonie,
Twarz łzami zoraną i siwe skronie.

Rzucił nałogi, oddał się Bogu,
Szczęście gościło w ich domu progu.

I codziennie wieczorem, całą rodziną,
Różaniec mówili za matki przyczyną..”

Ps.
Jacek Daniluk urodził się w 1970 roku w Janowie Podla-

skim. Z wykształcenia jest inżynierem telekomunikacji, prowa-
dzi własną fi rmę. Ma żonę i dwie córki. W wolnych chwilach 
pisze wiersze nie tylko dla dzieci. Jak sam mówi talent odziedzi-
czył po babci. Przygodę z pisarstwem rozpoczął w 2005 roku, 
poruszony transmisją z pogrzebu Ojca Świętego Jana Pawła II .

To właśnie naszemu Papieżowi poświęcił pierwsze wiersze, 
które ukazały się w tomiku. Z przyjemnością pisze wiersze dla 
dzieci. Każdy wiersz zawiera czytelny dla dziecka morał. Do-
tychczas wydane książki dla dzieci to: „O komarze Edgarze”, 
seria „Między nami zwierzakami”, a w niej takie tytuły jak: 
„W Afryce”, „W lesie”, „Na łące”. Pasją pana Jacka jest historia 
oraz podróże. Zwiedził już ponad 30 krajów. Pan Jacek należy 
do Klubu Literackiego „Maksyma” w Białej Podlaskiej.
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ŚWIĄTECZNY CZAS W KRZESZOWIE

Przez cały rok oczekiwaliśmy na świąteczny czas, pachnący choinką i piernikami.

Wreszcie nadszedł! Wigilijny 
wieczór, podczas którego spotka-
liśmy się całymi rodzinami przy 
stołach. Dla wielu osób jest to czę-
sto jedyna okazja aby spędzić czas 
wspólnie, porozmawiać, życzyć so-
bie wszystkie dobrego. Dobrze, że 
jest, chociaż ten jeden raz w roku. 
Po wspólnym posiłku rodziny kul-
tywujące religijny i  polski charak-
ter świąt udały się na Pasterkę.

Krzeszowską bazylikę odwiedzi-
ły tłumy i  serdecznie dziękujemy 
wszystkim tym, którzy świętując 
przyjście na świat Zbawiciela, przy-
byli na nocną uroczystość. To dzięki 
wiernym Msza Pasterska przybiera 
tak radosną atmosferę. Pasterka 
rozpoczęła się punktualnie o  pół-
nocy, prowadzona była pod prze-
wodnictwem bp Marka Mendyka. 
"Pasterka w  Polsce to coś znacznie 

więcej niż tylko tradycja, bo jest to 
również przejaw patriotyzmu. Pa-
sterka daje nadzieję na lepszą przy-
szłość. W  okresie zaborów Polacy 
chodzili na Pasterkę, żeby demon-
strować, że Rzeczpospolita nadal 
istnieje w  sercach naszego narodu 
(...)" - mówilł bp Marek Mendyk, 
nawiązując do 100-lecia obchodów 
Niepodległości w  Polsce. Jednakże 
tego dnia nie tylko kazanie nawią-
zywało do wspomnianych obcho-
dów. Spoglądając na świąteczny 
wystrój można było łatwo zauwa-
żyć przebijające się biało-czerwone 
barwy. Dzięki naszym przyjacio-
łom, którzy tak wytrwale pracowali 
w  okresie przedświątecznym nad 
dekoracją bazyliki, Europejska Per-
ła Baroku jeszcze raz podkreśliła 
jak ważne są dla niej wartości pa-
triotyzmu i trwająca rocznica.

Cały okres Świąt Bożego Naro-
dzenia minął w rodzinnej i rados-
nej atmosferze. Dla wielu rodzin 
był to czas wspomnień, zwłaszcza 
dla tych, którzy wyjechali za gra-
nicę. "Do Krzeszowa przyjeżdżamy 
co roku, w każde Święta Bożego Na-
rodzenia. To miejsce przypomina 
mi dzieciństwo i  młode lata (...)" 
mówił Pan Ryszard, były mieszka-
niec powiatu kamiennogórskiego. 
Jednakże w  Krzeszowie nie wita-
liśmy jedynie okolicznych miesz-
kańców, a  osoby z  różnych miej-
scowości. "Aby uczcić tegoroczne 
Boże Narodzenie zdecydowaliśmy 
się przyjechać do Krzeszowa. Tu-
taj jest pięknie, bardzo świątecznie, 
uroczystości są przepiękne. Zapra-
szam tutaj każdego." zachęcała Pani 
Anna z rodziną, mieszkanka Jedli-
ny Zdrój.

Wśród takiej radości i  wśród 
tak miłych słów przyszło nam 
świętować narodzenie dzieciątka 
Jezus.

Jacek Trybuła

Bożonarodzeniowa szopka w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie

Bp Marek Mendyk podczas kazania,
pasterka 2018 Warto? Oczywiście, pozostali zwycięzcy mogą li-

czyć na cenne nagrody rzeczowe. Ponadto konkurs 
ma na celu promocję osób zajmujących się fotografią, 
a  więc zdjęcia zwycięzców i  osób wyróżnionych zo-
staną umieszczone na naszej stronie www, fan-page, 
oraz w wydawanym w tysiącach sztuk kalendarzu na 
2020 rok.

Najważniejsze punkty regulaminu
(pełna treść regulaminu do pobrania na stronie
www.opactwo.eu):

1.3. Tematyką konkursu jest Pocysterskie Opactwo 
w Krzeszowie

1.4. W  konkursie może brać udział każdy, nie ma 
w nim ograniczeń wiekowych.

2.1. Każdy uczestnik może nadesłać 4 fotografie 
nawiązujące do tematyki konkursu. Dopuszcza się 
nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych, wy-
konanych metodą tradycyjną lub cyfrową. Technika 
wykonania zdjęć jest dowolna.

2.2. Fotografia musi spełniać następujące warun-
ki techniczne: zdjęcie poziome, rozmiar min. 
2480x3508 pixeli, format pliku JPG

2.4. Fotografie należy nadsyłać na adres e-mail: 
marketing@opactwo.eu, w  temacie wiadomości na-
leży wpisać: konkurs fotograficzny. Ponadto w  wia-
domości należy podać: imię i nazwisko, własny tytuł 
fotografii, oraz nr telefonu (w przypadku osób niepeł-
noletnich należy podać dodatkowo imię i nazwisko, 
oraz dane kontaktowe rodzica lub opiekuna prawne-
go). W wiadomości należy wpisać klauzulę (przesła-
nie klauzuli oznacza zgodę z jej treścią):

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez Organizatora I Konkursu Fotogra-
ficznego dla Dzieci i  Młodzieży w  celach wynikają-
cych z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych oso-
bowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z później-
szymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs 
nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie au-
torskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich po-
lach eksploatacji, o  których mowa w  art. 50 Ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 
z późn. zmianami).

3.1. Termin nadsyłania prac mija z dniem 15 marca 
2019 roku, wraz z upływem godz. 16:00

Za konkurs odpowiada Dział Promocji i Marketingu 
(marketing@opactwo.eu, tel. +48 798 679 261).

Fundacja "Europejska Perła Baroku" ogłasza konkurs fotograficzny, którego główną nagrodą jest 
weekendowy pobyt w  Krzeszowie wraz ze "złotą kartą" upoważniającą do uczestnictwa we wszystkich 
biletowanych i niebiletowanych wydarzeniach na miejscach VIP - na najbliższy rok.
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SPOTKANIE PRZEWODNIKÓW 
W KRZESZOWIE

W poniedziałek (18 lutego 2019 roku) odbyło się "Spotkanie 
Przewodników". Dziękujemy wszystkim, którzy tego dnia od-
wiedzili nasze zabytkowe mury, dziękujemy za obecność oraz za 
zainteresowanie. Była Was rekordowa liczba!

"Spotkanie Przewodników" to coroczne wydarzenie skupiają-
ce osoby zainteresowane działalnością opactwa - przewodników, 
pilotów, przedstawicieli biur i informacji turystycznych. Podczas 
spotkań prezentowana jest szczegółowa oferta dla ruchu tury-
styczno-pielgrzymkowego w Pocysterskim Opactwie. W tym 
roku oprócz konferencji, uczestnicy mieli okazję wziąć udział w 
wykładzie edukacyjno-historycznym, oraz zwiedzić kompleks 
kościelny w Krzeszówku - kolebkę krzeszowskiego opactwa. 
Poza tym całość spotkania upłynęła w integracyjnej atmosferze, 
był czas na rozmowy, dyskusje i wymianę doświadczeń.

Do zobaczenia za rok w pełnej grupie! Bo indywidualnie 
spotykać się będziemy z pewnością często - w nadchodzącym 
sezonie turystycznym.

Jacek Trybuła

Zwiedzanie kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku

WIELCE CZCIGODNY KSIĘŻE PROBOSZCZU

Warszawa, 6 lutego 2019 r.
Czcigodny Ksiądz Prałat Marian Kopko

Kustosz Bazyliki w Krzeszowie

pragnę serdecznie podziękować za ciepłe przyjęcie 
pracowników Naszego Dziennika w  Krzeszowie na 
IX Festiwalu Jasełkowym i Kolędniczym. Dziękuję za 
wszelkie dobre słowo i wsparcie, jakie płynie do nas 
od tronu Matki Bożej Łaskawej. Za gościnność, z jaką 
zawsze jesteśmy przyjęci.

Dziękuję za promowanie Naszego Dziennika i za-
chęcanie parafian i pielgrzymów do zakupu i czytania. 
Każde zaproszenie do Krzeszowa jest dla nas radością 
i buduje w nas większą wiarę w opiekę i prowadzenie 

Matki Bożej. Za te wszystkie wyrazy zaufania i dobro-
ci Czcigodnego Księdza Prałata składam wyrazy sza-
cunku i ogromnej wdzięczności.

Z Panem Bogiem



KRZESZOWSKA PANI nr 2 (63) - Marzec / Kwiecień 2019 17

SPOTKANIE
Z WERONIKĄ

Zwyczajowo - podróże kształcą.W moim przekonaniu,
przede wszystkim pozwalają nam na odkrywanie samych siebie.

Kolejne wyprawy, wycieczki, piel-
grzymki, niezależnie od tego, czy to 
w dużym, czy też kameralnym gronie, 
zdzierają z  nas skorupkę naszej co-
dzienności.

Ziemia Święta.
Kto żyjąc Słowem i  tylko oczami 

wyobraźni dopełnia ewangeliczny 
przekaz, może przeżyć rozczarowa-
nie, a  nawet święte oburzenie, że tu 
jest tak, jak jest. W takim przypadku, 
wszystko, co tu zobaczymy, będzie 
mocno odstawać od naszych wyobra-
żeń. Będzie inne; za małe..., za duże..., 
za brudne..., za głośne... Będzie za 
płytka woda, będą za małe odległo-
ści, za niskie góry. Kto nie potrzebuje 
nakładać swoich wyobrażeń na stan 
faktyczny, bo wie, że dwa tysiące lat 
burzliwej historii i  urbanistyki zmie-
niły prawie wszystko, gotowy jest od-
kryć i przeżyć na Chrystusowej Ziemi, 
niezwykły i błogosławiony czas.

Betlejem, Ain Karem, Kafarnaum, 
Betania, Nazaret, Jerozolima, Jerycho. 
Góra Przemienienia, Wniebowstą-
pienia, Kuszenia, Oliwna, Golgota... 
Dopełnieniem nawiedzania kolejnych 
miejsc, było składanie w  nich na-

szych modlitw i intencji. Otaczaliśmy 
modlitwą tych, którzy o to prosili jak 
również tych, którzy już nas o nic nie 
mogą prosić. Ta ziemia chłonęła nasze 
radości, dziękczynienie, ale też smutki 
i niepokoje.

Podobnie było i  tego dnia. Jero-
zolima. Droga Krzyżowa. Wąskie, 
kamieniste uliczki, stragany, namolni 
sprzedawcy, zamęt i  gwar. Jak różne 
jest to nabożeństwo od tych, które 
zwykliśmy przeżywać w  naszych lo-
kalnych wspólnotach. Różne i  zara-
zem, chociaż po części prawdziwie 
pozwalające odczuć tamten czas. Po-
mimo wszelkich zewnętrznych bodź-
ców, staraliśmy się w  modlitewnym 
skupieniu rozważać kolejne stacje. 
Przyciszony głos kapłana sączył się 
bezpośrednio do ucha. Stacja szósta. 
Weronika. Znamy jej rolę na drodze, 
którą szedł Umiłowany Skazaniec. 
Była odważna. Przecież mogła tylko 
stać, mogła przyglądać się albo pła-
kać, czy lamentować. Ale nie, ona nie 
zaniechała dobra, zrobiła tyle, na ile 
było ją stać.

Przy tej stacji, w pamięci pojawiła 
się moja osobista Weronika sprzed kil-
kunastu lat. Nie znam jej imienia i nie 

wiedziałam, że ona zna moje. Była to 
młodziutka dziewczyna. Pracowała 
w sklepie w którym często robiłam za-
kupy. Życie każdego z nas przeplatane 
jest radosnymi i bolesnymi sprawami. 
Dla mnie był to bardzo trudny czas. 
Ona o  tym wiedziała. Robiąc zaku-
py nie siliłam się nawet na uśmiech, 
chciałam szybko zakończyć trans-
akcję i  wyjść. Przyglądała mi się ze 
smutkiem, ale nigdy wcześniej oprócz 
zdawkowej, koniecznej wymiany 
zdań, nie rozmawiałyśmy ze sobą. Już 
wychodziłam, kiedy zatrzymał mnie 
jej głos: Pani Honoratko. Milcząc, od-
wróciłam się do niej. Spotkałyśmy się 
wzrokiem. Bardzo ładnie pani dzisiaj 
wygląda- powiedziała. No wiele moż-
na byłoby o mnie powiedzieć tego po-
ranka, ale nie, że ładnie wyglądałam. 
Skinęłam głową i wyszłam.

Moja Weroniko, dziękuję. Wiem, 
że chciałaś mnie wzmocnić, dodać 
otuchy, sił. Tym jednym zdaniem zro-
biłaś bardzo dużo... Zdruzgotała mnie 
wiadomość o  Twojej śmierci. Po kil-
kunastu latach, tu, w Jerozolimie, przy 
szóstej stacji, wróciłaś.

Honorata Klimczak
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WSPOMNIENIA
PANAMA 2019

„Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według słowa twego”-
Światowe Dni Młodzieży w Panamie
22-27 stycznia 2019

Dla wielu młodych styczeń bieżą-
cego roku obfitował w  przeżycia i  ła-
ski, których mnogość przerosła ich sa-
mych najśmielsze oczekiwania. To Ci, 
którzy nie patrząc na trudności organi-
zacyjne, zdecydowali się wziąć udział 
w  Światowych Dniach Młodzieży 
w  Panamie. Światowe Dni Młodzieży 
są nam szczególnie bliskie ze względu 
na fakt, że inicjatorem organizowania 
ich był święty Jan Paweł II, jeszcze 
bliższe stają się wtedy, gdy znamy oso-
by, które biorą w nich udział. Uczest-
niczkami ŚDM w Panamie były siostry 
- Justyna i  Kinga Stanek, mieszkanki 
Krzeszowa. Na łamach Krzeszowskiej 
Pani w kilku częściach, opublikujemy 
wspomnienia i  świadectwa tamtych 
dni. W  imieniu Czytelników i  włas-
nym, dziękuję za podzielenie się nimi.

Honorata Klimczak

Do Panamy
Na 34 Światowe Dni Młodzieży 

w  Panamie wyruszyliśmy 14-osobo-
wą grupą. Członkowie naszej grupy 
to dwóch księży, siostra zakonna oraz 
młodzież z Polski i Kazachstanu wspo-
minają Justyna i Kinga

Dzień I
Długa 10-godzinna podróż sa-

molotem do stolicy Panamy i  jeszcze 
5-godzinna podróż busem do mia-
steczka Santo Domingo oraz zmiana 
stref czasowych spowodowały u  nas 
zmęczenie i  pragnienie snu. Jednak 
radość ze zbliżającego się spotkania 
z  młodymi katolikami z  całego świa-
ta dodawała nam sił. Wszelkie zmę-
czenie natychmiast odpłynęło, gdy 
dotarliśmy do parafii Santo Domingo 
w  diecezji Chitre, gdzie spędziliśmy 
kolejne dni, tzw. Dni w  Diecezjach, 
poprzedzające centralne wydarzenia 
Światowych Dni Młodzieży. Pomimo 
godziny 3 w nocy czasu panamskiego 
lokalna społeczność przywitała nas 

niezwykle gościnnie. Entuzjazm, śpie-
wy i  tradycyjne tańce w  wykonaniu 
małych Panamek w pięknych strojach, 
a nawet pokaz fajerwerków jako wyraz 
radości z przyjazdu naszej grupy były 
wspaniałym świadectwem otwartości 
oraz miłym rozpoczęciem naszych 
Światowych Dni Młodzieży.

O  wschodzie słońca budziły nas 
kury chodzące po blaszanych dachach 
tuż nad naszymi głowami, pienie kogu-
tów i odgłosy innych zwierząt gospo-
darskich, np. małp. Poranne śniada-
nie było pierwszą okazją do bliższego 
poznania rodzin, u  których spaliśmy. 
Dla większości z  nas było to niemałe 
wyzwanie, ale gdy dzieliły nas różnice 
językowe, pomagał nam język ciała, 
uśmiechy i  google translator. Była to 
też okazja spróbowania panamskich 
specjałów. Na stołach królowały egzo-
tyczne owoce: papaje, marakuje, po-
marańcze, arbuzy i  ananasy... Wszel-
kie aktywności rozpoczęliśmy od 
wspólnej Mszy Świętej. Powierzyliśmy 
Chrystusowi oraz czczonej w  Santo 
Domingo Matce Bożej de la Antigua 
nadchodzące dni, spotkanych ludzi 
i  intencje nasze i  naszych bliskich, 
z którymi przyjechaliśmy. Podczas Eu-
charystii dostrzegliśmy wiele różnic 
kulturowych. Kościół już od pierw-
szych chwil wypełniony był muzyką, 
tańcem i  śpiewem. Po Mszy w  mię-
dzynarodowym gronie, dobrze się ba-
wiąc, zbudowaliśmy tradycyjną chatę 
z  bambusa, gliny i  siana. Panamskie 
słońce natychmiast suszyło budulec. 
My natomiast gasiliśmy pragnienie 
wodą kokosową z  lodem. Bogactwo 
owoców odkryliśmy również podczas 
obiadu. Banana jedliśmy chyba pod 
każdą postacią. Smażony, pieczony 
oraz jako tortilla. W  Panamie banan 
(ściślej mówiąc jego odmiana zwana 
Platano) smacznie zastępuje polskie 
ziemniaki. Po obiedzie krótka prze-
rwa, którą wykorzystaliśmy na wspól-

ny taniec, a już chwilę później rozegra-
liśmy międzynarodowy emocjonujący 
mecz w koszykówkę. W parafii Matki 
Bożej de la Antigua goszczono grupy 
z Francji, wyspy Reunion, z Ekwado-
ru, Boliwii, Korei, Indii, Dominikany 
oraz nas- grupę przyjaźni polsko-ka-
zachskiej. Bogactwo tych kultur po-
znaliśmy podczas wieczoru animacyj-
nego. Rozpoczął się znów od pokazu 
fajerwerków oraz tradycyjnych tańców 
i śpiewów panamskich. Podczas tej kil-
kugodzinnej zabawy prezentowała się 
każda z  grup. My, dzieląc się świade-
ctwem tradycji pielgrzymowania Pola-
ków do Matki Bożej, opowiedzieliśmy 
o  pieszych pielgrzymkach na Jasną 
Górę i zatańczyliśmy Skrzypka. Długi 
dzień w  diecezji Chitre upłynął nam 
pod znakiem muzyki, zabawy, mod-
litwy oraz dzielenia się swoją wiarą 
i tradycją.

Dzień II
Piątkowy dzień rozpoczęliśmy dość 

wcześnie. Najpierw przywitaliśmy się 
z Jezusem w kościele, po czym wyru-
szyliśmy na małą wędrówkę. W  peł-
nym słońcu podziwialiśmy nieznane 
nam dotąd zakątki Santo Domingo, 
aż dotarliśmy do Al Sesteadero. Tam 
przed kościołem zostaliśmy przywitani 
fajerwerkami, śpiewem i życzliwością. 
Na początek poczęstunek - przekąski,

Młodzież z Polski i Kazachstanu 
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zimna woda i cola. Następnie zostali-
śmy podzieleni na grupy 4-osobowe. 
Naszym przedpołudniowym zada-
niem było odwiedzanie osób samot-
nych, chorych i  starszych wraz z  wo-
lontariuszami, którzy zajmują się tym 
na co dzień. Zostawiliśmy w tych do-
mach swoje uśmiechy, serca, śpiewy 
i modlitwę o zdrowie dla potrzebują-
cych. Sami też dostaliśmy w  zamian 
radość i błogosławieństwo od gościn-
nych Panamczyków. Mieliśmy okazję 
wyciskać sok z  kanii - bardzo słodki 
napój, z  którego produkuje się miód; 
inne grupy doświadczyły trudu pod-
czas rozbijania kokosa, żeby dostać się 
do wody kokosowej. Nikt nie wrócił ze 
spotkania z chorymi głodny, bo każdy 
miał okazję zjeść cytrusa, ciastko z ko-
kosa i anyżu albo jakiś inny przysmak. 
Po obiedzie zostaliśmy zadaniowani 
do stworzenia sztandaru ŚDM, które-
go motywem przewodnim była MOD-
LITWA O  POKÓJ NA ŚWIECIE. Po 
twórczej aktywności przyszedł czas na 
tańce. Patryk, Ania, Justyna i  Kinga 
zostali przyodziani w piękne regional-
ne stroje - wszyscy robili sobie z nimi 
zdjęcia. Przy panamskich upałach 
hulanki były dla nas nie lada wyzwa-
niem w tych kolorowych i obszernych 
spódnicach. Na koniec spotkania w Al 
Sesteadero - fajerwerki, a  w  ramach 
podziękowania za wspólnie spędzony 
czas, wolontariusze dostali od nas fla-
gę Polski z naszymi podpisami. Po po-
wrocie do Santo Domingo trafiliśmy 
na plebanię, gdzie przed kolacją przy-
jaciele z  Francji zauroczeni naszym 
wczorajszym tańcem poprosili, aby na-
uczyć ich Skrzypka. Nie trzeba było nas 
prosić drugi raz, tańce przed kolacją 

to doskonała integracja. Po zjedzeniu 
sztuki mięsa, porcji ryżu i tradycyjnie 
karmelizowanego banana udaliśmy się 
do świątyni w  oczekiwaniu na Mszę 
Świętą. Tego wieczoru była niezwy-
kła...bębny, gitara, akordeon, piękne 
pieśni. Trudno ustać w miejscu, klasz-
czesz, bujasz się na boki, uśmiechasz 
się bezustannie - multikulturowo, 
jednak jednowyznaniowo. Po Mszy 
przyszedł czas na różaniec - ulicami 
miasteczka z  figurką Matki Bożej de 
la Antigua. Uczestniczyli w nim piel-
grzymi z  Boliwii, Ekwadoru, Wyspy 
Reunion, Francji, Korei, Dominikany, 
Kazachstanu i Polski oraz wolontariu-
sze i  tutejsi mieszkańcy. Wieczorem 
parafia zorganizowała koncert w cen-
trum Santo Domingo.

Dzień III
Muzyka towarzyszy nam już od 

pierwszych chwil pobytu w  Panamie. 
Jest wszędzie. Głośna i rytmiczna i obo-
wiązkowo połączona z tańcem. W auto-
busie, w kawiarni, na dworze, podczas 
Mszy Świętej, wydarzeń kulturalnych 
i dobiegająca z wnętrza domów. W Pa-
namie ludzie żyją w  dużej wolności. 
Nie martwią się o  rzeczy nieważne. 
Ich domy są niewielkie, ale w  Santo 
Domingo nie dostrzegliśmy skrajnego 
ubóstwa. Skromne życie wynika raczej 
z  braku pogoni za pieniądzem i  prze-
pychem. Panamczycy wolność czują 
także w  kwestii czasu. Zdążyliśmy się 
już przyzwyczaić, że Msza Święta roz-
poczyna się z  30-minutowym opóź-
nieniem, a  koncert 2-godzinnym. 
Nauczeni doświadczeniem, kiedy prze-
czytaliśmy, że dzisiejsza zbiórka w pla-
nie jest o  7:30, wiedzieliśmy, że spo-

kojnie o  tej porze możemy wychodzić 
dopiero z domu. Autobus z pewnością 
odjedzie nie wcześniej niż o  8. Prze-
kraczając próg domu na kilka minut 
przed programowym czasem spotka-
nia, zobaczyliśmy grupę Koreańczy-
ków biegnących już na miejsce zbiórki. 
ŚDM to okazja, by poznać mentalność 
nie tylko ludności organizatorów, ale 
też wielu narodów uczestników. Trzeba 
przyznać, że Koreańczycy wykazują się 
dużą punktualnością, uporządkowa-
niem i  zdyscyplinowaniem. Po przeje-
chaniu 30 km dojechaliśmy do Chitre 
na miejsce, gdzie co roku gromadzi się 
10 tysięcy młodych Panamczyków, by 
przeżyć spotkania katolickiej młodzie-
ży. Tym razem było międzynarodowo, 
ale wśród wielu flag nie trudno było 
dostrzec te biało-czerwone. W  tej die-
cezji nas, Polaków, było około tysiąca. 
Tego dnia wszyscy zgromadziliśmy się 
w jednym miejscu, by wspólnie przeżyć 
Eucharystię. Podczas homilii bp Chitre 
podziękował pielgrzymom za obecność 
oraz wyraził wdzięczność za dar Jana 
Pawła II, jakim są Światowe Dni Mło-
dzieży. Odwołując się do przeczytanej 
Ewangelii o  zwiastowaniu podkreślił, 
że Maryja była pełna łaski i wiary. A to 
łączy się w jej czystym sercu. Powinni-
śmy nauczyć się jak Maryja mówić "Oto 
ja, służebnica Pańska" i  wyrażać wiel-
ką radość i  wdzięczność, że w  naszym 
życiu może wypełniać się wola Boża. 
Otwórzmy się na działanie Boga w nas 
i zanieśmy miłość i  radość do naszych 
miejsc pracy, szkół, do naszych rodzin. 
Pamiętajmy, że Maryja jest fundamen-
tem, na którym powinniśmy się opierać 
w relacji z Bogiem. 

Zdjęcie z Prymasem Polski abpem Wojciechem PolakiemZdjęcie z Pierwszą Damą Panią Agatą Kornhauser-Dudą

Dalsz część na kolejnej stronie



KRZESZOWSKA PANI nr 2 (63) - Marzec/ Kwiecień 201920

Po Mszy Świętej arcybiskup kra-
kowski Jędrzejewski podziękował bi-
skupom panamskim za organizację 
Światowych Dni Młodzieży oraz za 
gościnność. Podkreślił, że ten czas 
jest okazją do doświadczenia jednoś-
ci kościoła i  prosił, byśmy się dzieli-
li tą radością i  otwartością z  innymi. 
Niech Boża radość, której źródłem 
jest Chrystus, rozlewa się poprzez nas 
na wszystkie kraje świata. W  ramach 
wdzięczności podarował Kościołowi 
w  Panamie ornat z  Polski. Wracając 
z  pola, gdzie odprawiana była Eucha-
rystia, mieliśmy okazję uczestniczyć 
w  paradzie. Prezentowały się na niej 
parafie diecezji Chitre. Czuliśmy się ni-
czym na karnawale w Rio. Było głośno, 
radośnie i w rytm panamskiej muzyki. 
Na czele każdej reprezentacji figura 
patrona parafii - zwykle Matki Bożej 
ubranej w  bogate tradycyjne stroje, 
a  tuż za nią orkiestry, tańce, insceni-
zacje. W  pochodzie na platformie je-
chała Święta Rodzina, szedł św. Michał 
Archanioł, a wokół niego cała groma-
da diabłów w ogromnych kolorowych 
maskach kusiła i  straszyła obserwato-
rów, było polowanie na jelenia, próba 
ujarzmienia byka. Oczywiście nie za-
brakło również tradycyjnych koloro-
wych spódnic, haftowanych koszul i  - 
obowiązkowo – sombrero (tradycyjny 
kapelusz). Nikt ich nie pospieszał, nie 

było służb porządkowych oddzielają-
cych nas od aktorów. Wszystko odby-
wało się w pełnej wolności i szczerej ra-
dości świętowania. Wielu pielgrzymów 
przyłączało się do pochodów. Osoby 
różnych narodowości i różnych kultur 
poruszały się doskonale czując rytm 
panamskiej muzyki. Otwartość i  ra-
dość udzielała się nam wszystkim. Jeśli 
ktoś nie tańczył to z pewnością choćby 
lekko uginał kolana w rytmie muzyki. 
Kolorowa parada, w  której wzięliśmy 
udział ukazała nam otwartość Kościoła 
w Panamie. Wierni chcieli podzielić się 
z  nami częścią swojego życia i  zapre-
zentować się jak najlepiej. W związku 
z tym włożyli całe serce w przygotowa-
nia do pochodu. W drodze na autobus, 
który miał nas zabrać do naszej wioski, 
zajadaliśmy się chipsami bananowymi. 
Chwilę później znaleźliśmy się na sta-
dionie baseballowym, gdzie mogliśmy 
odpocząć i ukryć się przed promienia-
mi słonecznymi, które zamieniły dziś 
naszą skórę z bladej zimowej wersji na 
mocno czerwoną. Odpoczynek w  tak 
międzynarodowym gronie nie mógł 
być nudny. Grupa Koreańczyków śpie-
wała piosenki w  swoim języku, a  my 
pogłębialiśmy naszą polsko-francu-
ską przyjaźń. Poznaliśmy dwa nowe 
francuskie tańce, a  nasi przyjaciele 
z  Francji mieli okazję nauczyć się tak 
przecież popularnej w Polsce Belgijki. 
Trzeba przyznać, że Skrzypka, pozna-

nego kilka dni temu, dopracowali już 
prawie do perfekcji. Nawiązaliśmy 
z  grupą z  południa Francji wyjątko-
wą relację. Polubiliśmy się nie tylko ze 
względu na wspólny taniec. W sposób 
szczególny przypadła im do gustu rów-
nież nasza modlitwa, którą odmawia-
my przed każdym posiłkiem. Mamy 
zróżnicowany repertuar, lecz "Pobło-
gosław Panie ten posiłek, który nam 
daje życiodajną siłę" spodobało im się 
najbardziej. Chyba ze względu na małą 
choreografię i  przyśpiewkę "chrum 
mniam mniam mniam mniam", które 
są częścią tej piosenki. Gdy tylko spo-
tykaliśmy naszych francuskich przyja-
ciół, w  charakterystyczny sposób ma-
chali rękami i śpiewali "chrum mniam 
mniam". To niezwykłe, że Bóg stworzył 
nas tak różnymi. Dzielą nas języki, kul-
tura, często mentalność, ale poczuciem 
humoru obdarzył nas całkiem podob-
nym. Na zakończenie dnia spotkaliśmy 
się na placu w centrum Santo Domin-
go, by wspólnie odmówić nieszpory. 
Oddaliśmy Bogu intencje osób, które 
prosiły nas o  modlitwę, nasze własne 
intencje. Modliliśmy się też za tych, 
którzy z taką otwartością i gościnnoś-
cią przyjęli nas do swoich parafii oraz 
za wszystkich, którzy dołożyli tak wie-
lu starań, by zorganizować ŚDM.

(Kolejne dni w następnym numerze
Krzeszowskiej Pani)

Justyna i Kinga Stanek

Kontynuacja z poprzedniej strony
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MŁODZIEŻ W DOMU SENIORA
Święty Jan Paweł II uczył nas, że „(…) człowiek jest wielki nie przez to, co ma, lecz przez to, czym 

dzieli się z innymi".

Z radością obserwuję uczniów krze-
szowskiej szkoły, którzy angażują się 
w  proponowane przez nauczycieli ini-
cjatywy wolontariatu. Jedną z nich jest 
współpraca z Domem Seniora w Krze-
szowie.

11 lutego w  Światowy Dzień Cho-
rych, uczniowie szkoły odwiedzili 
pensjonariuszy Domu Seniora. Było to 
niezwykle wzruszające spotkanie. Po 
programie artystycznym, wszyscy wzię-
li udział we wspólnej Eucharystii.

Pierwszy raz w Domu Seniora poja-
wiłam się w trakcie warsztatów podczas 
których mieliśmy wspólnie przygoto-
wywać ozdoby na kiermasz świątecz-
ny. Nigdy wcześniej nie byłam w  tym 
budynku, nie znałam "Willmannowej 
Pokusy". Bałam się tej wizyty. Myśla-
łam, że będzie nam się ciężko pracowa-
ło. Na co dzień nie mam kontaktu z tak 
starszymi ludźmi i nie wiedziałam, jak 
prowadzić rozmowę. Podczas pierw-
szego spotkania, uśmiechem obdarzyła 

mnie pani Danusia, usiadłyśmy razem 
i  razem pracowałyśmy. Nauczyła mnie 
robić gwiazdki z masy perłowej. Bardzo 
się polubiłyśmy, przy każdej nadarza-
jącej się okazji jestem i  spotykam się 
z  panią Danusią. Czuję się potrzebna, 
słucham wspaniałych opowieści o dzie-
ciństwie i  młodości ludzi, na których 
dotąd patrzyłam, jakby nigdy młodzi 
nie byli, a okazuje się, że mieli problemy 
i radości takie jak my.

Sandra Babula

Pierwszy raz spotkałam się z miesz-
kańcami Domu Seniora podczas pro-
gramu artystycznego w Domu Kultury. 
Zagraliśmy tam koncert. Radość tych 
ludzi i ich uśmiechy sprawiły, że zrobi-
ło nam się bardzo miło. Dla nas był to 
zwyczajny występ jak wiele innych i nie 
wiedziałam, że może być taki ważny dla 
starszych ludzi. Piosenkę „Czy ten Pan 
i  Pani”- śpiewałam z  Kingą, niektórzy 
śpiewali ją razem z nami. To było bardzo 

wzruszające. Zawsze chętnie włączam 
się w  występy z  którymi idziemy do 
Domu Seniora. Byliśmy już kilka razy, 
miedzy innymi z  programem z  okazji 
odzyskania niepodległości. Na ostatni 
występ z radością przygotowałam pieśń 
„Maryjo, śliczna Pani”, której nie mia-
łam jeszcze okazji śpiewać gdzie indziej. 
To niesamowite uczucie, kiedy można 
czymś tak prostym kogoś uszczęśliwić.

Aleksandra Gajdosz

Tak jak Ola, pierwszy raz spotkałam 
się z  starszymi mieszkańcami podczas 
występów na Dzień Seniora. Pamiętam, 
że wzruszył mnie widok tylu starszych 
osób w  jednym miejscu. Ich radość 
i  brawa jakie otrzymaliśmy sprawiły 
nam bardzo dużą przyjemność. Bardzo 
zależy nam na wspólnym dzieleniu ra-

dości, dlatego na ten występ przez fe-
rie długo ćwiczyłyśmy śpiew. Piosenka 
„Łzy Matki”, spodobała się widowni. 
Śpiew jest moją pasją, cieszę się z każ-
dego występu, a  szczególnie z  takich 
niezwykłych jak te, w Domu Seniora.

Kinga Kurczewska

I  chociaż zdecydowanie bardziej 
wolą pomagać, niż mówić o  tym, trzy 
uczennice zgodziły się podzielić z czy-
telnikami swoimi refleksjami.

Honorata Klimczak
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RATUJEMY
KOLEBKĘ

Bogu w Trójcy Jedynemu dziękujemy za kolejny etap remontu kościoła pw. św. Wawrzyńca w Krzeszówku 
uważanego za kolebkę krzeszowskiego opactwa.

W  ubiegłym roku przeprowadzo-
no niezwykle ważny i  trudny etap 
prac przy świątyni w  Krzeszówku, 
tj. remont dachu. Pierwszy etap prac 
objął swym zakresem remont więźby 
dachowej z pełną wymianą deskowa-
nia aż do pokrycia połaci dachu papą 
- docelowo dach ma zostać pokryty 
łupkiem. Tegoroczna faza robót wy-
magała wielu specjalistycznych prac 
przy konstrukcji dachu, która była już 
bardzo nadwątlona i wymagała pilnej 
interwencji w  przeciwnym wypadku 
mogłoby dojść do katastrofy budow-
lanej. Prace pod bacznym okiem kie-
rownika jeleniogórskiej delegatury 
Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków Pana Krzysztofa Kurka prze-
prowadziła firma Zakład Ogólno-
budowlany J. Michalik i  T. Gancarz 
z Krzeszowa. Wszystkim pracującym 
na budowie pracownikom ale także 
kierownikowi budowy Panu Romual-
dowi Jale oraz inspektorowi nadzoru 
Panu Włodzimierzowi Wilkowi nale-
żą się wielkie słowa uznania i podzię-
kowania za podjęcie się tak trudnego 
i wymagającego zadania. Łączny koszt 
przeprowadzonych prac wyniósł 425 
tyś. zł. Z czego ze środków Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i  Admi-
nistracji z  funduszu kościelnego 140 
tyś., Ministerstwa Kultury i  Dziedzi-
ctwa Narodowego 180 tyś., Woje-
wództwa Dolnośląskiego 40 tyś. zł., 
Fundacji Europejska Perła Baroku 50 
tyś., darczyńców 10 tyś. oraz parafian 
5 tyś. Parafianie tj. mieszkańcy Krze-

szówka, Gorzeszowa i Jawiszowa zło-
żyli w 2018 ofiary na sumę 13 305,00 
zł. w  tym: Krzeszówek 6 570,00, Go-
rzeszów 3 485,00, Jawiszów 3 250,00.

W tym miejscu słowa podziękowania 
należą się Pani Minister Marzenie Ma-
chałek, która z  wielkim poświęceniem 
i zaangażowaniem pomagała w pozyska-
niu środków ze źródeł publicznych.

W  związku z  koniecznością prze-
prowadzenia remontu dachu kościoła 
pw. Św. Józefa w  Krzeszowie spowo-
dowaną uszkodzeniem poszycia da-
chu przez huragan, jak również dużą 
wartością kolejnego etapu remontu 
dachu kościoła w  Krzeszówku, jeste-
śmy zmuszeni do przełożenia tegoż 
etapu na 2020 rok. Co nie znaczy, iż 
zawieszamy wszelkie prace związane 
z  kościołem w  Krzeszówku. Na rok 
2019 zaplanowaliśmy kolejny etap re-
montu wieży kościoła tj. zakończenie 
remontu konstrukcji w szczególności 
konstrukcji dzwonnicy oraz wymia-
nę stolarki okiennej. Stosowne wnio-
ski zostały złożone do MSWiA oraz 
Województwa Dolnośląskiego. Zaś 
w  ramach środków Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków będziemy 
starać się przeprowadzić pierwszy 
etap (techniczny) konserwacji ołtarza 
głównego, mocno uszkodzonego po-
przez działalność owadów.

Przypominamy, iż w 2017 roku pa-
rafia w Krzeszowie rozpoczęła remont 
niezwykle cennego zabytku jakim jest 
kościół pw. św. Wawrzyńca w  Krze-
szówku. Według większości doniesień 
historii Krzeszówek jest bez wątpienia 
kolebką opactwa w  Krzeszowie, gdyż 
to właśnie tutaj miała miejsce pierw-
sza fundacja dla Benedyktynów, której 
dokonała Księżna Anna. W 2017 roku 
przeprowadzono remont hełmu wieży 
wraz z nowym pokryciem blachą mie-
dzianą. Koszt tych prac wyniósł prawie 
280 tyś. zł. Wówczas wsparcie okazali: 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i  Administracji z  funduszu kościelne-
go (150 tyś. zł.), Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego (50 tyś. zł.), 
Województwo Dolnośląskie (40 tyś. 
zł.), Fundacja Europejska Perła Baroku 
(7 tyś.), oraz parafianie (33 tyś.)

Grzegorz Żurek
Kierownik Sanktuarium

Swój dar serca składają również parafianie i  dobrodzieje. Jeżeli chcą 
Państwo nimi również zostać to przedkładamy nr konta, na które można 
wpłacać środki:

Parafia Rzymskokatolicka
w Krzeszowie

pl. Jana Pawła II 1, 58-405 Krzeszów
BZ WBK 14 1090 1942 0000 0001 0783 8640

z dopiskiem: Remont Krzeszówek
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FESTIWAL
KRZESZÓW 2019 

Festiwal Krzeszów 2019 jest kontynuacją mającego 25-letnią tradycję Festiwalu Piosenki Religijnej 
i Patriotycznej, który w roku ubiegłym swoim patronatem objął Prezydent RP.

Wsłuchując się w potrzeby społeczno-
-kulturalne festiwal nabiera nowego wy-
miaru. Zatem Festiwal Krzeszów obejmie 
swym zasięgiem wszystkie największe 
wydarzenia kulturalne odbywające się 
w  murach pocysterskiego opactwa, two-
rząc jednocześnie spójną ofertę dla róż-
nych grup społecznych i wiekowych. Fe-
stiwal odbędzie pomiędzy 11 maja a  12 
października 2019. W tym czasie będzie-
my świadkami warsztatów muzycznych 
dla dzieci, młodzieży i seniorów połączo-
nych z  przeglądami piosenki. Laureaci 
przeglądów będą mieli okazję zaprezen-
tować się szerszej publiczności w ramach 
organizowanych koncertów plenerowych 
o  charakterze patriotyczno-kulturalnym. 
W  czasie festiwalu odbędzie się również 
cykl koncertów organowych, oraz kon-
certy kameralne w  nieodkrytych miej-
scach opactwa. Planujemy również dwa 
duże koncerty w  murach krzeszowskiej 
bazyliki ale to puki co niespodzianka. 
Zakładamy, iż w we wszystkich wydarze-
niach weźmie udział ok 20 tyś. osób.

Festiwal Krzeszów 2019 skierowany 
jest do wszystkich grup wiekowych tj. 
dzieci, młodzieży, seniorów jak również 
do całych rodzin. Dwudziestopięciolet-
nie doświadczenie dowodzi, iż istnieje 
olbrzymia potrzeba umożliwienia dzie-
ciom, młodzieży i seniorom uczestnictwa 
w  warsztatach muzycznych i  wokalnych, 
które dają szanse na wspólne spotka-
nie, doskonalenie talentów i  budowanie 
postaw społecznych i  patriotycznych. 
Przegląd piosenki odpowiada na podob-
ne potrzeby, dodatkowo daje możliwość 
zaprezentowania wyników swojej cięż-
kiej pracy większemu audytorium, daje 
również szansę manifestacji wartości pa-
triotycznych. Dostęp do kultury wyższej, 
budowanie przynależności narodowej, 
postaw patriotycznych, społecznych wię-
zi, poszerzanie wiedzy o  własnym kraju 

i regionie jak również chęć uczestniczenia 
w  uroczystościach patriotycznych w  la-
tach jubileuszu 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości - to potrzeby, 
na które odpowiedzą koncerty plenero-
we połączone z  rodzinnymi piknikami 
patriotyczno-kulturalnymi w  ramach, 
których prezentowany będzie dorobek 
kulturalny regionu jak i narodowy.

Działania te skierowane są do róż-
norakich odbiorców, którzy odwiedzają 
mury krzeszowskiego opactwa w  czasie 
wydarzeń religijnych czy patriotycznych 
ale również w poszukiwaniu doznań este-
tycznych. Część z odbiorców z niecierpli-
wością oczekuje na coroczne wydarzenia 
pozwalające im na kontakt z kulturą wyż-
szą odkrywaną w  miejscu nazywanym 
Europejską Perłą Baroku

Głównym celem Festiwalu jest przy-
bliżenie ludności zamieszkującej pobliskie 
miejscowości i  miasta wymiar wydarzeń 
kulturalnych, z którymi nie mają szans ze-
tknąć się na co dzień. Szczególnie służyć 
temu będą koncerty kameralne w podzie-
miach klasztornych, mauzoleum Piastów 
Śląskich i letnim pawilonie na wodzie jak 
również mający już swoją 10-letnią trady-
cję cykl letnich koncertów organowych 
połączony z  prezentacją instrumentu. 
Pragnieniem organizatorów jest również 
uczczenie i wspólne świętowanie jubileu-
szu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości ale i kształtowanie postaw 
patriotycznych i  prospołecznych wśród 
mieszkańców Dolnego Śląska w  szcze-
gólności dzieci i  młodzieży. Upowszech-
nianie wiedzy z zakresu historii i tradycji 
narodowych Polski, pielęgnowanie pol-
skości oraz budowanie świadomości na-
rodowej i  obywatelskiej. Stawiamy sobie 
za zadanie pokazać wartości, które będą 
hartować młodzież i  dzieci ku dobremu 
a jednocześnie pogłębiać ich warsztat mu-
zyczny, a dodatkowo w ramach przebywa-

nia na terenie Opactwa Pocysterskiego 
w  Krzeszowie ukazać historię tych ziem 
oraz ich Piastowską przeszłość.

Wspólne uczestnictwo w  wydarze-
niach osób przybywających z  Dolnego 
Śląska jak również wspólne wyrażanie 
polskości poprzez śpiew, wsłuchiwanie 
się w chlubne opisy wydarzeń historycz-
nych będzie miało niewątpliwie przeło-
żenie na postawy obywatelskie i  patrio-
tyczne, budując jednocześnie tożsamość 
narodową ale również rozbudzi apatyt do 
korzystania z  oferty wydarzeń kultural-
nych w  krzeszowskim opactwie. Wydaje 
się to działanie szczególnie istotne wśród 
ludności Dolnego Śląska, ludności, któ-
rych korzenie sięgają rozmaitych terenów 
przedwojennej Polski.

Wstępny zarys
FESTIWAL KRZESZÓW 2019

- 10 maja odbędą się warsztaty mu-
zyczne i  wokalne skierowane do mło-
dzieży (szkoły ponadpodstawowe). Weź-
mie w  nich udział ok 50 osób, którzy 
pod okiem wykfalifikowanego personelu 
przygotuje mini recital, który zaprezen-
towany zostanie dnia następnego pod-
czas koncertu plenerowego. Uczestników 
warsztatów wyłoni postępowanie rekru-
tacyjne, które zostanie określone regula-
minem.

- 11 maja odbędzie się przegląd pio-
senki młodzieżowej. Tego dnia na sce-
nie wystąpi ponad 200 osób (młodzieży 
ze szkół ponad podstawowych). Każdy 
z wykonawców zaprezentuje dwa utwory 
patriotyczne. Powołane do tego celu jury 
wyłoni zwycięzców w  kategorii: soliści 
i  zespoły. Uczestników przeglądu wyłoni 
postępowanie rekrutacyjne, które zosta-
nie określone regulaminem. Wydarzenie 
będzie miało formę otwartą dla widowni. 
Będą mogli w  nim uczestniczyć miesz-
kańcy okolicznych miejscowości, oraz 

Krzeszów 2019
Fest wal
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wszyscy goście, którzy tego dnia przybędą 
do Krzeszowa. Na zakończenie na scenie 
zaprezentują uczestnicy warsztatów oraz 
zaproszeni goście specjalni.

- od 30 czerwca do 1 września potrwa 
cykl letnich koncertów organowych. Każ-
dego dnia odbędą się dwa 30 minutowe 
koncerty na instrumencie Michała En-
glera w  bazylice krzeszowskiej. Dodat-
kowo w każdą sobotę wieczorny koncert 
w  kościele pw. Świętego Józefa zwanym 
śląską kaplicą Sykstyńską. Letnie koncerty 
organowe na dobre zapisały się w kalen-
darium wydarzeń kulturalnych w  krze-
szowskim opactwie – będzie to już ich 11 
edycja. Przez miesiące letnie w  murach 
klasztornych rozbrzmiewają dźwięki ba-
rokowej muzyki organowej wykonywa-
nej na unikatowym instrumencie. Kon-
certują absolwenci Akademii Muzycznej 
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, 
Uniwersytetu Muzycznego im. Frydery-
ka Chopina w Warszawie oraz Akademii 
Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Po-
znaniu. Walorem, który jest rzadko spo-
tykany przy okazji tego typu koncertów 
jest prowadzona przy tej okazji edukacja. 
Uczestnicy koncertów nie tylko mogą go 
wysłuchać ale również przypatrywać się 
trudnej pracy koncertującego artysty, zaś 
po zakończonym koncercie mogą uczest-
niczyć w  prezentacji organowej. Podczas 
prezentacji mogą dowiedzieć się więcej 
zarówno o mechanizmie funkcjonowania 
instrumentu, jak i  o  bardzo fascynującej 
pracy organisty. Mogą również zajrzeć do 
wnętrza organów i poznać ich budowę.

- 15 sierpnia w Święto Wojska Polskie-
go odbędą się uroczystości patriotyczne 
połączone z  koncertem oraz akademią 
słowno-muzyczną „Ku czci Niepodległej”, 
przybliżającym uczestnikom najważniej-
sze fakty dotyczące historii Polski pod 
zaborami i  odzyskaniem niepodległości 
w 1918 roku. Chcemy aby to wydarzenie 
było połączone ze wspólnym śpiewem 
pieśni „Ku czci Niepodległej”. Wydarzenie 
to odbędzie się na placu przed krzeszow-
skim opactwem.

- 5 października z  myślą o  seniorach 
odbędzie się przegląd piosenki folklory-
stycznej. Do udziału w  tym wydarzeniu 
zaprosimy zespoły folklorystyczne funk-
cjonujące przy domach kultury i  para-
fiach z terenu Dolnego Śląska. Na scenie 
na dziedzińcu opactwa zaprezentuje się 
ok 15 zespołów czyli ok 300 osób. Będą 
oni mieli okazję zaprezentowania się 
szerszej publiczności dzięki trwającym 
równocześnie wydarzeniom religijnym. 
Uczestników przeglądu wyłoni postępo-
wanie rekrutacyjne, które zostanie okre-
ślone regulaminem.

- 11 października odbędą się warsztaty 
muzyczne i wokalne skierowane do dzieci 
(do VIII klasy Szkoły Podstawowej). 
Weźmie w nich udział ok 50 osób, którzy 
pod okiem wykfalifikowanego personelu 
przygotuje mini recital, który zaprezento-
wany zostanie dnia następnego podczas 
koncertu plenerowego. Zajęcia odbędą 
się w salach należących do opactwa oraz 
Centrum Biblioteczno-Kulturalnego 
w  Krzeszowie. Uczestników warsztatów 
wyłoni postępowanie rekrutacyjne, które 
zostanie określone regulaminem.

- 12 października odbędzie się prze-
gląd piosenki dziecięcej. Tego dnia na 
scenie wystąpi ponad 200 osób. Każdy 
z wykonawców zaprezentuje dwa utwory 
patriotyczne. Powołane do tego celu jury 
wyłoni zwycięzców w  kategorii: soliści 
i  zespoły. Uczestników przeglądu wyłoni 
postępowanie rekrutacyjne, które zosta-
nie określone regulaminem. Wydarzenie 
będzie miało formę otwartą. Po zakoń-
czeniu przeglądu na scenie zaprezentują 
się uczestnicy warsztatów wraz z  zapro-
szonymi gośćmi specjalnymi. W  ramach 
wydarzenia dzieci będą mogli uczestni-
czyć również w  zajęciach, które poprzez 
zabawę będą propagowały wśród nich 
wiedzę historyczną i kulturalną w oparciu 
o dorobek krzeszowskiego opactwa. Będą 
to przejścia specjalnymi trasami tury-
stycznymi i udział w prezentacji organów 
Michała Englera.

- w ramach Festiwalu Krzeszów 2019 
planowane są trzy koncerty muzyczne, 
które miałyby odbyć się w klimatycznych 
obiektach pocysterskiego opactwa.

Pierwszy z nich – „Kantaty epoki Ba-
roku” – zostałby odegrany w Mauzoleum 
Piastów Śląskich. Barokowe wnętrze jed-
nej z największych nekropolii w Europie 
zabrzmiałoby muzyką idealnie wpasowu-
jącą się w założenia estetyczne epoki.

Drugi – „Koncert na Bębnach” - miał-
by odbyć się w  Klasztornych Podzie-
miach. Surowe mury obiektu stanowią 
idealne miejsce na salę koncertową. Sze-
roka gama instrumentów perkusyjnych 
i rytmicznych w połączeniu z grą świateł 
będzie doskonałym uzupełnieniem po-
tencjału miejsca.

Trzeci koncert miałby promować 
„Muzykę Dawną”. Miejscem tego wyda-
rzenia byłby wiekowy Letni Pawilon na 
Wodzie. Obiekt ten przez lata służył jako 
miejsce modlitwy i kontemplacji dla opa-
tów. Jego wnętrze zdobione 24 obrazami 
nawiązującymi do Starego Testamentu, 
delikatne oświetlenie oraz fenomenalna 
akustyka byłaby koncertowym zwieńcze-
niem festiwalu i najprawdziwszą muzycz-
ną ucztą.

Koncerty miałyby się obyć w  trzech 
różnych terminach. Charakterystyka 
muzyki oraz miejsc swoją atrakcyjnością 
trafia w szeroki przedział wiekowy uczest-
ników, rozwijając zainteresowania oraz 
edukując kulturalnie i artystycznie.

Planujemy również dwa duże koncer-
ty we wnętrzu krzeszowskiej bazyliki, jed-
nym z nich będzie koncert kolęd w okre-
sie świątecznym, zaś w  okresie letnim 
zaprosimy na koncert gospel. Nie mo-
żemy powiedzieć nic więcej gdyż trwają 
jeszcze rozmowy z wykonawcami.

Informacje szczegółowe systematycz-
nie będą ukazywać się na naszej stronie 
internetowej www.opactwo.eu oraz w me-
diach społecznościowych. Wszystkich za-
interesowanych zachęcamy do śledzenia 
tych informacji i  kontakt z  naszym biu-
rem festiwalowym:

administracja@opactwo.eu
+48 510 227 769

Grzegorz Żurek
Kierownik Sanktuarium 

Koncert zspołu "Śląsk im Stanisława Hadyny" (09.06.2018 r.)
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KOŚCIOŁY ŚW. MATEUSZA
W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM
Wspomnienie liturgiczne św. Mateusza obchodzimy 21 września, patrona diecezji i  miasta Salerno, 

patrona alkoholików, księgowych, pracowników kantorów, celników, urzędników podatkowych i straży 
granicznej. Był jednym z czterech Ewangelistów i jednym z 12 Apostołów. Zginął ok. 60 r. w Persji lub 
Etiopii, ścięty mieczem. W szybkim czasie zaczęto nadawać imieniem Mateusz, nazwy kościołom. W naszej 
okolicy mamy takie dwa w Kochanowie i Uniemyślu.

Kościół św. Mateusza w  Kocha-
nowie jest kościołem fi lialnym Para-
fi i św. Michała Archanioła w Miero-
szowie, dekanat Głuszyca, diecezja 
świdnicka, która była erygowana 
w XV w. Wzniesiony w 1636 r., ale 
gruntownie przebudowany na styl 
barokowy w 1754 r. i remontowany 
w  XIX w. Jest to skromna budow-
la jednonawowa z  wydzielonym, 
prostokątnym prezbiterium i  kwa-
dratową wieżą na osi. We wnętrzu 
bogate wyposażenie, m.in.: ołtarz 
główny – polichromia i złocenie z 1 
poł. XVIII w., barokowa ambona z 1 
poł. XVIII w., chrzcielnica z  XVI-
II w., rzeźby drewniane, polichro-
mowane, obrazy olejne na płótnie, 
portal z piaskowca z poł. XVIII w., 
a  także liczne naczynia liturgicz-
ne m.in.: barokowa monstrancja, 
srebrna pozłacana z  1700 r. Obok 
znajduje się cmentarz otoczony ka-
miennym murem z  barokową bra-
mą. W pobliżu kościoła znajduje się 
również barokowa plebania z XVIII 
w., obecnie przeznaczona na cele 
mieszkalne oraz murowana kaplicz-
ka z  połowy XIX w. Co niedzielę 
o godz. 10 odbywa się Msza św.

Kościół św. Mateusza w Uniemy-
ślu jest kościołem fi lialnym Parafi i 
pw. Świętej Rodziny w Chełmsku Ślą-
skim, dekanatu Kamienna Góra Za-
chód, diecezja legnicka, który został 
erygowany 2 stycznia 1301 r. Kościół 
w  Uniemyślu wybudowany w  sty-
lu barokowym w  latach 1748-1750. 
Służył on jako kościół pogrzebowy. 
Budowniczym kościoła był Józef An-
toni Jentsch, pracujący na potrzeby 
cystersów w Krzeszowie. Kościół św. 
Mateusza jeszcze po II wojnie świa-
towej służył wiernym. Pod koniec 
lat 60. XX wieku został jednak za-
mknięty i  zamieniony na magazyn. 
W niewyjaśnionych okolicznościach 
spłonął 27 lipca 1972 roku. Od tam-
tego dnia, dzieło wybitnego mistrza 
pozostaje w  stanie ruiny. Kościół 
w Uniemyślu ma konstrukcję jedno-
nawową z nieznacznie wydzielonym 
prezbiterium. Część wyposażenia, 
która nie uległa spaleniu, przekazano 
do kościoła w Podgórzynie koło Jele-
niej Góry a ołtarz główny do kościoła 
św. Jana Nepomucena w Leszczyńcu. 
Nad kruchtą wznosi się ośmiokątna 
wieża, pierwotnie przykryta dzwo-
nowym hełmem. Dach był pokry-

ty łupkiem. Kościół otoczony jest 
murem kamiennym z  budynkiem 
bramnym. Wokół kościoła znajdu-
je się zdewastowany cmentarz. Na 
cmentarzu pozostała ruina kamien-
nej kostnicy z końca XVIII w. Całość 
obiektu od kilkudziesięciu lat popa-
da w ruinę. Kościół znajduje się nie-
daleko Karczmy Sądowej, jedynego 
w powiecie kamiennogórskim domu 
przysłupowego. Stowarzyszenie Te-
renowy Klub Przyrodników stara 
się pozyskiwać środki na restaurację 
Karczmy, co stale jest czynione, ale 
również na odbudowę z ruin Kościo-
ła św. Mateusza w Uniemyślu.

Mieszkańcy tzw. worka okrze-
szyńskiego, korzystają z  fi lialnego 
Kościoła Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny w  Okrzeszynie. Został 
on wybudowany przez cystersów 
krzeszowskich początkowo z  drew-
na w  1690 r., a  później z  kamienia 
w 1724 r. W jego wnętrzu oprócz bo-
gatej snycerki uwagę zwraca ołtarz 
główny i ambona z XVIII w., a także 
kamienna chrzcielnica z 1 poł. XVIII 
w. i gotycki krucyfi ks z XIV w.

Mateusz Pazgan

Kościół św. Mateusza w Kochanowie Kościół NMP w OkrzeszynieKościół św. Mateusza w Uniemyślu
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KORONKOWA „ROBOTA” OPATRZNOŚCI BOŻEJ 
CZYLI JAK PRZETRWAĆ....

Często zadajemy sobie pytanie, co by było gdyby...? Może trochę trywialne i  banalne, ale czasem 
pozostajemy na pytaniu i... idziemy przez życie dalej.

Od kilku lat (dwa może trzy lata) 
miałem takie silne pragnienie udania 
się na Litwę do Wilna do źródła miło-
sierdzia. Po lekturze Dzienniczka świę-
tej s. Faustyny zdałem sobie sprawę, że 
jest inne miejsce poza Krakowem, gdzie 
kult Miłosierdzia Bożego bierze swój po-
czątek. Jest ono wspomniane zarówno 
w „Dzienniczku” jak i wynika z życiory-
su Heleny Kowalskiej. Jest to miasto Wil-
no obecnie na Litwie.

Otóż właśnie tam też przebywała św. 
s. Faustyna i w jej życiorysie czytamy:

„27 maja 1933 wyjechała do Wilna, 
przebywając tam z przerwami do 1936. 
Zajmowała się tam przyklasztornym 
ogrodem. 21 marca 1936 Maria Faustyna 
Kowalska została przeniesiona z  domu 
zgromadzenia w Wilnie do Walendowa, 
a po kilku tygodniach do Derd. Na ostat-
nie miejsce przeprowadzki wyznaczono 
jej dom w Krakowie, dokąd przyjechała 
11 maja 1936 i przebywała aż do śmier-
ci”.

I jeszcze jeden fragment:
„W  czerwcu 1933, spotkała swoje-

go duchowego powiernika, ks. Michała 
Sopoćkę, późniejszego błogosławionego 
Kościoła katolickiego. W  czasie pobytu 
w Wilnie, 2 stycznia 1934 wraz z przeło-
żoną m. Ireną Krzyżanowską odwiedziła 
malarza Eugeniusza Kazimirowskiego, 

który namalował obraz Miłosierdzia Bo-
żego (Jezusa Miłosiernego) sugerując się 
wskazówkami.

W 1935 wizerunek przez trzy dni był 
wystawiony w  krużgankach kaplicy os-
trobramskiej, z okazji 1900 rocznicy mę-
czeńskiej śmierci Chrystusa.

W maju 1935 Faustyna doznała widze-
nia, w którym Jezus zażądał uformowania 
zgromadzenia, wzorowanego na jego ży-
ciu i głoszącego ideę boskiej miłości.

13-14 września 1935 Jezus podyk-
tował jej modlitwę zwaną Koronką do 
Miłosierdzia Bożego. Według zapisków 
świętej, ludziom odmawiającym tę mod-
litwę obiecał dostąpienia łask, takich jak 
śmierć w  stanie łaski uświęcającej i  na-
wrócenia grzeszników. Chrystus miał 
także polecić odmawianie koronki po 
wejściu do kościoła oraz dziewięć dni 
przed świętem Miłosierdzia Bożego (cykl 
ten nazywany jest nowenną do Miłosier-
dzia Bożego).

8 stycznia 1936 Maria Faustyna 
Kowalska odbyła prywatną audiencję 
u  metropolity wileńskiego, Romualda 
Jałbrzykowskiego. Podczas niej radziła 
się go w sprawie założenia nowego zgro-
madzenia. Metropolita polecił jej pozo-
stać w Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej 
Miłosierdzia.

Siostra Faustyna zmarła 5 październi-
ka 1938 roku w klasztorze w Krakowie-
-Łagiewnikach mając zaledwie 33 lata”.

J. M. J.

Obecnie kaplica, w której ówcześnie znajdowała się
pracownia malarska, w której powstał

obraz Jezusa Miłosiernego.

Dom św. s. Faustyny,
w którym otrzymała od Jezusa modlitwę

- Koronę do Bożego Miłosierdzia.

Na uwagę zasługuje jeszcze jeden fakt 
historyczny wybuch II Wojny Świato-
wej - już po śmierci świętej - z wszelkimi 
konsekwencjami z  tego wynikającymi 
łącznie ze zmianą granic jak i  systemu 
politycznego.

I  tutaj stykamy się z  ogromną Bożą 
Opatrznością. Z  jednej strony przepro-
wadzki siostry Faustyny z drugiej strony 
jakby - Boży „instynkt”, który aby „prze-
prowadzić” Swoje dzieło miłosierdzia 
przewidział te zdarzenia i  wyprowadził 
z nich Dobro!

Obecnie nawet mówi się tu - w Wil-
nie - o cudzie jaki Bóg zrealizował w po-
staci niezniszczenia i braku kasacji małe-
go domku, w  którym mieszkała Święta. 
A  przecież, to nie jest żadna kamienna 
czy betonowa budowla. Kilka desek, 
słoma, glina - krucha rzecz a przetrwała 
zarówno czasy wojenne, jak i reżim ate-
istyczny. Taki dowód. Takie symboliczne 
powiązanie samej osoby siostry Fausty-
ny, która nie posiadała wykształcenia 
z jej skromną, kruchą celą! Celą, z której 
koronka do Bożego Miłosierdzia ujrzała 
światło dzienne.

Czytając życiorys siostry Heleny Ko-
walskiej i patrząc na te fakty może warto 
zatrzymać się na chwilę i... zaufać Bogu. 
Skoro przecież słoma i  glina przetrwały 
nie jedną „zawieruchę” to i może my też 
przetrzymamy...

Andrzej Ziółkowski

KOŚCIOŁY ŚW. MATEUSZA
W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM
Wspomnienie liturgiczne św. Mateusza obchodzimy 21 września, patrona diecezji i  miasta Salerno, 

patrona alkoholików, księgowych, pracowników kantorów, celników, urzędników podatkowych i straży 
granicznej. Był jednym z czterech Ewangelistów i jednym z 12 Apostołów. Zginął ok. 60 r. w Persji lub 
Etiopii, ścięty mieczem. W szybkim czasie zaczęto nadawać imieniem Mateusz, nazwy kościołom. W naszej 
okolicy mamy takie dwa w Kochanowie i Uniemyślu.

Kościół św. Mateusza w  Kocha-
nowie jest kościołem fi lialnym Para-
fi i św. Michała Archanioła w Miero-
szowie, dekanat Głuszyca, diecezja 
świdnicka, która była erygowana 
w XV w. Wzniesiony w 1636 r., ale 
gruntownie przebudowany na styl 
barokowy w 1754 r. i remontowany 
w  XIX w. Jest to skromna budow-
la jednonawowa z  wydzielonym, 
prostokątnym prezbiterium i  kwa-
dratową wieżą na osi. We wnętrzu 
bogate wyposażenie, m.in.: ołtarz 
główny – polichromia i złocenie z 1 
poł. XVIII w., barokowa ambona z 1 
poł. XVIII w., chrzcielnica z  XVI-
II w., rzeźby drewniane, polichro-
mowane, obrazy olejne na płótnie, 
portal z piaskowca z poł. XVIII w., 
a  także liczne naczynia liturgicz-
ne m.in.: barokowa monstrancja, 
srebrna pozłacana z  1700 r. Obok 
znajduje się cmentarz otoczony ka-
miennym murem z  barokową bra-
mą. W pobliżu kościoła znajduje się 
również barokowa plebania z XVIII 
w., obecnie przeznaczona na cele 
mieszkalne oraz murowana kaplicz-
ka z  połowy XIX w. Co niedzielę 
o godz. 10 odbywa się Msza św.

Kościół św. Mateusza w Uniemy-
ślu jest kościołem fi lialnym Parafi i 
pw. Świętej Rodziny w Chełmsku Ślą-
skim, dekanatu Kamienna Góra Za-
chód, diecezja legnicka, który został 
erygowany 2 stycznia 1301 r. Kościół 
w  Uniemyślu wybudowany w  sty-
lu barokowym w  latach 1748-1750. 
Służył on jako kościół pogrzebowy. 
Budowniczym kościoła był Józef An-
toni Jentsch, pracujący na potrzeby 
cystersów w Krzeszowie. Kościół św. 
Mateusza jeszcze po II wojnie świa-
towej służył wiernym. Pod koniec 
lat 60. XX wieku został jednak za-
mknięty i  zamieniony na magazyn. 
W niewyjaśnionych okolicznościach 
spłonął 27 lipca 1972 roku. Od tam-
tego dnia, dzieło wybitnego mistrza 
pozostaje w  stanie ruiny. Kościół 
w Uniemyślu ma konstrukcję jedno-
nawową z nieznacznie wydzielonym 
prezbiterium. Część wyposażenia, 
która nie uległa spaleniu, przekazano 
do kościoła w Podgórzynie koło Jele-
niej Góry a ołtarz główny do kościoła 
św. Jana Nepomucena w Leszczyńcu. 
Nad kruchtą wznosi się ośmiokątna 
wieża, pierwotnie przykryta dzwo-
nowym hełmem. Dach był pokry-

ty łupkiem. Kościół otoczony jest 
murem kamiennym z  budynkiem 
bramnym. Wokół kościoła znajdu-
je się zdewastowany cmentarz. Na 
cmentarzu pozostała ruina kamien-
nej kostnicy z końca XVIII w. Całość 
obiektu od kilkudziesięciu lat popa-
da w ruinę. Kościół znajduje się nie-
daleko Karczmy Sądowej, jedynego 
w powiecie kamiennogórskim domu 
przysłupowego. Stowarzyszenie Te-
renowy Klub Przyrodników stara 
się pozyskiwać środki na restaurację 
Karczmy, co stale jest czynione, ale 
również na odbudowę z ruin Kościo-
ła św. Mateusza w Uniemyślu.

Mieszkańcy tzw. worka okrze-
szyńskiego, korzystają z  fi lialnego 
Kościoła Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny w  Okrzeszynie. Został 
on wybudowany przez cystersów 
krzeszowskich początkowo z  drew-
na w  1690 r., a  później z  kamienia 
w 1724 r. W jego wnętrzu oprócz bo-
gatej snycerki uwagę zwraca ołtarz 
główny i ambona z XVIII w., a także 
kamienna chrzcielnica z 1 poł. XVIII 
w. i gotycki krucyfi ks z XIV w.

Mateusz Pazgan

Kościół św. Mateusza w Kochanowie Kościół NMP w OkrzeszynieKościół św. Mateusza w Uniemyślu
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ŚWIĘTA MATYLDA
14 MARCA

Dzieciństwo w klasztorze
Matylda von Ringelheim (Ma-

tylda Westfalska) urodziła się 
w 895 r. w Westfalii.

Była córką księcia saskiego 
Teodoryka (Dietricha) i Reinhildy 
- pochodzącej z  duńskiego rodu 
królewskiego. Matylda kształciła 
się i młode lata spędziła w klaszto-
rze benedyktynek w  Herford pod 
okiem babki ze strony ojca, także 
Matyldy - ksieni klasztoru. Lata tu 
spędzone będzie zawsze zaliczać do 
najpiękniejszych w życiu. Tu także 
zasmakowała w modlitwie i w służ-
bie Bożej.

Ślub, życie małżeńskie i  ro-
dzinne

Mając 14 lat, w 909 r., poślubi-
ła Henryka Ptasznika, który w trzy 
lata potem został księciem Sakso-
nii, a w roku 919 królem Niemiec. 
Znany jest w historii pod imieniem 
Henryka I (919-936). Życie królo-
wej upływało w  spokoju. Mąż dał 
jej zupełnie wolną rękę w czynieniu 
dobra. Dla Bożej chwały i dla dobra 
ubogich nie żałowała pieniędzy.

Św. Matylda dała Henrykowi 
I pięcioro dzieci: Jadwigę, przyszłą 
żonę księcia Paryża Hugona Wiel-
kiego, matkę Hugona Kapeta; na-
stępcę tronu Ottona, późniejszego 
cesarza Niemiec (Otton I  Wielki, 
962-973); Gerbergę, która wyszła 
za księcia Lotaryngii, a  potem za 
króla Francji, Ludwika IV; Henry-
ka I, późniejszego księcia Bawarii 
oraz św. Brunona I, od roku 953 
arcybiskupa Kolonii.

Z mężem swoim Matylda prze-
żyła jako wzorowa małżonka 25 
lat. Po śmierci męża (2 lipca 936 r.) 
musiała patrzeć na wojnę domo-
wą, jaka wybuchła o  tron królew-

ski pomiędzy jej synami: Ottonem 
i  Henrykiem. Zwycięzcą został 
Otton, a  Henryk jako rekompen-
satę otrzymał księstwo bawarskie. 
Nowy władca wiele przykrości wy-
rządził matce, oskarżając ją o to, że 
jest zbyt rozrzutna na cele religijne. 
Sam jednak szafował państwowym 
majątkiem bez miary, gdyż prowa-
dził stale wojny: najpierw ze swoim 
bratem, Henrykiem, potem z  pa-
pieżem, z  królem Czech i  ze Sło-
wianami na Wschodzie.

Życiowe dramaty
Matylda cierpiała nad tym 

wszystkim. Popierała jednak syna 
w  założeniu metropolii w  Mag-
deburgu w  roku 960 i  zależnych 
od niej biskupstw: w  Braniborze 
(Brandenburg), w  Hobolinie (Ha-
welbergu) i  w  Oldenburgu, które 
były położone między Łabą a Odrą 
na terenach słowiańskich. Cesarzo-
wi przyświecała myśl polityczna, 
by po prostu biskupstwa te były 
ośrodkami germanizacji. Królowej 
natomiast przyświecała myśl pozy-
skania Słowian dla wiary.

W 955 r. królowa Matylda prze-
żyła śmierć swojego najstarszego 
syna, Henryka, a  dziesięć lat póź-
niej - najmłodszego, św. Bruno-
na, arcybiskupa. Pod koniec życia 
dotknęło ją jeszcze jedno bolesne 
przeżycie - śmierć wnuka, biskupa 
Wilhelma z Moguncji, którą sama 
przewidziała.

Działalność dobroczynna 
i śmierć św. Matyldy

W ostatnich latach życia Matyl-
da oddała się wyłącznie modlitwie 
i uczynkom miłosierdzia. Codzien-
nie przy swoim stole gościła ubo-
gich, widząc w  nich samego Pana 

Jezusa. Hojnie wspomagała kościo-
ły i klasztory ze swoich osobistych 
majętności. Wystawiła dwa duże 
opactwa: benedyktynów w  Nort-
hausen i benedyktynek w Kwedlin-
burgu. Dlatego ikonografia często 
przedstawia Świętą z  kościołem 
i  klasztorem w  ręce. W  opactwie 
w  Kwedlinburgu spędziła koń-
cowe lata życia. Tam też przeszła 
do wieczności 14 marca 968 roku 
w wieku 73 lat. Pochowano ją obok 
męża w  Kwedlinburgu w  kaplicy 
zamkowej.

Od roku 1539 kościół ten jest 
w ręku protestantów. W roku 1858 
katolicy wystawili ku czci św. Ma-
tyldy nowy kościół.

Pierwszy życiorys królowej uka-
zał się już w wieku X - a więc tuż po 
śmierci Świętej. Drugi życiorys po-
lecił napisać św. Henryk II, cesarz 
niemiecki.

Jest patronką fałszywie oskarżo-
nych, wdów, dużych rodzin, rodzi-
ców, którym zmarły dzieci.

W  ikonografii przedstawiana 
w  stroju królowej. Jej atrybutami 
są: korona, budynek klasztoru, jał-
mużniczka.

Na podstawie Żywotów świętych
opracowała Anna Ferenc

Święta Matylda
źródło: pl.wikipedia.org
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ŚWIĘTY RYSZARD
DE WYCHE, BISKUP

3 KWIETNIA
Dzieciństwo i kształcenie
Ryszard urodził się w  1197 r. 

w Wych (obecnie Droitwich w po-
bliżu Worcester w  Anglii). Jako 
młodzieniec musiał zająć się ad-
ministracją majątku rodzinnego. 
Odrzucił propozycje małżeńskie 
i  po uporządkowaniu stanu ma-
jątkowego rodziny udał się na stu-
dia uniwersyteckie do Oxfordu. Po 
ukończeniu studiów swoją wiedzę 
pogłębiał na uniwersytetach w  Pa-
ryżu i  Bolonii. Miał 38 lat, kiedy 
wybrano go rektorem uniwersyte-
tu w  Oksfordzie. Wkrótce potem, 
w 1237 r., został mianowany kancle-
rzem prymasa Anglii, św. Edmunda.

Działalność duchowna i  na-
ukowa

Na stanowisku rektora Ryszard 
zasłużył się pracą nad podniesie-
niem poziomu uniwersytetu w Ox-
fordzie tak, że wśród wszystkich 
uniwersytetów Europy zajmował on 
odtąd czołowe miejsce. Jako prawa 
ręka prymasa Anglii przyczynił się 
natomiast do przeprowadzenia ko-
niecznych reform. Bronił także od-
ważnie praw Kościoła wobec króla, 
Henryka III. Towarzyszył swemu 
ukochanemu pasterzowi w podróży 
do Pontigny, we Francji, gdzie też 
św. Edmund na jego rękach umarł. 
Przed śmiercią nakłonił jednak Ry-
szarda do przyjęcia święceń kapłań-
skich. Podarował mu także na pa-
miątkę drogocenny kielich.

Po powrocie do Anglii Ryszard 
porzucił dotychczasowe stanowiska 
i objął skromne probostwo w Cha-
ring, a  potem w  Deal. Jednakże 
nowy prymas Anglii, Bonifacy, po-
wołał Ryszarda ponownie na swoje-
go kanclerza.

Biskupstwo
W  1244 r. został wybrany bi-

skupem Chichester. Król Henryk 
III, znając nieustępliwość biskupa 
w obronie praw Kościoła, na wybór 
Ryszarda nie zgodził się. Mimo tego 
prymas potwierdził wybór. Wte-
dy Henryk III zajął dobra bisku-
pie. Ryszard był zmuszony udać się 
do Rzymu, by papież rozstrzygnął 
sprawę. Papież Innocenty IV po-
twierdził w Lyonie wybór Ryszarda, 
a  nawet osobiście udzielił mu sa-
kry biskupiej. Na wiadomość o tym 
król z  zemsty zagarnął biskupowi 
wszystkie dobra, nawet jego włas-
ne mieszkanie. Biskup zamieszkał 
więc po powrocie u jednego z pro-
boszczów, w Tarring. By jednak nie 
być gospodarzowi ciężarem, w wol-
nej chwili pomagał mu przy upra-
wie roli. Trwało to dwa pełne lata, 
aż król, zagrożony klątwą papieską, 
oddał biskupowi dom i dobra bisku-
pie.

Zarządzenia, jakie pozostawił 
Ryszard, świadczą o  jego gorliwo-
ści pasterskiej. Nakazał udzielać 
sakramentów bezpłatnie. Kapłanów 
zobowiązał do zachowania celibatu 
i  do przebywania na miejscu, aby 
byli zawsze do dyspozycji swoich 
wiernych. Wymagał także, aby no-
sili strój kościelny. Wiernych zobo-
wiązywał do uczęszczania na Mszę 
świętą w niedziele i w święta. Szcze-
gólnie troskliwą opieką otaczał św. 
Ryszard kapłanów steranych wie-
kiem i chorobą. Starał się zapewnić 
im możliwie najlepszą pomoc.

Śmierć i kanonizacja
Umarł niespodziewanie podczas 

wizytacji pasterskiej budującego się 
kościoła pw. św. Edmunda w  Do-

ver 3 kwietnia 1253 r. Kanonizacji 
dokonał papież Urban IV w  1262 
roku. 16 czerwca 1276 roku w obec-
ności króla Anglii, Edwarda I, wie-
lu biskupów i  dygnitarzy państwa, 
odbyło się uroczyste przeniesienie 
śmiertelnych szczątków Ryszarda 
do katedry w  Chichester. Umiesz-
czono je w bogatym sarkofagu pod 
głównym ołtarzem.

W  średniowieczu grób św. Ry-
szarda należał do najliczniej uczęsz-
czanych miejsc pielgrzymkowych 
w Anglii. Niestety, Henryk VIII na-
kazał zniszczyć grobowiec św. Ry-
szarda jako bojownika o  niezależ-
ność Kościoła od władzy świeckiej.

Ikonografia przedstawia Świę-
tego w  stroju biskupim. Trzyma 
w  dłoni kielich - przypominają-
cy pewne wydarzenie z  jego życia. 
Według starej opowieści, kiedy św. 
Ryszard odprawiał Mszę świętą, wy-
padł mu z ręki kielich, ale cudownie 
Krew Chrystusa nie wylała się z nie-
go.

Na postawie Żywotów świętych
opracowała Anna Ferenc

Święty Ryszard de Wyche, biskup
źródło: pl.wikipedia.org
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TWÓJ 1% MOŻE WESPRZEĆ KULTURĘ!
Drodzy Darczyńcy! Również w tym roku w zeznaniach za 2018 rok, istnieje możliwość przekazania 1% 

podatku na rozwój kultury w Krzeszowie, za pośrednictwem Caritas Diecezji Legnickiej.

Dzięki tej inicjatywie udało się zdobyć w tamtym roku 
ponad 3 tyś. zł, które w  całości zostały wykorzystane na 
przygotowanie Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycz-
nej. Z  całego serca dziękujemy za każdą przekazaną zło-
tówkę.

Jak przekazać 1% na kulturalny rozwój Europejskiej 
Perły Baroku? To naprawdę proste.

Pracujący, wystarczy w zeznaniu PIT wpisać w pozycji:
124 – nr KRS „0000221535”
125 – 1% podatku (z poz. 120)
126 – tytuł „PARAFIA KRZESZÓW”
127 – zaznaczyć „X” wyrażam zgodę
Emeryci i  renciści, wypełnić druk PIT OP wpisując 
w pozycji:
9 – nr KRS „0000221535”
10 - tytuł „PARAFIA KRZESZÓW”
11 – zaznaczyć „X” wyrażam zgodę

Parafia w Krzeszowie jako administrator Pocysterskie-
go Opactwa wykorzysta zebrane środki na organizację wy-
darzeń wspierających rozwój kulturalny dzieci i młodzie-
ży, w ramach planowanych przeglądów muzycznych.

Pozyskane z 1% środki wspomagają wyznaczone dzieła 
i pomagają im się rozwijać.

Czy wiedzą Państwo że:
1% z Państwa podatku trafia do tzw. Organizacji Pożytku 
Publicznego? jeżeli sami Państwo nie wskażą do jakiej or-
ganizacji ma trafić 1% podatku to zadecyduje o tym ktoś 
inny? na liście Organizacji PP są instytucje które jawnie 
występują przeciwko wartością chrześcijańskim i  patrio-
tycznym? My zachęcamy do wskazania Caritas Diecezji 
Legnickiej a w celu szczegółowym Parafii w Krzeszowie.

Każdy płacący podatek dochodowy ma prawo przeka-
zać 1% tego podatku na wybraną przez siebie Organizację 
Pożytku Publicznego nie ponosząc dodatkowych kosztów! 
Zarówno pracownicy jak i emeryci i renciści!

KRZESZOWSKIE OPACTWO 
BĘDZIE NADAL PIĘKNIEĆ

Na wstępie należy zaznaczyć, iż całość funduszy musi 
być wykorzystana na zrealizowanie zadań, na które zosta-
ły przeznaczone. Na właścicielach obiektów spoczywa zaś 
obowiązek zapewnienia im bieżącego utrzymania.

Najważniejszym realizowanym w 2019 zadaniem bę-
dzie kompleksowy remont dachu kościoła pw. św. Józefa, 
który to ucierpiał w skutek huraganu.

Kontynuowane będą prace przy konserwacji kolejnego 
przęsła w kościele pw. św. Józefa i znajdujących się na nim 
fresków Michała Willmanna. W tym roku ciąg dalszy bę-
dzie mała również wymiana pokrycia dachu na budynku 
klasztoru oraz dalsze prace w bibliotece klasztornej. Mini-
sterstwo wesprze również konserwację organów Michała 
Englera w krzeszowskiej bazylice, a swoje piękno odzyska-
ją kolejne obrazy w letnim pawilonie na wodzie.

Wszystkie prace zostały dofinansowane kwotą 1,9 mln 
złotych, ale i skala potrzeb jak i wartość zabytku jest ol-
brzymia. Bardzo dziękujemy Panu Premierowi Piotrowi 

Glińskiemu jak również Pani Minister Marzenie Machałek 
- poseł ziemi kamiennogórskiej - za zrozumienie i wspar-
cie przy ubieganiu się o dotacje.

Wszystkich zaś prosimy o modlitwę aby wszystkie za-
planowane prace przebiegły sprawnie i bezpiecznie - Bogu 
na chwałę, ludziom na pożytek.

Wyniku konkursu na ochronę zabytków ogłoszone 18 lutego 2019 roku przez Ministerstwa Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego udowadniają, że krzeszowski kompleks jest jednym z  najważniejszych 
zabytków na mapie Polski. Przychylność zyskało sześć wniosków złożonych w ramach pierwszego naboru.
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Opłatek Rodziny Radia Maryja, 20 stycznia 2019

O. Grzegorz Moj z Radia Maryja Zespół Janicki z Borówna



Pasterka w Bazylice Krzeszowskiej
24 grudnia 2018


