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OGŁOSZENIA
KS. PROBOSZCZA

LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2019 
• Piątek 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych. 

Msze św. w Bazylice: 7.30, 10.00, 17.00 orz 11.30 – pro-
cesja na Cmentarz; 12.00 Msza św. Na Cmentarzu Para-
fialnym. Msza święta oraz procesja w Krzeszówku godz. 
9.00, Msza święta w Czadrowie godz. 11.00.

• Piątek 1 listopada – Imieniny siostry Przełożonej Sióstr 
Elżbietanek S. Damaris. Życzymy Jej wiele łask Bożych 
i  nieustannej Opieki Matki Bożej Łaskawej i  swojej 
Świętej Patronki.

• sobota 2 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wier-
nych Zmarłych. Rozpoczęcie MODLITWY WYPO-
MINKOWEJ o  godz. 16.30; Msza św. wieczorna godz. 
17.00.

• Sobota 2 listopada – pierwsza sobota miesiąca. Msza św. 
Dla wszystkich Grup Modlitewnych godz. 7.00 (rano)

• Niedziela 3 listopada – Zmiana Tajemnic Żywego Ró-
żańca o godz. 10.00.

• Piątek 8 listopada – (przeniesiony pierwszy piątek mie-
siąca) Odwiedziny Chorych od godz. 8.30. Nocna Ad-
oracja Najśw. Sakramentu po Mszy św. o godz.17.00.

• Poniedziałek 11 listopada – 101 Rocznica Niepodległo-
ści – Msze św. w Bazylice 7.00, 12.00 i 17.00.

• Czwartek 21 listopada - Święto Ofiarowania Najśw. Ma-
ryi Panny.

• Piątek 22 listopada - wspomnienie św. Cecylii, patronki 
śpiewu i  muzyki kościelnej. Panu Organiście Romual-
dowi Jała oraz Scholi Dziecięcej, którą kieruje pani Ewa 
i pan Zbigniew składamy serdeczne życzenia wielu łask 
Bożych i opieki św. Cecylii.

• Niedziela 24 listopada – Uroczystość Jezusa Chrystusa – 
Króla Wszechświata.

• Piątek 29 listopada – godz. 16.30 – Adoracja Najśw. Sa-
kramentu oraz Msza św. i spotkanie modlitewne Żywe-
go Różańca, Bractwa Szkaplerza Św. Michała Archanio-
ła, Grypy Modlitewnej św. Ojca Pio oraz Apostolstwa 
Dobrej Śmierci.

• Sobota 30 listopada – Święto Św. Andrzeja Apostoła – 
ANDRZEJKI

• Sobota 1 grudnia – pierwsza sobota miesiąca. Msza św. 
oraz adoracja Najświętszego Sakramentu godz. 12.00.

• Niedziela 1 grudnia – Pierwsza Niedziela Adwentu; 
pierwsza niedziela miesiąca. Zmiana Tajemnic Żywego 
Różańca o godz. 10.00.

• Od poniedziałku 2 grudnia - Msze Roratnie o  godz. 
17.00. Dzieci prosimy o przynoszenie lampionów.

• Środa 4 grudnia – wspomnienie św. Barbary – patronki 
górników.

• Piątek 6 grudnia – uroczystość Św. Mikołaja – patrona 
dobroci. Modlimy się o nowe powołania kapłańskie i za-
konne.

• Piątek 6 grudnia – Pierwszy Piątek Miesiąca. Odwiedzi-
ny Chorych. Nocna adoracja Najświętszego Sakramen-
tu.

• Sobota 7 grudnia – pierwsza sobota miesiąca. Msza św. 
oraz adoracja Najświętszego Sakramentu godz. 7.00.

• Niedziela 8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Po-
częcia NMP. Prosimy o  modlitwę w  intencji Kleryka 
Krystiana Michalika oraz wszystkich kleryków WSD 
w  Legnicy. W  dniu 8 grudnia 1826 rok powstał Żywy 
Różaniec.

• Niedziela 8 grudnia – Dzień modlitw w intencji Kościo-
ła na Wschodzie.

• Piątek 13 grudnia – tragiczna rocznica wprowadzenia 
Stanu Wojennego.

• Od 15 do 17 grudnia Rekolekcje Adwentowe. (Plan Re-
kolekcji podany obok).

• Środa 18 grudnia – Dzień Światła: rocznica Odnalezie-
nia Cudownej Ikony. Główna Uroczystość na Euchary-
stii o godz. 17.00.

• Piątek 20 grudnia – Wigilia dla Nauczycieli oraz Pra-
cowników Zespołu Szkół w Obsłudze Pielgrzyma.

• Wtorek 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia: Msza 
Święta w Bazylice tylko o godz. 7.00 (rano) Msza Święta 
Pasterkowa w  Krzeszowie godz. 24.00; (Msza w  Krze-
szówku – godz. 22.00; w Czadrowie o godz. 22.00).

• Środa 25 grudnia – Uroczystość Bożego Narodzenia – 
Zapraszamy parafian oraz Pielgrzymów na Msze świę-
te: godz. 7.30, 10.00 12.00 i 17.00 ( w Krzeszówku godz. 
9.00, w Czadrowie godz. 11.00).

• Czwartek 26 grudnia – Drugi Dzień Świąt - Św. Szczepa-
na - Msze jak w niedzielę.

• Środa 27 grudnia - Święto św. Jana Apostoła i Ewange-
listy.

• Od piątku 27 grudnia 2019 - rozpoczęcie Wizyty Kolę-
dowej (szczegółowy program kolędowania będzie poda-
ny w świątecznym wydaniu Krzeszowskiej Pani).

• Niedziela 29 grudnia – Niedziela Świętej Rodziny: Je-
zusa, Maryi i  Józefa. Msze św. godz. 7.30, 10.00, 12.00 
i 17.00 (Krzeszówek godz.9.00, Czadrów godz.11.00.

• Wtorek 31 grudnia – św. papieża Sylwestra. Msza św. 
dziękczynna za miniony rok oraz wystawienie Najświęt-
szego Sakramentu o godz. 17.00; Pasterka Noworoczna 
o godz. 24.00.

• Środa 1 stycznia 2020 – NOWY ROK – Świętej Bo-
żej Rodzicielki Maryi. Msze św. jak w  każdą niedzielę 
i święta.
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Niedziela 15 grudnia 2019 r.
godz. 7.00 – Godzinki ku czci 
  Niepokalanego Poczęcia NMP
godz. 7.30 – Msza Św. z nauką rekolekcyjną 
  dla dorosłych
godz. 9.00 – Msza Św. z nauką w Krzeszówku 
  dla wszystkich
godz. 10.00 – Msza Św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci
godz. 11.00 – Msza Św. z nauką rekolekcyjną 
  w Czadrowie
godz. 12.00 – Msza Św. z nauką rekolekcyjną 
  dla dorosłych
godz. 17.00 – Msza Św. z nauką rekolekcyjną 
  dla wszystkich

Poniedziałek 16 grudnia 2019 rok
Spowiedź Adwentowa:
• godz. 11.00 (w Krzeszowie)
• godz. 15.45 (w Krzeszówku)
• godz. 16.30 (w Krzeszowie)
• godz. 17.30 (w Czadrowie)
godz. 12.00 i 17.00 – Msza Św. z Nauką Rekolekcyjną

REKOLEKCJE 
ADWENTOWE 2019 
W SANKTUARIUM 
KRZESZOWSKIM

Nauki poprowadzi ksiądz Stanisław Pytel - Misjonarz z Białorusi

godz. 16.00 – Msza św. z nauką w Krzeszówku
godz. 18.00 – Msza św. z nauka w Czadrowie

Wtorek 17 grudnia 2019
godz. 12.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
godz. 16.00 – Msza Św. z nauką w Krzeszówku
godz. 17.00 – Msza św. z nauką w Krzeszowie 
  i zakończenie rekolekcji
godz. 18.00 – Msza Św. z nauką w Czadrowie

Środa 18 grudnia 2019 - Dzień Światła –
Pamiątka Odnalezienia Obrazu Matki Bożej Łaskawej

godz. 7.00 – Msza św. w zakrystii Bazyliki – gdzie 
  wedle tradycji odnaleziono - w roku 1622 
  cudowną Ikonę Łaskawej Pani
przez cały dzień – okazja do indywidualnej modlitwy 
   przed Cudowną Ikoną 
   Matki Bożej Łaskawej
godz. 17.00 – Uroczysta Msza Święta poprzedzoną 
  procesją wewnątrz Bazyliki z cudowną 
  Ikoną Matki Bożej Łaskawej (prosimy 
  o przeniesienie ze sobą świec i gromnic)

Dnia 29 grudnia 2019 r. w Bazylice Mniejszej w Krzeszowie odbędzie się
świąteczny koncert kolędowy zespołu Golec uOrkiestra. Bilety w cenie 99 zł/os.

dostępne będą od 1 grudnia w naszym sklepie internetowym:
www.sklep.opactwo.eu oraz stacjonarnie w Biurze Obsługi.



KRZESZOWSKA PANI nr 6 (67) - Listopad / Grudzień 2019 5

XX PIELGRZYMKA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZYJACIÓŁ

DO KRZESZOWA

Za nami XX Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół do Krzeszowa – wspaniałe spotkanie, 
które dziś możemy już przenieść w kategorię wspomnień i to rzecz jasna tych najlepszych. Setki 
pielgrzymów, dziesiątki kapłanów, mnóstwo dobrych ludzi. Dziękujemy uczestnikom i organizatorom – 
Diecezji Legnickiej oraz Caritas.

Pielgrzymka Osób Niepełnospraw-
nych to wielka uroczystość, jedno z naj-
większych tego typu spotkań odbywa-
jących się w Sanktuarium Matki Bożej 
Łaskawej. 7-ego września 2019 roku od-
była się jubileuszowa 20-sta edycja tego 
spotkania. Całość rozpoczęła się o godz. 
10:00, na parkingach przed wejściem 
pojawiło się mnóstwo autokarów oraz 
samochodów osobowych. Wszystkie naj-
ważniejsze elementy programu odbyły się 
w Kościele Klasztornym – zarówna Msza 
Święta, jak i poprzedzająca ją katecheza. 
Bazylika w tym czasie była przepełniona 
wiernymi, a co za tym idzie modlitwą. 
Po Eucharystii tradycyjnie przyszedł czas 

na posiłek, do użytku był nie tylko punkt 
gastronomiczny znajdujący się na placu, 
ale także nasza restauracja oraz gastro-
nomiczna wiata zewnętrzna, które stano-
wiły naturalne miejsce integracji. Całość 
wydarzenia została zwieńczona pięknym 
koncertem ewangelizacyjnym, podczas 
którego śpiewał nie zespół, a cała bazyli-
ka.

Na Placu Jana Pawła II pojawiło się w 
tym dniu wiele punktów, w tym np. punkt 
kamiennogórskiego oddziału ZUS, który 
świadczył pomoc dla interesantów z za-
kresu ubezpieczeń oraz świadczeń. Sta-
ramy się, aby to spotkanie dawało szereg 
możliwości przybywającym do nas piel-

grzymom. Często są to osoby, dla których 
wyjście z domu jest nieco większa trud-
nością i nieco większą inicjatywą. Sank-
tuarium tego dnia jest specjalnie przy-
gotowane dla naszych gości – to bogaty 
program, szereg specjalnych udogodnień, 
oraz wspomniane punkty informacyjne. 
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim bez 
których ta pielgrzymka nie miałaby miej-
sca – szczególnie wolontariuszom Caritas, 
którzy każdego roku z wielką chęcią i za-
angażowaniem ogromnie nas wspierają. 
Do zobaczenia za rok!

Jacek Trybuła

Galeria zdjęć na ostatniej stronie okładki.

Wręczenie dyplomów
"Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych"

Wolontariusze Caritas
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„WDZIĘCZNI BOGU
I NASZYM BOHATEROM

ZA STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI”

– PIELGRZYMKA NA LITWĘ
I BIAŁORUŚ

Pielgrzymka odbyła się w  dniach 8-17 września, a  zorganizował ją 
kustosz krzeszowskiego sanktuarium ks. Marian Kopko. W pielgrzymce 
udział wzięły 44 osoby, w tym 7 kapłanów.

Sanktuarium Matki Bożej na Żmudzi (obecnie Litwa)

Pomnik Adama Mickiewicza

W  drodze na Kresy odwiedziliśmy 
Toruń, gdzie nawiedziliśmy sanktua-
rium Najświętszej Maryi Panny Gwiaz-
dy Nowej Ewangelizacji i Św. Jana Pawła 
II. Kolejnym miejscem był Gietrzwałd, 
miejsce objawień Matki Bożej. W  trak-
cie objawień Maryja powiedziała, że 
Kościół na ziemiach polskich nie będzie 
prześladowany, a polskich kapłanów bę-
dzie więcej, jeśli ludzie będą się modlić 
odmawiając Różaniec. Wzmocniło to 
ruch polski na Warmii, zacieśniło więzi 
między Kościołem katolickim, a polskim 
ruchem patriotycznym, a  także utrwa-
liło kult maryjny w  Polsce. Następnego 
dnia przekroczyliśmy granicę polsko-
-litewską.

Litwa
Po Kownie oprowadzała nas pani 

Regina – Polka, emerytowana nauczy-
cielka. Imponująca wiedza historyczna 
i geograficzna. Przekazała nam wiele in-
formacji o historii miasta, jego zabytkach 
i pobycie tam Adama Mickiewicza.

Z Kowna udaliśmy się do Szydłowa. 
Trafiliśmy na odpust trwający kilka dni. 
To jeden ze znanych i najczęściej odwie-
dzanych ośrodków kultu maryjnego na 
Litwie. Miasto nazywane było niegdyś 
Żmudzką Częstochową, a obecnie okre-
ślane jest jako Żmudzkie Lourdes. Swoją 
sławę Szydłów zawdzięcza objawieniom 
Matki Bożej. W  miejscowym kościele, 
w kaplicy objawień uczestniczyliśmy we 
Mszy św. koncelebrowanej przez naszych 
kapłanów. Następnie zwiedziliśmy park 
z pomnikiem św. Jana Pawła II i nawie-
dziliśmy sanktuarium maryjne.

Następnym punktem programu były 
Troki - jedno z  najpiękniejszych miejsc 
na Litwie, położone zaledwie 30 km od jej 
stolicy, Wilna. Otoczone czterema jezio-
rami. Troki niegdyś stanowiły centrum 
polityczne Litwy. Były siedzibą księcia 
Giedymina. Tu dorastał syn Kiejstuta 
Witold. Na uwagę zasługuje kościół p.w. 
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, 
w którym znajduje się obraz Matki Bożej 
Trockiej, słynący z  cudów oraz cerkiew 

Najświętszej Bogurodzicy. Są też i  pol-
skie ślady - pałac Tyszkiewiczów w  Za-
troczu, dziś dzielnicy Troków. W pałacu 
odbywają się wystawy, koncerty, festiwa-
le i inne imprezy kulturalne. Jest on także 
siedzibą Królewskiego Związku Szlachty 
Litewskiej.

Wizytę w  Wilnie rozpoczęliśmy 
wcześnie rano Mszą św. w  kaplicy Os-
trobramskiej Królowej Korony Polskiej 
- Matki Bożej Miłosierdzia. Każde nasze 
spotkanie z  Matką Bożą Ostrobramską 
porusza nasze serca i umysły. Zawierza-
my Jej nasze trudne, bolesne sprawy. Nie 
mogło też zabraknąć wizyty na cmen-
tarzu na Rossie. Przewodnik pan Józef 
przy grobie Józefa Piłsudskiego i  jego 
matki nakreślił krótki rys historii grobu, 
wspomniał o  działalności Piłsudskiego 
i o poległych Polakach broniących Wil-
na. Nad grobem wspólnota pielgrzym-
kowa odśpiewała: Legiony, Rotę, Polskie 
kwiaty. Był to moment bardzo wzrusza-
jący. W niejednym oku pojawiła się łza. 
Pojechaliśmy także do Zułowa, gdzie 
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Bazylika archikatedralna św. Stanisława Biskupa i św. Władysława w Wilnie

urodził się Marszałek i  gdzie spędził 
dzieciństwo. Obecnie miejsce urodzenia 
Józefa Piłsudskiego jest oznaczone oka-
załym dębem, posadzonym tutaj podczas 
uroczystości w 1937 r. przez ówczesnego 
Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Po 
drodze wstąpiliśmy do Pikieliszek, gdzie 
znajduje się dworek który był własnością 
Aleksandry i  Józefa Piłsudskich. Pełnił 
on funkcję letniej rezydencji. Obecnie 
dworek jest wyremontowany, mieści się 
w  nim miejscowa biblioteka, oddział 
Centralnej Biblioteki Samorządu Rejo-
nu Wileńskiego. Po powrocie do Wilna 
zwiedziliśmy jeszcze bazylikę archika-
tedralną św. Stanisława i  Władysława, 
odbywały: synody, pogrzeby biskupów, 
rodziny królewskiej i  magnatów oraz 
uroczystości państwowe.

Białoruś
Na terenie Białorusi do pielgrzym-

ki dosiadł się pan Andrzej Wronka, 
znany teolog i apologeta. Polak mający 
również obywatelstwo białoruskie. Był 
naszym przewodnikiem po Białorusi. 
Pierwszą miejscowością, w  której za-
trzymaliśmy się były Oszmiany. Tam 
czekał na nas proboszcz ks. prałat Jan 
Puzyna i parafianie, którzy przygotowa-
li dla grupy posiłek. Po tym spotkaniu 
pojechaliśmy do Horodnik, gdzie na 
cmentarzu znajduje się kaplica grobo-
wa p.w. Matki Bożej Szkaplerznej, grób 
Śniadeckich i  groby zamordowanych 
AK-owców, m.in. Jana Gałgowskie-
go, Bronisława Alekszuka, Stanisła-
wa Zdziarskiego. Kolejny przystanek 
w  Holszanach, gdzie nawiedziliśmy 
kościół p.w. św. Jana Chrzciciela oraz 
klasztor ufundowany przez Pawła Stefa-
na Sapiehę. Natomiast po miejscowości 
Wsielubie oprowadzał nas proboszcz 
ks. Witalij Cybulski, polskiego pocho-
dzenia, który studia w Krakowie.

Wizytę w  Nowogródku zaczęliśmy 
od Mszy św. w kościele p.w. św. Micha-
ła Archanioła i zwiedzania miasta: ruiny 
średniowiecznego zamku wzniesionego 
przez księcia Witolda, kościół Przemie-
nienia Pańskiego i Męczennic Sióstr Na-
zaretanek, beatyfikowanych przez papie-
ża Jana Pawła II 5 marca 2000 r. Warto 
przypomnieć, że w  Nowogródku został 
ochrzczony i  spędził dzieciństwo polski 
wieszcz Adam Mickiewicz. W  mieście 
znajduje się wybudowany w drugiej po-
łowie XIX wieku Dworek Mickiewiczów. 
Powstał on w miejscu starego dworu spa-
lonego w XVII wieku, w którym Mickie-
wicz spędził swoje dzieciństwo i szkolne 
lata. Obecnie mieści się w nim muzeum 
poświęcone wieszczowi.

Kolejnym naszym celem były miej-
scowości Mir i  Stare Wasiliszki. Zespół 
zamkowy w  Mirze, dawna posiadłość 
Radziwiłłów, został wpisany na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na-

tomiast w  Starych Wasiliszkach, w  dzi-
siejszej bazylice św. Apostołów Piotra 
i Pawła został ochrzczony Czesław Nie-
men. Do dnia dzisiejszego większość 
mieszkańców tej miejscowości to Polacy 
(podobnie zresztą jak w  całej okolicy). 
Po odpoczynku w  diecezjalnym Domu 
Miłosierdzia w  Sopoćkinie ruszyliśmy 
w  stronę Bohatyrowicz i  Grodna. Nie 
mogło nas zabraknąć w miejscach, gdzie 
rozgrywała się akcja „Nad Niemnem” Eli-
zy Orzeszkowej. Wielkim przeżyciem był 
także spacer po Grodnie pod przewod-
nictwem pana Andrzeja. Odwiedziliśmy 
grób Elizy Orzeszkowej i Stanisława Na-
chorskiego (polskiego adwokata i działa-
cza społecznego związanego z Grodnem, 
drugiego męża Elizy Orzeszkowej) oraz 
kwaterę poległych obrońców Grodna. 
Ostatnim akcentem pobytu na Białorusi 
byo zwiedzanie Baranowicz i Brześcia.

Droga do domu
W drodze powrotnej na naszej trasie 

był Kodeń i  sanktuarium Matki Bożej 
Kodeńskiej - Matki Jedności. W  kaplicy 
rekolekcyjnej o. Jan Klubek przedstawił 
nam historię obrazu Matki Bożej. Na-
tomiast w  Pratulinie zatrzymaliśmy się 
w  sanktuarium błogosławionych Mę-
czenników Podlaskich. Nasza pielgrzym-
ka miała bardzo bogaty program. Był 
czas na zwiedzanie, na modlitwę i wspól-
ne śpiewanie. Dziękujemy Bogu za dobrą 
pogodę, za strzeżenie nas przed złymi 
zdarzeniami. Czekamy na dalsze progra-
my pielgrzymkowe. Serdecznie dzięku-
jemy organizatorom i  kierowcom oraz 
wszystkim pielgrzymom za przeżyty czas.

(Ciąg dalszy na następnej stronie)
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(Ciąg dalszy z poprzedniej strony)
Państwo Hanna i  Zenon Kędzio-

ra z  Jeleniej Góry podsumowując piel-
grzymkę napisali: pomimo bogatego 
programu nie było zmęczenia i  nudy. 
W  autokarze nie było zmarnowanego 
czasu. Były różne ciekawe informacje 
dotyczące zwiedzanych obiektów. Była 
modlitwa: codziennie Godzinki, Róża-
niec, Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
Były ciekawe filmy; zwłaszcza te które 
dotyczyły okresu wojennego. Było dużo 
pięknych pieśni i piosenek w wykonaniu 
pielgrzymów. Pielgrzymi zdyscyplinowa-
ni. Kierowcy Krzysztof i Tomasz świetni: 
jazda szybka i  bezpieczna. Pokonali oni 

trasę ok.3600  km. Bardzo pomocni byli 
przy pakowaniu naszych bagaży. Kapłani 
okazali się świetnymi uczestnikami: ra-
dośni i zdyscyplinowani. Byli dla wszyst-
kich pątników dobrym przykładem; Ks. 
Edward Bigos z  Kamiennej Góry, Ks. 
Zenon Gąska z Kudowy Zdroju, Ks. Wie-
sław Brachuc z  Gdańska, Ks. .Bolesław 
Sylwestrzak z  Malczyc, Ks. Józef Juźków 
z Rosochatej, Ks. Jerzy Jerka z Krzeszowa

Pan Józef Wilczak – przewodnik piel-
grzymki wykazał się wiedzą, erudycją 
i  zdolnościami organizacyjnymi, Pani 
Regina w Wilnie i Pan Andrzej Wronka 
na Białorusi wnieśli dużo wiedzy po-
wiązanej z codziennym życiem ludności 

Kresów, Ks. Marian – kustosz z Krzeszo-
wa wykonywał obowiązki organizatora 
w sposób dyskretny, niezawodny i życz-
liwy.

Dziękujemy Panu Bogu za dobrą po-
godę, za ustrzeżenie nas przed złymi zda-
rzeniami. Czekamy na dalsze programy 
pielgrzymkowe. Serdecznie dziękujemy 
organizatorom i kierowcom oraz wszyst-
kim pielgrzymom za przeżyty czas .

Hanna i Zenon Kędziora

Szczegółowy opis pielgrzymki na 
Litwę i Białoruś znajdziecie Państwo na 
stronie www.opactwo.eu w  aktualnoś-
ciach.

Ostra Brama w Wilnie MIejsce urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego

Pielgrzymi przy dworku Marszałka Piłsudskiego

Pom
nik A

. M
ickiew

icza
w

 W
ilnie

Grób Marszałka na Rossie Pielgrzymi na placu Katedralnym w Wilnie
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Po wielkiej pielgrzymce Żywego Różańca nadszedł czas na Pielgrzymkę Dzieci. W sobotę 
(12  października) do krzeszowskiego sanktuarium Matki Bożej Łaskawej przybyło blisko 400 dzieci. 
Najmłodszym pielgrzymom towarzyszyli duszpasterze, katecheci i rodzice.

Pielgrzymka dzieci odbyła się po raz 
drugi, ale po raz pierwszy połączona 
została z przeglądem piosenki religijnej 
i  patriotycznej. Uczestnicy spotkania 
mieli bardzo urozmaicony program, był 
czas na zabawę, modlitwę, była muzy-
ka i  liczne atrakcje. Każdemu kto tego 
dnia przekraczał bramę sanktuarium 
w oczy rzucała się ogromna infrastruk-
tura przygotowana na placu, scena dla 
zespołów, namioty w których odbywały 
się warsztaty malarskie, gastronomia, 
dmuchańce oraz miejsca do wspólnej 
integracji.

DZIECI

u Matki Bożej Łaskawej

Radości nie było końca, a  atrakcji 
przybywało. Każde dziecko rejestrując się 
w recepcji pielgrzymkowej otrzymało ksią-
żeczkę w której oprócz opowieści o Will-
mannie i kolorowanek, znajdowała się gra 
terenowa. Wspomniana gra to zbiór py-
tań i łamigłówek, z których rozwiązaniem 
przyszło się zmierzyć uczestnikom po za-
kończeniu przeglądów. Poruszając się po 
Kościele Klasztornym i  uważnie szukając 
odpowiedzi, młodzi pielgrzymi pozna-
wali tajniki zabytkowej świątyni. Każde 
dziecko mogło ponadto zwiedzić zabytki 
krzeszowskiego sanktuarium, w  tym tak-

że Klasztorne Podziemia oraz Mauzole-
um Piastów Śląskich. Wśród obecnych 
na pielgrzymce rozlosowano także liczne 
nagrody i pamiątki. Końcowym akcentem 
była wspólna Msza Święta, która odbyła się 
w  Kościele Brackim, przewodniczył jej o. 
Piotr Dettlaff z Torunia. Swoje świadectwo 
złożyła także Magda Buczek – założycielka 
Podwórkowych Kółek Różańcowych.

Przegląd zespołów dziecięcych 
i  młodzieżowych odbył się w  ramach 
Festiwalu Krzeszów 2019, któremu pa-
tronowali Biskup Legnicki Zbigniew 
Kiernikowski oraz Sekretarz Stanu w Mi-
nisterstwie Edukacji Narodowej – Pani 
Marzena Machałek. Sponsorami wyda-
rzenia było Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, Urząd Marszał-
kowski Województwa Dolnośląskiego, 
oraz fundacja KGHM. Dziękujemy także 
za wsparcie CBK w  Krzeszowie, Gmi-
nie Wiejskiej Kamienna Góra, Starostwu 
Powiatowemu w  Kamiennej Górze oraz 
Naszemu Dziennikowi, a także wszystkim 
współorganizatorom bez których to wy-
darzenie nie miałoby miejsca.

Jacek Trybuła

Galeria zdjęć na 3 stronie okładki.

o. Piotr Dettlaff CSsR podczas kazania dla dzieci
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BROŃMY DZIECI
PRZED DEPRAWACJĄ
Musimy być czujni. To nie przelewki. Nasila się kampania mająca na celu zdeprawowanie naszych 

dzieci. Jako rodzice musimy dać temu stanowczy odpór. Dokument w tej sprawie wystosowała rada stała 
konferencji episkopatu polski. Oto najważniejsze fragmenty:

W ostatnich miesiącach nasilają się 
zagrożenia dla dobra dzieci wynikające 
z wprowadzania do szkół zajęć ingerują-
cych w sposób niewłaściwy w sferę jego 
seksualności i  rozwoju psychoseksual-
nego. W niektórych miejscach w Polsce 
permisywna edukacja seksualna bę-
dzie organizowana przez samorządy od 
1 września. Zajęcia te - organizowane za 
pośrednictwem organizacji zewnętrz-
nych lub wdrażane bezpośrednio przez 
szkoły samorządowe - mogą występo-
wać pod wieloma nazwami i  w  wielu 
formatach organizacyjnych. (...) Edu-
kacja i wychowanie, czyli kształtowanie 
postaw, są w polskim systemie prawnym 
traktowane jako kompetencja rodziców, 
a rola szkoły w tym zakresie jest wyłącz-
nie pomocnicza. (...). Podstawowym in-
strumentem, z którego może skorzystać 
każdy rodzic, jest złożenie oświadczenia 
wychowawczego przypominającego, że 
na udział dziecka w  jakichkolwiek za-
jęciach nieobowiązkowych potrzebna 
jest zgoda rodzica lub opiekuna praw-
nego, którą poprzedzić powinno prze-
kazanie mu szczegółowych informacji 
na temat ich programu oraz podmiotu, 
który ma je prowadzić. Zgoda na zajęcia 
dodatkowe nie powinna mieć charakte-
ru „ogólnego" ani „blankietowego", co 
jest w niektórych szkołach praktykowa-
ne - rodzic powinien wyrazić zgodę na 

udział w  każdym cyklu zajęć osobno. 
Niezwiązane z  podstawą programową 
treści demoralizujące dziecko mogą się 
pojawić także podczas zajęć obowiązko-
wych. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, 
rodzic powinien zawiadomić organ nad-
zoru pedagogicznego oraz organizacje 
zajmujące się ochroną praw rodziców. 
Trzeba przypomnieć, że wystawienie 
dziecka na demoralizujące treści może 
stanowić naruszenie dóbr osobistych 
jego i rodziców, a w konsekwencji skut-
kować odpowiedzialnością cywilno-
prawną organu prowadzącego szkolę lub 
organizacji prowadzącej zajęcia. Ważną 
pomocą dla wszystkich rodziców może 
być także zapoznanie się z opracowania-
mi dotyczącymi praw, które przysługują 
im w  procesie edukacji. Równie ważne 
jest włączenie się już na początku roku 
w  prace „trójek klasowych" i  rad ro-
dziców, którym przepisy dają szerokie 
kompetencje i  pozwalają istotnie wpły-
wać na sytuację w  szkole. Współpraca 
szkoły z jakimkolwiek stowarzyszeniem 
lub inną organizacją wymaga wyraże-
nia przez radę rodziców pozytywnej 
opinii (art. 86 Prawa oświatowego). To 
rada rodziców w  porozumieniu z  radą 
pedagogiczną uchwala m.in. program 
wychowawczo-profilaktyczny szkoły 
(art. 84 ust. 2 pkt 1 Prawa oświatowe-
go). Rodzice mogą podczas prac nad 

tym dokumentem wykluczyć prowadze-
nie w  szkole deprawujących zajęć oraz 
przypomnieć, że wychowanie człowieka 
powinno być realizowane w sposób inte-
gralny. Rada może także występować do 
dyrektora i  innych organów szkoły lub 
placówki, organu prowadzącego szkołę 
lub placówkę oraz organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny z wnioskami i opi-
niami we wszystkich sprawach szkoły lub 
placówki (art. 84 ust. 1 Prawa oświato-
wego). Dzięki zaangażowaniu w jej pra-
ce rodzice mogą nie tylko monitorować 
sytuację szkoły, ale też zapobiegać poja-
wieniu się treści demoralizujących. Sku-
teczna ochrona dzieci przed deprawacją 
wymaga od rodziców nie tylko wiedzy, 
ale też zaangażowania. Obowiązujące 
przepisy pozwalają rodzicom skutecz-
nie wpływać na sytuację w szkole, w tym 
oferując środki prawne umożliwiające 
powstrzymanie godzącej w dobro dzieci 
seksualizacji przestrzeni szkolnej.

Oprac. Henryk Bejda

Oświadczenie warto wydrukować, 
podpisać i złożyć W szkole. Można zna-
leźć je na stronie:
https://www.niedziela.pl/download/do-
kumenty/oswiadczenie_rodzica.pdf

Źródło artykułu: http://zrodlo.krakow.pl/
bronmy-dzieci-przed-deprawacja/

LISTOPAD

1 listopad jest dniem Wszystkich Świętych,
znicze na grobach palimy,
na mszy świętej się modlimy,
aby Bóg udzielił łaski za grzechy,
tym naszym najbliższym co od nas odeszli

ŻAL

Tak nagle odszedłeś,
pustkę w moim sercu uczyniłeś,
Bóg zabrał Cię do Swej chwały,
a mnie troski pozostały

Wiersze na Wszystkich Świętych
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ĆWICZENIA OBRONNE
„WRZESIEŃ 2019”

Rankiem 25-ego września 2019 roku pracownicy Pocysterskiego 
Opactwa zobowiązani byli do zrealizowania planu obronnego 
mającego na celu ochronę zabytków ruchomych i  nieruchomych 
przed możliwością ich zbombardowania.

Akcja organizowana przez Sta-
rostwo Powiatowe w Kamiennej 
Górze miała na celu szkolenie służb 
funkcjonujących w obrębie powia-
tu.

Czynności wynikające z instruk-
cji dot. ochrony zabytków w przy-
padku działań zbrojonych zostały 
wykonane do godz. 10:00. Dom 
Gościnny Opata na którego par-
terze funkcjonuje Muzeum Opa-
ctwa został oznakowany z zewnątrz 
specjalnymi flagami, które według 
Konwencji Haskiej zapewniały mu 
bezpieczeństwo na czas ewentual-
nych bombardowań. Dodatkowo 
wszystkie najcenniejsze zabytki 
ruchome zostały przeniesione we 
współpracy z OSP Krzeszów do 
podziemi Kościoła Brackiego, które 
to zostały uznane za najbezpiecz-
niejsze miejsce do przechowania 
tego typu przedmiotów.

Ćwiczenia na terenie Pocy-
sterskiego Opactwa odbywają się 
każdego roku i są prowadzone w 
różnej tematyce. Krzeszowskie za-
bytki wymagają bowiem w każdej 
sytuacji specjalistycznych dzia-
łań. Utrudniony dostęp do wielu 
miejsc, specyficzny układ dojazdów 
i przejść, oraz nietypowe konstruk-
cje są bardzo wymagające dla służb. 
Niezwykle doceniamy zaangażowa-
nie  organizatorów oraz wszystkich 
podmiotów biorących udział w ćwi-
czeniach. Tego typu szkolenia są dla 
nas jako administratora kompleksu 
bardzo ważne.

Jacek Trybuła
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Za nami Pielgrzymka Żywego Różańca, to tuż za odpustem, jest to drugie największe wydarzenie 
modlitewne odbywające się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. 5-ego października ponad 
4 tysiące pielgrzymów odwiedziło Królową Sudetów.

Pomimo trudnych warunków po-
godowych frekwencja dopisała, a  była 
wręcz znacznie większa niż w  latach 
ubiegłych. Wczesnym rankiem, już po 
godzinie 8:00 pojawiły się pierwsze au-
tokary. Tuż za nimi pojawiały się kolej-
ne, szczelnie zajmując wszystkie miejsca 
parkingowe znajdujące się wokół sank-
tuarium. Głównym miejscem docelo-
wym wiernych była bazylika – to w  jej 
wnętrzu odbyły się wszystkie elementy 
programu. Spotkanie rozpoczęło się od 
wystąpienia młodzieży z  wolontariatu 
misyjnego Salvator, następnie odbyło się 
wystawienie Najświętszego Sakramentu 
i wspólna modlitwa różańcowa, po której 
głos zabrał ks. prof. dr hab. Jan Klinkow-
ski, wygłosił on katechezę o  biblijnych 
korzeniach tajemnic światła. Mszę Świę-
tą odprawił biskup pomocniczy Diecezji 
Legnickiej Marek Mendyk w  towarzy-
stwie biskupa seniora Stefana Cichego 
oraz w  gronie 40 księży! Po Eucharystii 
tradycyjnie przyszedł czas na agapę, na 
regeneracyjny posiłek mógł liczyć każ-
dy przybyły pielgrzym. W  tym roku 
Pielgrzymka Żywego Różańca została 
dodatkowo urozmaicona przeglądem 
zespołów folklorystycznych, których 

przybyło do nas sześć. Senioralne grupy 
muzyczne miały tym sposobem okazję 
zaprezentować się przed ogromną pub-
licznością zebraną w bazylice, a z drugiej 
strony godzina muzyki religijnej i patrio-
tycznej była dla uczestników pielgrzymi 
ciekawym elementem programu. Pod-
czas przeglądu najlepiej zaprezentował 
się zespół Gaudium z Głogowa, zajmując 
tym sposobem pierwsze miejsce, oraz 
zdobywając główną nagrodę. Dzięku-
jemy wszystkim duszpasterzom, piel-
grzymom, oraz wszystkim którzy czyn-
nie zaangażowali się w  organizację tego 
wydarzenia za wspaniale spędzony czas. 

Dziękujemy za wspólną modlitwę różań-
cową, za wspólne uczestnictwo w Eucha-
rystii oraz za wspólny śpiew w bazylice.

Przegląd zespołów folklorystycznych 
odbył się w  ramach Festiwalu Krzeszów 
2019, któremu patronowali biskup legni-
cki Zbigniew Kiernikowski oraz sekretarz 
stanu w Ministerstwie Edukacji Narodo-
wej – p. Marzena Machałek. Wydarzenie 
dofinansowane zostało ze środków Mi-
nisterstwa Kultury i  Dziedzictwa Naro-
dowego, Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego oraz Fundacji 
KGHM Polska Miedź.

Jacek Trybuła

PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA
DO KRZESZOWA
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CUDA RÓŻAŃCOWE
Rozważania Historia Łaski* *

KRUCJATA RÓŻAŃCOWA
współczesne cuda różańcowe są zwią-

zane z narodowymi krucjatami. Przykła-
dem tego może być Portugalia. Inspiracją 
do takiej inicjatywy było orędzie Matki 
Bożej z  Fatimy, która ostrzegała przed 
falą komunizmu. Wskazywało ono, że je-
dynym ratunkiem jest różaniec. W  roku 
1975 Portugalia stanęła w  obliczu prze-
jęcia władzy przez komunistów. Postano-
wiono szukać pomocy u Maryi. Zorgani-
zowano nocne czuwanie. Na zakończenie 
każdy mógł napisać na karteczce myśli, 
które towarzyszyły mu podczas modlitwy. 
Jedna z  osób wyznała: „Wszystkie odpo-
wiedzi były zupełnie takie same! Czuwa-
jący całą noc przed Matką Najświętszą 
mieli wrażenie, że Maryja jest smutna. 
Dlaczego? Bo Portugalia nie żyje Jej orę-
dziem. Czuli w sercu, że Matka Boża prosi 
ich o pomoc, że chce, aby w całym kraju 
wzbudzili w  ludziach pragnienie wypeł-
nienia najważniejszej z  próśb z  Fatimy 
- mają zachęcić Portugalczyków do od-
mawiania różańca...". Tak powstał w tym 

kraju ruch zwany Narodową Krucjatą Ró-
żańca. Portugalia została oddana Niepo-
kalanemu Sercu Maryi. Dzięki temu ak-
towi uniknęła rewolucji. W czasie drugiej 
wojny światowej zachowała ona neutral-
ność i  nie została wciągnięta w  potyczki 
militarne, mimo że brały w niej udział 83 
kraje. To różaniec wypraszał drogę poko-
jowym przemianom. Dzięki niemu Matka 
Boża mogła roztoczyć swoją opiekę nad 
umiłowanym narodem. Krucjata Różań-
cowa po półtora roku od założenia liczyła 
dwa miliony osób, które codziennie od-
mawiały różaniec.

RÓŻANIEC – KOTWICA NADZIEI
Istnieje wiele świadectw, które opo-

wiadają o  tym, jak różaniec pozwa-
lał przetrwać więźniom czas niewoli. 
W  obozach koncentracyjnych robiono 
paciorki z  chleba i  nawlekano na nitki. 
Więźniowie ukrywali je w  ubraniach. 
Modlitwa różańcowa utrzymywała ich 
przy zdrowych zmysłach. To było jak 
przytulenie do matki w  chwilach naj-

bardziej trudnych. Przewodniczka po 
skarbcu na Jasnej Górze przytacza histo-
rię, która głęboko zapadła jej w  pamięć. 
Pewnego dnia oprowadzała grupę piel-
grzymów. Wśród nich był starszy pan, 
który dostrzegł w  jednej z  gablot mały 
różaniec. Kiedy go zobaczył, bardzo się 
wzruszył i  zaczął płakać. Po chwili opo-
wiedział swoją historię. Okazało się, że 
to był jego różaniec. Oddał go jako gest 
dziękczynienia za ocalenie życia. Przeby-
wał w  obozie. Różaniec zrobił z  chleba, 
którego nie zjadł. Czuł, że aby przetrwać, 
musi się modlić. Przechowywał różaniec 
w  ukryciu i  modlił się na nim potajem-
nie, gdyż więźniom nie wolno było mieć 
żadnych znaków ani przedmiotów religij-
nych. Modlitwa ta dała mu siłę, by prze-
trwać. Różaniec był jego kotwicą nadziei.

Kinga Bubich

Tekst pochodzi z książki "Różaniec 
- Rozważania, Historia, Łaski" Dom 

Wydawniczy "Rafael" 2012.

POLSKIE TOWARZYSTWO NUMIZMATYCZNE
Z WIZYTĄ W KRZESZOWIE

Dnia 29 września w Pocysterskim Opactwie w Krzeszowie gościliśmy Wrocławski Oddział Polskiego 
Towarzystwa Numizmatycznego im. Joachima Lelewela.

Pobyt ten związany był z dwudniowy-
mi obchodami 70 – lecia ruchu numizma-
tycznego w powojennej Polsce.

Na ręce Kustosza Sanktuarium ks. Ma-
riana Kopko członkowie Polskiego Towa-
rzystwa Numizmatycznego przekazali:

• medal nr 8 z  Henrykiem II Poboż-
nym z  serii „Książęta piastowscy 
Śląska”,

• plakietkę zjazdową z  Henrykiem II 
Pobożnym,

• pamiątkowy żeton zjazdowy,
• odznakę 70 – lecia PTN.

Podarunek wkrótce stanie się częścią 
wystawy, którą turyści i  pielgrzymi będą 
mogli obejrzeć w  budynkach wchodzą-
cych w  skład kompleksu pocysterskiego 
opactwa.

Rafał Bijak
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„Stoimy dziś w  obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość. Nie 
przypuszczam, by szerokie kręgi społeczeństwa amerykańskiego ani najszersze kręgi wspólnot 
chrześcijańskich zdawały sobie z  tego w  pełni sprawę. Stoimy w  obliczu ostatecznej konfrontacji 
między Kościołem a antykościołem, Ewangelią i jej zaprzeczeniem. Ta konfrontacja została wpisana 
w  plany Bożej Opatrzności. Jest to czas próby, w  który musi wejść cały Kościół, a  polski Kościół 
w szczególności”

ks. kardynał Karol Wojtyła, Metropolita Krakowski
podczas wizyty w dniach 23 lipca – 11 września 1976 r. w Stanach Zjednoczonych

„Niech Polska rozmodli się na 
różańcu, a nie zagubimy się w  tym 

życiu i  w  tym pokoleniu będziemy 
umieli odnaleźć Bożą drogę i  na tej 

drodze wytrwać”
ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga

ze Szczecina

Jednym ze sposobów niesienia du-
chowej pomocy potrzebującym jest 
Różaniec Wieczny czyli Nieustający. 
Założony on został w  pierwszej poło-
wie XVII w., pierwszy w Bolonii, drugi 
we Florencji. Nabożeństwo to objęło 
miasta i wioski. Należeli do niego nawet 
papieże, kardynałowie i biskupi. Stolica 
Apostolska powagą papieża Aleksandra 
VII zatwierdziła Różaniec Wieczysty 
w roku 1656. Najstarsze księgi Różań-
ca Wieczystego w  Polsce znajdują się 
w kościele oo. Dominikanów w Krako-
wie, a prowadzone są od roku 1738.

Należący do wspólnoty modlą się 
przede wszystkim:

• o nawrócenie grzeszników,
• o pomoc konającym,
• o pomoc zmarłym przebywają-

cym w czyśćcu,
• w  innych ważnych intencjach 

diecezjalnych czy parafialnych.
Nieustający Różaniec polega na tym, 

że jest odmawiany dniem i  nocą bez 
przerwy. Członkowie składający Bogu 
daninę nieustającej modlitwy, mają 
ustaloną zawsze tę samą godzinę, ten 
sam dzień i tę samą część Różańca. Jest 
to nie tylko modlitwa nieustająca, ale 
i  ofiarna. To nieustanny hymn uwiel-
bienia i  dziękczynienia, przebłagania 
i prośby zanoszonej do Boga przez Nie-
pokalane Serce Maryi. Włączenie się 

w krąg Nieustającego Różańca jest dla 
nas wielką pomocą w życiu, gdyż przy-
chodzi ona ze strony wszystkich, którzy 
w świecie podjęli tę modlitwę. Sam tyl-
ko Bóg wie, jak rozstrzygają się ludzkie 
losy w  ostatniej godzinie, najcięższej 
i najbardziej potrzebującym.

Nieustający Różaniec za Ojczyznę
„Upadek moralny za panowania 

ostatnich królów pociągnął za sobą 
utratę niepodległości Polski. Nastąpił 
wówczas okres długiej pokuty dzie-
jowej naszego narodu. Jednak Matka 
Najświętsza nie opuściła nas. W  1877 
roku objawiła się w  Gietrzwałdzie (je-
dyne objawienie Najświętszej Maryi 
Panny w Polsce uznane przez Kościół). 
Wzywała do poprawy życia i  zadość-
uczynienia. Uczyła, że od tego zależy 
wolność Polski”. Wołanie Matki Bożej, 
w dzisiejszych czasach, podjęła Urszu-
la Strynowicz, założycielka i  anima-
torka wspólnot Nieustającego Różań-
ca w  naszej Ojczyźnie. Inspiracją jej 
działalności było spotkanie z Anatolem 
Kaszczukiem. W naszym Sanktuarium 
w  Krzeszowie wszelką pomoc okazała 
nam Zofia Szczur, animatorka Jerycha 
Różańcowego w Polsce)

Poprzez tworzenie Wspólnot Nie-
ustającego Różańca Świętego im. Jana 
Pawła II (taka jest pełna nazwa) mod-
litwa różańcowa trwa w  sposób nie-
ustanny. Tak odmawiany Różaniec 
przyczynia się do osłabiania działania 
szatana w  naszej Ojczyźnie. Trzeba, 
aby poprzez dalszy rozwój Wspólnot, 
a przez to coraz większej modlitwy ró-
żańcowej doprowadzić do całkowitego 
oddalenia od Polski mocy piekielnych. 
W  ten sposób wyprosimy realizację 

Ślubów Jasnogórskich, które oznaczają 
nic innego, jak to, że „…Nastąpi wielki 
Tryumf Serca Matki Bożej, po którym 
dopiero zakróluje Zbawiciel nad świa-
tem przez Polskę.”

Sługa Boży ks.kard. August Hlond

Maryja przyszła do nas w czasie, kie-
dy wydawało się, że sytuacja naszej Oj-
czyzny jest dramatycznie przesądzona. 
Polska była pod zaborami. Wymazana 
z  mapy świata, mimo to Maryja mó-
wiła w  Gietrzwałdzie po polsku. Orę-
dzie Matki Bożej „życzę sobie, abyście 
codziennie odmawiali Różaniec” prze-
nikło przez granice zaborów i  dotarło 
do wszystkich Polaków. Duchowa prze-
miana wśród Polaków przyczyniła się 
do odzyskania niepodległości po 123 
latach niewoli. Podobnie dzisiaj, kiedy 

Ikona Matki Bożej Łaskawej

Nieustający Różaniec
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stoimy na progu utracenia wolności, 
z pomocą przychodzi nam Matka Boża 
Pani Gietrzwałdzka z tym samym orę-
dziem. Bł. O. Honorat Koźmiński napi-
sał, że „Gdyby w Gietrzwałdzie był od-
mawiany nieustannie Różaniec, Polacy 
nie musieliby walczyć o wolność Polski, 
mieliby ją wolną bez walki.”

Jesteśmy narzędziami w rękach Ma-
ryi; zawsze gotowi do zadania, które 
nam Matka Najświętsza daje w zależno-
ści od czasu i  sytuacji, a  rozpoznawać 
te zadania pomaga nam Duch Święty – 
najczęściej podczas modlitwy. Staramy 
się robić tylko to, co jest zgodne z na-
uką Kościoła i w posłuszeństwie wobec 
Kościoła.

Charyzmatem Wspólnot Nieustają-
cego Różańca jest działanie polegające 
na tym, aby przez modlitwę wyprosić 
realizację Ślubów Jasnogórskich, co po-
winno między innymi doprowadzić do 
Triumfu Niepokalanego Serca Maryi 
i  aby Polska była prawdziwym Króle-
stwem Maryi i Jej Syna...

Matko dobrej przemiany! Stajemy 
przed Tobą, w  całej prawdzie i  błaga-
my Cię, uproś nam łaskę wewnętrzne-
go odrodzenia. Wiemy, że jako dzieci 
narodu polskiego możemy liczyć tylko 
na Chrystusa i na Ciebie. Nie pomoże 
nam nikt z  zewnątrz. Musimy dźwig-
nąć się sami. W sobie musimy znaleźć 
siłę do głębokiej, moralnej odnowy na-
rodu. Gdy będziemy mieli czyste serce 

i czyste ręce, nie zwycięży nas nikt, bo 
sam Bóg będzie naszą mocą. Maryjo, 
uratuj każdego człowieka w Polsce dla 
Chrystusa. Na okup za tę wielką łaskę 
przyjmij nas wszystkich, oddanych To-
bie w  macierzyńską niewolę miłości. 
Dajemy Ci całkowite prawo posługi-
wania się nami, aby uratowani zostali 
wszyscy nasi bracia, aby odmieniło się 
oblicze polskiej ziemi, aby prawdziwie 
była ona królestwem Twoim i Twojego 
Syna. Amen!

Wspólnota Nieustającego Różańca 
przy Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej 
w Krzeszowie powstała w Dzień Święto-
ści Życia dnia 4 kwietnia 2016 roku.

W każdą pierwszą Sobotę Miesiąca 
(po całonocnej adoracji Najświętszego 
Sakramentu z  pierwszego piątku na 
pierwszą sobotę miesiąca) odprawia-
my w  Bazylice Krzeszowskiej Mszę 
św. wynagradzająca Niepokalanemu 
Sercu Maryi za wszystkie zniewagi 
wyrządzane przeciwko Bogu i Kościo-
łowi Świętemu. Modlimy się również 
w intencjach przesyłanych do naszego 
Sanktuarium przez członków wspól-
noty Nieustannego Różańca. (za-
praszamy wszystkich na Eucharystię 
o godz. 12.00 w południe)

Wiem Siostro i  Bracie że kochasz 
Matkę Bożą dlatego …

Zapraszam Cię do Nieustannego 
Różańca w  Sanktuarium Krzeszow-
skim. Dołącz do naszej Rodziny, któ-

rej bardzo zależy na tym, by mod-
litwa różańcowa trafiła do każdego 
domu. Twoja regularna modlitwa na 
paciorkach różańcowych przyczy-
ni się poprzez Twoje zaangażowanie 
do obrony naszej wiary i  tożsamości 
chrześcijańskiej. Jestem pewien, że 
przynależność do Rodziny Nieustan-
nego Różańca w  Krzeszowie stanie 
się mocnym duchowym oparciem dla 
Ciebie i twoich bliskich. (Obecnie jest 
nas ponad 300 osób z Polski i zagra-
nicy)

Przystępując do naszej Wspólno-
ty, otrzymasz szereg przywilejów i  bę-
dziesz pomocną dłonią w rękach Maryi. 
Jak czytamy u  św. Pawła: „Co człowiek 
sieje, to i żąć będzie”

Dołącz więc do nas i zasiejemy wiele 
dobra.

Wszystkich którzy zechcą włączyć 
się do Wspólnoty Nieustającego Ró-
żańca proszę o  kontakt z  Kustoszem 
Sanktuarium w Krzeszowie:

Ks. Marianem Kopko;
Plac Jana Pawła II nr 1;

58-405 Krzeszów,
tel. +48 75 742 35 92

Można nas znaleźć na stronie inter-
netowej: www.opactwo.eu w zakładce 
„Nieustanny Różaniec”
(należy wybrać sobie dogodną godzinę 
oraz dzień czuwania modlitewnego)

Widok na Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, fot. Michał Jabłoński
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ROWEREM DO MATKI
KRZESZÓW – JASNA GÓRA

W dniach od 2 do 4 sierpnia 2019 roku odbyła się rowerowa pielgrzymka z Krzeszowa na Jasną Górę.

Grupa pątników liczyła 8 osób, 
które do pokonania miały około 
280 km w ciągu trzech dni. Rozpo-
częcie pielgrzymki miało miejsce 
w  Krzeszowskiej Bazylice, gdzie 
wspólnie modliliśmy się na poran-
nej Eucharystii oraz przyjęliśmy 
specjalne błogosławieństwo na 
drogę, którego udzielił nam odpra-
wiający Mszę Św. ks. prałat Ludwik 
Solecki.

Pielgrzymka ta, która w  tym 
roku odbywała się po raz szósty, 
jest w  pewnym sensie nawiąza-
niem do pieszej pielgrzymki su-
deckiej, która w przeszłości wyru-
szała z Krzeszowa na Jasną Górę. 
Z  tego powodu trasa pielgrzymki 
rowerowej niemalże całkowicie 
pokrywała się z  trasą pielgrzym-
ki sudeckiej. Osobom, które brały 
udział w  pieszych pielgrzymkach 
z  Krzeszowa z  pewnością wiele 
powiedzą nazwy takich miejsco-
wości jak Jordanów Śląski, So-
bótka, Ludów Śląski, Popielów, 
Jełowa czy Niwki koło Sierakowa 
(miejsce, gdzie zawsze zatrzymy-
waliśmy się przy tzw. Rzece Prze-
prośnej).

Pierwszego dnia mieliśmy do 
pokonania około 130 km, by doje-
chać na miejsce noclegu w Brzegu. 
Na drugi dzień zaplanowaliśmy 
dystans około 110 km z symbolicz-
ną kąpielą w  rzeczce przeprośnej 
w  miejscowości Niwki. Na trzeci, 
ostatni dzień pielgrzymki pozo-
stał dystans około 40 km z metą na 
wałach Jasnej Góry. Każdego dnia 
wspólnej trasy modliliśmy się na 
Różańcu oraz Koronką do Bożego 
Miłosierdzia. Nie zabrakło również 
Apelu Jasnogórskiego oraz śpiewu 

pieśni pielgrzymkowych. Wspólna 
jazda była też świetną okazją do 
rozmowy.

Drugiego dnia jazdy (w sobotę) 
dołączyliśmy do pieszej pielgrzym-
ki z Legnicy na Jasną Górę i wzięli-
śmy udział we wspólnej Eucharystii 
pielgrzymkowej. „Załapaliśmy się” 
też na pyszny poczęstunek zorga-
nizowany przez parafian z  Ligoty 
Turawskiej. Była to okazja do spot-
kania idących pieszo znajomych 
na czele z ks. Mateuszem Ryckiem 

- byłym wikariuszem krzeszow-
skim - który bardzo serdecznie nas 
przyjął.

W  niedzielę, po osiągnięciu celu 
pielgrzymiego szlaku uczestniczy-
liśmy we Mszy Św. Sprawowanej 
w kaplicy Cudownego Obrazu Jasno-
górskiej Pani. Do Matki Bożej Często-
chowskiej zawieźliśmy intencje włas-
ne, naszych bliskich i  rodzin a  także 
całej naszej wspólnoty parafialnej.

Eugeniusz Groński
wraz z uczestnikami pielgrzymki
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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w Polsce 
pod Krzyżem.

W homilii wygłoszonej 07.06.1991 
oraz odtworzonej ponownie 14.09.2019, 
podczas Mszy Świętej sprawowanej w ra-
mach wydarzenia „Polska pod Krzyżem” 
Papież Jan Paweł II, mówił:

„Wraz z wszystkimi przeto, którzy prze-
szli przez tę nadwiślańską ziemię, wraz 
z  księdzem Jerzym, który nieopodal stąd 
znalazł męczeńską śmierć na wiślanym 
spiętrzeniu, zginam moje kolana przed Oj-
cem i proszę o wzmocnienie siły człowieka 
wewnętrznego, proszę o „wzmocnienie siły 
człowieka wewnętrznego dla wszystkich sy-
nów i córek mojej Ojczyzny u progu czasów, 
które nadeszły - i które idą.”. Celem wyda-
rzenia „Polska pod Krzyżem” było właśnie 
wzmocnienie „człowieka wewnętrznego”, 
„Polaka wewnętrznego”. Mamy wielką na-
dzieję, że tak właśnie się stało.

Podsumowanie wydarzenia Pol-
ska pod Krzyżem w  liczbach w  dniu 
14 września 2019 roku:

Tysiące ludzi podjęło decyzję o  wzię-
ciu udziału w  spotkaniu modlitewnym 
„Polska pod Krzyżem”. Niemal w ostatniej 
chwili, na internetowej mapie organiza-
torów, pojawiły się setki nowych miejsc 
modlitwy, ostatecznie było ich 1307 oraz 
wiele innych, niezgłoszonych. W kierunku 
Włocławka i do miejsc modlitwy, rozsia-
nych po całej Polsce, zmierzały pielgrzym-
ki z  różnych miejsc kraju. Na lotnisko 
Kruszyn przybyło około 60 tysięcy osób, 
a w niektórych wydarzeniach organizowa-
nych w łączności z „Polską pod Krzyżem” 
brało udział po kilka tysięcy osób. Na pod-
stawie zgłoszeń, danych z  kurii włocław-
skiej i przekazów medialnych (transmisje 
radiowo telewizyjne) wiadomo, że w  ak-
cji, na różne sposoby, mogło wziąć udział 
nawet dwa miliony osób. Nowa formuła 

wydarzenia polegająca na zorganizowaniu 
centralnego wydarzenia – we Włocław-
ku, a jednocześnie spotkań modlitewnych 
przy krzyżach w  parafiach i  w  domach, 
spowodowała, że dokładna liczba uczest-
ników jest niepoliczalna.

Olbrzymią rolę w zbudowaniu wielko-
ści odbioru tego spotkania odegrały me-
dia. Dzięki transmisjom w  telewizji pub-
licznej, Telewizji Trwam, Polskim Radiu 
i  Radiu Maryja oraz wielu regionalnych 
rozgłośniach radiowych w modlitwę mo-
gli się włączyć ci, którzy z  różnych po-
wodów nie mogli brać osobistego udzia-
łu w  wydarzeniu m.in. chorzy, cierpiący 
w  domach i  szpitalach oraz osoby kon-
sekrowane w  zakonach. Drogę Krzyżową 
transmitowaną na antenie Pierwszego 
Programu Telewizji Polskiej oglądało 1,2 
miliona widzów. Zaprosiliśmy do mod-
litwy w  intencji wydarzenia już w  lipcu 
2019 r. Jedną tajemnicę różańca świętego 
codziennie odmawiało prawie cztery ty-
siące ludzi. Liczba osób zaangażowanych 
w Jerycho rosła z dnia na dzień: 11 wrześ-
nia zaangażowanych w  modlitwę było 
1292 modlących się, 12 września – 1266, 
13 września – 1832. Swoje cierpienie ofia-
rowało 694 chorych, a  jeden dzień postu 
– 1847 osób. W  intencji wydarzenia od-
prawiono 419 Mszy Świętych

Dziękujemy wszystkim, którzy włą-
czyli się w tworzenie spotkaniu modlitew-
nego „Polska pod Krzyżem”. Codziennie 
otrzymywaliśmy zapewnienia o  modli-
twie, czuliśmy niezwykłe wsparcie ducho-
we. Organizacyjne zaangażowanie Ks. bp. 
Wiesława Meringa, kapłanów, świeckich 
diecezji włocławskiej, ponad sześciuset 
wolontariuszy oraz przedstawicieli wie-
lu służb było dla nas niezwykłym świa-
dectwem wspólnej mobilizacji dla Pana 

Jezusa. Bez niej nie spotkalibyśmy się 
we Włocławku i  pod tysiącami Krzyży 
w  Polsce oraz na całym świecie. Szcze-
gólna i  najszczersza wdzięczność należy 
się przedstawicielom tych mediów, które 
podjęły trud informowania o wydarzeniu. 
Powodem do radości są też wszystkie die-
cezje, które pozostawały w duchowej łącz-
ności z „Polską pod Krzyżem”.

Wszystkim z całego serca dziękujemy 
– Bóg zapłać!

Jeszcze Polska nie zginęła, póki nie 
zgasła wiara w Boga!

Na koniec cytat z homilii wygłoszonej 
przez bp Wiesława Meringa: „Jan Paweł II 
kazał nam przyjmować dziedzictwo, któ-
remu na imię Polska. Czy ktoś, kto był już 
wtedy świadomy, może zapomnieć tamtą 
scenę z Wielkiego Piątku, kiedy udręczony, 
umęczony trwał, jakby wtulony w krzyż Je-
zusa Chrystusa, w trakcie drogi krzyżowej, 
w której uczestniczył po raz ostatni na zie-
mi? Jak nam potrzebna jest ta nauka krzy-
ża. Jak nam jest to potrzebne za obrażanie 
go na naszej, polskiej ziemi, która przecież 
chrześcijaństwu zawdzięcza swoją postać, 
którą przyjęła przed tysiącem lat”. [...] „Je-
steśmy tu po to, żeby zaprosić Boga do na-
szych serc, domów, ojczyzny, kontynentu, 
by czułą i  wierną miłością nagrodzić mu 
grzechy antykultury, która poniża człowie-
ka, a Boga wyrzuca na margines świata.”.

Niech Maryja Niepokalana Was pro-
wadzi, a Dobry Bóg błogosławi!

Ekipa Fundacji Solo Dios Basta
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KRZESZOWSKIE JERYCHO RÓŻAŃCOWE

Ileż to dni i  nocy (od 10 lat 2 razy w  roku po 7 dni i  sześć nocy) Bazylika Krzeszowska jaśnieje 
blaskiem Adoracji Pana zastępów, niewidocznego ale odczuwalnego przez biorących udział z parafii 
i spoza jej granic?

„Zawitaj Królowo Różańca Święte-
go, jedyna nadziejo człowieka grzesz-
nego” i  tak przy zwrotkach pieśni Ma-
ryjnej kapłani przenoszą Monstrancję 
z Kaplicy Loretańskiej na ołtarz, na czas 
wspólnej modlitwy różańcowej w krze-
szowskiej bazylice. Po Mszy Świętej Pan 
Jezus znów wraca do Kaplicy Loretań-
skiej na kolejny wieczór i noc adoracji. 
Następne grupy ludzi znów będą prosić 
o wzmocnienie wiary, nadziei i miłości, 
niby tak samo jak przedtem, ale goręcej, 
głębiej przenikając ogniem żaru Bożej 
miłości. „Święta Maryjo, Matko Boża 
módl się za nami grzesznymi, teraz …” 
kiedy moce zła otaczają ze wszystkich 
stron, chcące zniszczyć wiarę i nadzieję, 
podeptać miłość Bożą i ludzką. „Święta 
Maryjo, Matko Boża” cała obecna w Ró-
żańcu módl się z nami i za nami, a twa-
rze ludzi jaśnieją przedziwnym pokojem 

i radością. Z tego Bożego źródła można 
w  tym tygodniu wiary zaczerpnąć siły 
ducha na życie w łasce i prawdzie.

W  dniu 9 października „Jerycho 
Krzeszowskie” rozszerzyło swój zakres 
na Czechy. Miejscem modlitwy stał się 
kościół p.w. św. Wawrzyńca w Teplicach 
nad Metui. Ksiądz Franciszek z  Czech 
witał grupę Polaków (30 osób) przed 
drzwiami kościoła. Popłynął w  niebo 
Różaniec Polsko-Czeski, odmawiany 
w dwóch językach, z prośbą o błogosła-
wieństwo dla obydwu narodów. Na Mszy 
św. koncelebrowanej przez 2 kapłanów 
z Krzeszowa ks. kustosza Mariana Kop-
ko i ks. prałata Ludwika Soleckiego – ks. 
Franciszek mówił o  potędze Różańca 
Świętego. Wspominał o zwycięstwie ró-
żańcowym pod Lepanto w 1571 r. i do-
dał że teraz również świat potrzebuje 
wielkiej modlitwy różańcowej.

Po Mszy świętej zostaliśmy zapro-
szeni na wspólną agapę do miejscowej 
restauracji. Na zakończenie pobytu ks. 
kustosz zaprosił ks. Franciszka wraz ze 
swoimi parafianami z Czech na podob-
ne spotkanie do Krzeszowa w czwartek 
24 października 2019 r. Mamy nadzie-
ję że takie wydarzenia pozwolą ożywić 
wiarę w  duchu Bożej miłości pomię-
dzy tak bliskimi sobie narodami. Rów-
nież w  dniu 9 października na nocne 
czuwanie przybyła grupa Pana Kazika 
z Lubania Śląskiego. Pięć osób modliło 
się od 21:00 do 4:00 rano. Byli już tutaj 
kilka razy wcześniej. Dobrze że jest ta-
kie miejsce gdzie można „zaczerpnąć ze 
źródła wody żywej”.

Zofia Szczór
– Animatorka Jerycha w Polsce

Krzeszów, 10.10.2019 r.

Ks. prałat Ludwik, ks. Franciszek, ks. kustosz Marian Czesi i Polacy w kościele pw. św. Wawrzyńca
w Teplicach nad Metui
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54. WRATISLAVIA CANTANS
W KRZESZOWIE

Dwie godziny muzyki w wyk. Greckiego Chóru Bizantyjskiego. Dzięki inicjatywie Narodowego Forum 
Muzyki w dniu 7 września 2019 roku blisko 300 osób przeniosło się duchowo w miejsce Świętej Góry Atos. 
To była wyjątkowa muzyczna uczta!

Międzynarodowy Festiwal Wratis-
lavia Cantans obchodzi już swoją 54. 
edycję, jest to wydarzenie muzyczne, 
które na przestrzeni lat zyskało mię-
dzynarodowy wymiar i  niezwykłe 
uznanie na całym świecie w  katego-
rii festiwali muzycznych. Nieustanny 
rozwój, koordynowany przez An-
drzeja Kosendiaka – dyrektora ge-
neralnego festiwalu oraz dyrektora 
Narodowego Forum Muzyki, daje 
miłośnikom muzyki poważnej, oraz 
Dolnoślązakom powód do dumy oraz 
coroczne muzyczne emocje na naj-
wyższym poziomie.

Wielkim zaszczytem było dla nas 
znalezienie się w programie tegorocz-
nego festiwalu, głęboko wierzymy 
w to, że jest to początek wielkiej współ-
pracy, a co za tym idzie wielkiej mu-
zycznej przygody. 54. edycja to blisko 
30 koncertów, w  Bazylice Mniejszej 

w Krzeszowie mieliśmy okazję wysłu-
chać Greckiego Chóru Bizantyjskiego, 
który pod przewodnictwem dyrygen-
ta Georgiosa Konstantinou zaprezen-
tował program w całości poświęcony 

tekstom o tematyce maryjnej. Wszyst-
kie znajdujące się w nim utwory nale-
żały do kanonu prawosławnej liturgii 
godzin, zwanej „Horologion”.

Jacek Trybuła

„KONCERT MUZYKI DAWNEJ”
W MAUZOLEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH

Za nami kolejne muzyczne wydarzenie w  ramach „Festiwalu Krzeszów 2019”. W  ostatnią sobotę 
września (28.09.2019) Mauzoleum Piastów Śląskich w Pocysterskim Opactwie Krzeszowie wypełniło się 
dźwiękami rodem z baroku.

„Koncert Muzyki Dawnej” w wyk. 
zespołu La Villanesca był prawdziwą 
ucztą muzyczną dla wszystkich, któ-
rzy ten sobotni wieczór postanowili 
spędzić w krzeszowskim opactwie.

Wydarzenie odbyło się w ramach 
Festiwalu Krzeszów 2019 dofinan-
sowanego ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego oraz Fun-
dacji KHGM Polska Miedź.

Jacek Trybuła
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JAKIE PRACE KONSERWATORSKIE
WYKONAMY W 2019 ROKU?

Na terenie Pocysterskiego Opactwa w Krzeszowie prace konserwatorskie trwają od wielu lat. Pomimo 
tego, że największe prace zostały już zakończone, to kompleks w dalszym ciągu wymaga systematycznej 
opieki fachowców.

Praktycznie każdego roku staramy się 
konsekwentnie realizować swój długo-
terminowy plan, który został nakreślony 
wiele lat temu. Dzięki środkom zewnętrz-
nym i  wsparciu wielu osób Europejska 
Perła Baroku ciągle pięknieje, dumnie 
podkreślając swój tytuł najpiękniejszego 
miejsca Dolnego Śląska i zabytku na ska-
lę światową. Prace przewidziane na rok 
2019 ukierunkowane były pierwszorzęd-
nie na remont dachu Kościoła Brackiego, 
który w roku ubiegłym mocno ucierpiał 
na skutek silnego wiatru. W  tym roku 
wymienione zostanie pokrycie dachowe 
na całej jego wschodniej części oraz wy-
mieniona zostanie kolejna połać dacho-
wa na Klasztorze Sióstr Benedyktynek.

We wnętrzu Koscioła Brackiego re-
alizowany był IV etap renowacji zabyt-
kowych fresków sklepiennych. Warto 
w tym miejscu przypomnieć, że wnętrze 
tego kościoła często porównywane jest 
do Kaplicy Sykstyńskiej, bowiem wszyst-
kie ściany wewnątrz zdominowane są 
fenomenalnym malarstwem w  wykona-
niu „śląskiego Rembrandta” – Michała 
Willmanna. Pozostając w temacie malar-
stwa, przenieśmy się dwa kilometry od 
murów opactwa, konkretnie do Letnie-
go Pawilonu na Wodzie, gdzie odbył się 
przedostatni etap renowacji malowideł 
Neunhertza, jest to niezwykle precyzyj-
na praca i  pomimo względnie niewiel-
kiego obiektu, prowadzona była również 
na rusztowaniach. Kolejnym niezwykle 
ważnym dla nas przedsięwzięciem, któ-
re się rozpoczeło jest III i IV etap reno-
wacji organ Michała Englera – jednego 
z  najlepiej zachowanych instrumentów 
w Europie pod względem znajdującej się 
w  instrumencie substancji pierwotnej. 
Prace te mają charakter głównie zabez-
pieczający, rozpoczeły się tuż po zakoń-
czeniu Letnich Koncertów Organowych 
i oczywiście z nastawieniem na przyszło-
roczną edycję tego wydarzenia.

Wspomniane prace to efekt współ-
pracy licznych podmiotów, których 
wspólnym celem jest zachowanie dzie-
dzictwa kulturowego dla przyszłych po-

koleń. Nie odbyły by się one bez wspar-
cia Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego, Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji oraz Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dol-
nośląskiego. Część prac dodatkowych, 
m.in tych prowadzonych aktualnie 
w  Krzeszówku (kolebce Pocysterskiego 
Opactwa) realizowane są ze środków 
niezależnych fundacji Europejska Perła 
Baroku oraz Parafii Rzymsko-katolickiej 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Krzeszowie.

Jacek Trybuła
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Czcigodny Księże Proboszczu, Drodzy Parafianie,

Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Pro Missio" 
oraz Green Office Ecologic składają serdecznie podzię-
kowania za włączenie się w  Akcję Zbiórki Zużytego 
Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Wierzymy, że 
z pomocą wszystkich ludzi dobrej woli, będziemy mo-
gli wspólnie realizować kolejne projekty humanitarno-
-edukacyjne w krajach całego świata.

Projekty sfinansowane z dotychczas pozyskanych 
funduszy ze zbiórki elektrośmieci:
• Wsparcie budowy szkoty dla plemienia Samburu 

w Kenii;
• Wsparcie zakupu nowoczesnych Inkubatorów do 

Szpitala w  Anyama na Wybrzeżu Kości Słoniowej 
w Afryce;

• Dofinansowanie Żłobka dla Dzieci do lat 3, prowa-
dzonego przez Siostry Benedyktynki Misjonarki 
w Ekwadorze;

• Objęcie patronatem Misjonarza Księdza Tomasza 
Grzyba za pośrednictwem Komisji Episkopatu Polski 
ds. Misji, który przebywa na misjach w Boliwii;

• Dofinansowanie projektu "Tank na wodę" w  Laare 
w Kenii;

• Wsparcie sierocińca w Livingstone w Zambii;
• Wsparcie finansowe na dożywienie dzieci w  Urug-

waju;
• Zakup żywności, leków i  odzieży dla Domu Dzie-

cka, Schroniska Młodzieżowego i  poprawczaka dla 
Dziewcząt w Wenezueli;

• Budowa studni dla szkoły w Makr w Nigerii;
• Wsparcie internatu dla dziewcząt im. Matki Bożej 

Copacabana w Bulo Bulo w Boliwii;
• Budowa szkoły-kaplicy w  Nazakoun, Republika 

Środkowo Afrykańska.

Serdecznie dziękujemy 
za dotychczasową życzliwość 

i okazaną pomoc.
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KAZANIE
O. DIAKONA FABIANA SKOWRONA OCIST

W niedzielę 20 października 2019 roku w Sanktuarium M. B. Łaskawej w Krzeszowie gościliśmy Ojca 
Diakona Fabiana Skowrona – z  Zakonu OO. Cystersów z  Wąchocka oraz Braci Cystersów: Cypriana 
i  Wawrzyńca (naszego rodaka Krystiana Michalika). Ojciec diakon Fabian wygłosił Słowo Boże, które 
drukujemy w niniejszym wydaniu „Krzeszowskiej Pani”

Czy Syn człowieczy znajdzie wia-
rę na ziemi, gdy przyjdzie!? Żyjemy 
w czasach zamętu. Żyjemy w czasach 
kiedy wzmaga się atak na wartości 
chrześcijańskie, kiedy media dyktu-
ją nam normy postępowania według 
schematu narzuconego nam przez 
współczesny zdemoralizowany świat, 
kiedy uderza się w  Boży Dekalog. 
A  więc żyjemy w  czasach kiedy na-
sza wiara jest na każdym kroku wy-
stawiana na próbę. Ostatnie zdanie 
z  dzisiejszej Ewangelii staje się bar-
dzo aktualne.

W swojej najnowszej książce Ro-
bert Kardynał Sarah zaraz na wstępie 
pisze takie słowa: ”Nie wolno mi już 
milczeć. Chrześcijanie są pogubieni. 
Każdego dnia ze wszystkich stron do-
cierają do mnie wołania o pomoc od 
ludzi, którzy już nie wiedzą w co wie-
rzyć. Kościół doświadcza nocy ciem-
nej. Ogarnia go i  oślepia tajemnica 
nieprawości.”

Najlepiej obrazującym przykła-
dem tego, o  czym mówi kardynał 
Sarah jest gwałtownie laicyzująca się 
Europa w tym Portugalia, kraj Fatimy 
i Irlandia ojczyzna mnichów iroszko-
ckich ewangelizujących niegdyś po-
gańską Europę. Dziś społeczeństwa 
uznawane do niedawna za katolickie 
bez zawahania głosują za aborcją na 
życzenie, małżeństwami jednopłcio-
wymi, nie mają nic przeciw eutanazji. 
Pasterze Kościoła niemieckiego go-
dzą się na udzielanie komunii świętej 
żyjącym w  związkach niesakramen-
talnych, 2/3 z nich popiera udzielanie 
komunii świętej heretyckim prote-
stantom, nie wymagając od nich ta-
kiego szczegółu jakim jest spowiedź 
święta. Wiceprzewodniczący konfe-
rencji episkopatu niemieckiego mówi 
że czas zacząć dyskusję o  błogosła-
wieniu związków jednopłciowych, co 

popiera zdecydowanie Cen-
tralny Komitet Katolików 
Niemieckich, a  tymczasem 
chłopak w  Berlinie patrząc 
na krzyż pyta przyjaciela, 
kim jest ten Człowiek i dla-
czego wisi na krzyżu!

Moi kochani, czy syn 
człowieczy znajdzie wia-
rę na ziemi gdy przyjdzie?! 
Dlaczego nasz wiara słab-
nie? Dlaczego coraz więcej 
ludzi uważa, że wiara jest 
mu do niczego nie potrze-
ba? Wielu mówi: ja nie mu-
szę wierzyć wystarczy, że 
będę dobrym człowiekiem, 
wystarczy sobie pomagać, 
wystarczy nie kraść, wystar-
czy nie kłamać itd…

Nie prawda moi kocha-
ni! Wiara jest podstawą 
naszego zbawienia. Zatem zadajmy 
sobie pytanie: jaka jest moja wiara? 
Czy to w co wierze nie jest przypad-
kiem kształtowane przez mój ego-
izm? Czy to nie ja sam ustalam w co 
i jak wierzę, bo tak jest mi wygodnie? 
Choć wiara jest darem Boga i  choć 
Bóg daje ją tym, którzy o nią proszą, 
istnieje jedna bardzo ludzka prze-
szkoda, która uniemożliwia wielu 
umysłom przyjęcie tego daru: jest nią 
pycha. Wielu twierdzi, że każdy po-
winien świadomie w życiu dorosłym 
wybrać w co będzie wierzył, że niko-
mu nie należy narzucać prawd wiary, 
bo w ten sposób zabieramy wolność 
człowieka do swobodnego wyboru.

Tak się poprzewracało w naszych 
katolickich umysłach, że chcemy 
sami decydować w co będziemy wie-
rzyć. Co mi tam ksiądz będzie mówił 
jak mam żyć. Co mi tam Kościół bę-
dzie dyktował w co mam wierzyć. Co 
mi tam jakaś Ewangelia, która została 

spisana ponad 2000 lat temu. Prze-
cież ja wiem lepiej. Teraz mamy inne 
czasy. Kościół musi się dostosować 
do współczesnego świata. To jest moi 
kochani myślenie przewrotne. Kato-
lik nie może tak myśleć!

Spójrzmy na wspólnoty protestan-
ckie i na całą rewolucje protestancką. 
Oni poszli właśnie w  tym kierunku. 
Tam prawie każdy czyta Pismo Świę-
te, ale może je interpretować w  do-
wolny i  wygodny dla siebie sposób. 
I dlatego nie ma tam jedności. Ciągle 
dzielą się na mniejsze wspólnoty, bo 
każdy wierzy tak jak chce. Dlaczego? 
Ponieważ nie mają pasterzy, nie mają 
Kościoła, nie mają Piotra w  osobie 
papieża, a  więc nie mają kogoś kto 
by korygował ich błędy. Niestety do 
Kościoła Chrystusowego wkrada się 
podobne myślenie. Wielu by chcia-
ło, aby jego wiara kształtowała się 
według własnej wizji Ewangelii. Jaką 
stworzę sobie wizje Ewangelii tak 
będę wierzył i  nikomu nic do tego. 

o. dk. Fabian Skowron OCist
fot. Opactwo Cystersów Wąchock
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Liczenie wiernych w niedzielę 
20 października 2019 roku

Parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie, Pl. Jana Pawła II 1, 58-405 Krzeszów 
Diecezja Legnicka, Dekanat Kamienna Góra - Wschód

Liczeniem obejmujemy wszystkich obecnych na  
Mszy św. od 7 lat wzwyż.
W Kościele parafialnym:

Godziny 
Mszy Św.

Liczba wiernych Liczba rozdanych 
Komunii św.

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
7:30 74 59 53 24
10:00 202 161 78 67
12:00 183 186 83 62
15:00 16 3 8 2
17:00 93 58 43 38
Razem: 568 467 265 193

1035 458

Kościół Filialny, Krzeszówek, 
pod wezwaniem Św. Wawrzyńca

Godziny 
Mszy Św.

Liczba wiernych Liczba rozdanych 
Komunii św.

Kobiety Mężczyźni Kobiety Meżczyźni
9:00 66 62 25 10
Razem: 128 35

Kościół Filialny, Czadrów, 
pod wezwaniem Św. Maksymiliana Kolbe

Godziny 
Mszy Św.

Liczba wiernych Liczba rozdanych 
Komunii św.

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
11:00 56 33 31 7
Razem: 89 38

Krzeszów - Krzeszówek - Czadrów - Razem było obecnych na niedzielnej Eucharystii 1252 osoby.
Do Komunii Świętej przystąpiło 531 osób.

Dochodzi nawet do takich sytuacji, że 
chcemy pouczać biskupów jak mają 
głosić kazania. Niektórzy powiedzą: 
ale jak my mamy ufać księżom i Koś-
ciołowi skoro tu i  ówdzie słyszy się 
że księża, biskupi robią takie i  takie 
rzeczy, co trochę wybuchają różne 
skandale z udziałem ludzi Kościoła.

Jeden z  moich księży profesorów 
z  seminarium opowiedział nam na 
jednym z wykładów o pewnym zda-
rzeniu z jego życia: Kiedy jechał po-
ciągiem, wśród osób które siedziały 
z  nim w  przedziale nawiązała się 
dyskusja na temat kościoła. Wszyscy 
zgodnie mówili jaka w tym Kościele 
jest hipokryzja, jak ci księża tak mogą 
i  tak wyciągali wszystko co najgor-
sze o Kościele. Wspomniany ksiądz, 
który jechał w  stroju świeckim, bez 
sutanny, bez koloratki zapytał czy 
może się włączyć do dyskusji. Wszy-
scy zgodnie odpowiedzieli, że tak…. 
myśląc, że zdobyli sprzymierzeńca 
w  swojej dyskusji. Ksiądz opowie-
dział im pewną sytuację mówiąc 
miej więcej w  ten sposób. Kiedy był 
w Wiedniu u znajomych powiedzieli 
mu, że mają bilet na koncert do fil-

harmonii wiedeńskiej na wspaniały 
koncert, ale niestety z racji na jakieś 
obowiązki nie mogli tam pójść. Za-
proponowali, czy by nie skorzystał 
z  okazji i  poszedł na ten koncert. 
Oczywiście przyjął tę propozycję 
z wielką radością i poszedł tam. Idzie 
wieczorną porą, na niebie gwiazdy 
świecą, atmosfera sprzyja, wchodzi 
do pięknej filharmonii, światła, wspa-
niały nastrój, w  oddali już słychać 
piękną muzykę, idzie po czerwonych 
dywanach, ale nagle czuję ból żo-
łądka, zrobiło mu się niedobrze… 
i zamiast iść dalej na główną sale fil-
harmonii musiał się udać do toalety 
i  tam spędził cały koncert. Na drugi 
dzień znajomi pytają go i  jak było. 
On odpowiada: trochę śmierdziało… 
I  tak samo jest z  wami… mówi da-
lej ksiądz do towarzyszy podróży… 
wdepnęliście w to co śmierdzi, a nie 
weszliście na salony… Byliście kie-
dyś w celi Maksymiliana Kolbe, który 
cierpiał męczeństwo by ratować życie 
drugiego człowieka? Czy pamiętacie 
historię kardynała Wyszyńskiego, 
który był więziony, bo nie chciał ustą-
pić zbrodniczemu systemowi władzy 

ludowej? Czy byliście na moście, 
z którego zrzucono ks. Jerzego Popie-
łuszkę, który stał na straży godności 
człowieka? Nic nie odpowiedzieli… 
Zwyczajnie zamilkli…

Moi kochani my również popada-
my w  taki sposób myślenia. Uspra-
wiedliwiamy swoją wiarę, bądź nie-
wiarę grzechami innych. Często jakaś 
garstka tych, którzy sprzeniewierzyli 
się swojemu powołaniu kapłańskie-
mu, zakonnemu, czy powołaniu do 
życia w małżeństwie i rodzinie wpły-
wa na nasz obraz Kościoła i ludzi wie-
rzących. Ten ksiądz jest taki, to ja nie 
mogę być taki? Mój sąsiad robi to, to 
mnie też wolno… Usprawiedliwiamy 
się grzechem innych, a to jest nie do 
przyjęcia. Czyny te musimy potępiać 
i modlić się o nawrócenie takich lu-
dzi. Nie możemy wiary budować na 
ich przykładzie, ale na tym co mówi 
Kościół przez swoje nauczanie i przy-
kład rzeszy ludzi świętych, którzy zo-
stali nam dani po to, by czerpać z ich 
pięknego życia, aby gdy Syn człowie-
czy przyjdzie na ziemię, znalazł w nas 
wiarę.

Amen.
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XXX Jubileuszowa Krzeszowska Biesiada Przewodnicka organizowana przez Klub Przewodników 
im. Księcia Bolka I w Kamiennej Górze

Przed 30 laty została zorganizowana 
pierwsza Biesiada Przewodnicka z  ini-
cjatywy naszego kolegi Romana Jakób-
czyka i pomocy kolegów i koleżanek na-
szego Koła Przewodników.

Podczas kilku pierwszych biesiad 
gościły nas Siostry Elżbietanki w  Krze-
szowie podając pyszne kluchy śląskie. 
Korzystaliśmy też z  gościnnych progów 
sióstr Benedyktynek, które aż trzykrot-
nie udostępniły nam swoją przepiękną 
bibliotekę barokową i smacznie karmiły.

Ojcami chrzestnymi naszego koła 
przewodników zostali ojciec cysters Au-
gustyn Węgrzyn i  pan wójt Stanisław 
Szmajdziński (Wtedy klubowi zostało 
nadane imię księcia Bolka I Surowego). 
Gościliśmy wybitnych wykładowców 
między innymi ś.p Tadeusza Stecia, 
prof. Juliana Janczaka, prof. Krzyszto-
fa Mazurskiego, prof. Henryka Dziurlę 
(honorowego członka naszego klubu), 
dr Barbarę Kopydłowską i wielu innych. 
W dniach od 18 do 20 października 2019 
roku gościła nas po raz piąty p. Wiesława 
Prichodko, szefowa agroturystyki "U Ob. 
Wiesiów" w  Szczepanowie. Wspaniała 
kuchnia jest jedną z  najlepszych w  na-
szym terenie czego dowodem były po-
dziękowania naszych koleżanek i  kole-
gów.

W  pierwszym dniu szkolenia przy-
witała nas pani dyrektor Muzeum Tka-
ctwa w  Kamiennej Górze mgr Małgo-
rzata Ogonowska. Poprowadziła spacer, 
po naszym mieście "Śladami Żydów 

kamiennogórskich". Wróciliśmy do 
muzeum, gdzie wysłuchaliśmy prelek-
cji pana mgr Przemysława Burhardta 
"Skarb z Dębrznika" z 1961 r., który liczy 
ponad 6000 monet wszystkich dynastii 
europejskich. Przejazd do Chełmska Ślą-
skiego, gdzie oprowadził nas proboszcz 
Stanisław Kowalski - wielki orędownik 
renowacji kościoła pw. Świętej Rodziny. 
Następnie w domkach Tkaczy uczestni-
czyliśmy w  warsztatach tkackich, które 
prowadziła pani Teresa Sobala.

Następnym punktem programu było 
zwiedzanie mauzoleum książęcej rodzi-
ny Schaffgotschów w  Raszowie, którzy 
byli właścicielami pałacu Kreppelhof 
w  Kamiennej Górze. Wycieczkę pro-
wadził przewodnik kol. Jarosław Lisz-
kowski. Tradycyjnie po obiadokolacji 
odbył się jubileuszowy konkurs Legend 
Śląskich. Powstała nowa legenda o  Ka-
miennej Górze zaprezentowana przez 
przewodniczkę  z zaprzyjaźnionego koła 
z  Wałbrzycha kol. Al. Niewczas. Była 
też legenda kol. Stefana Rowińskiego 
z Wrocławia "O Chełmsku Śląskim" i kol. 
Włodka Dąbrowskiego z koła przewod-
ników "Rzepiór" z  Wrocławia. Po kon-
kursie obejrzeliśmy film pod tytułem 
"Wspomnienia od pierwszej do trzy-
dziestej Biesiady" w  reżyserii kol. Jana 
Szymiczka a zakończenie odbyło się przy 
ognisku i piosenkach turystycznych.

W niedzielę przed południem uczyli-
śmy się tkania na zabytkowych krosnach 
w  muzeum tkactwa. Przejazd do Krze-

szowa gdzie nastąpił podział na dwie 
grupy, jedna zwiedzała część organową 
Bazyliki NMP, a druga Mauzoleum Pia-
stów Świdnicko-Jaworskich, gdzie bar-
dzo szczegółowo oprowadził nas kolega 
z naszego koła Mietek Gadzina.

O godzinie 12:00 rozpoczęła się Msza 
Święta podczas której tradycyjnie sie-
dzieliśmy w  przepięknych stallach. Po 
zakończeniu złożyliśmy pokłon Matce 
Bożej Łaskawej i w Mauzoleum Piastów 
Świdnicko-Jaworskich modliliśmy się za 
śp. fundatorów opactwa. W Domu Piel-
grzyma, jak zwykle, serdecznym uśmie-
chem przywitał nas kustosz ksiądz prałat 
Marian Kopko, który zawsze znajduje 
czas dla przewodników i chętnie pomaga 
we wszystkich naszych szkoleniach.

Dziękujemy naszym sponsorom bo 
bez nich nie udałoby się zorganizować 
naszych Biesiad: Burmistrzowi Miasta 
Kamienna Góra panu Januszowi Choda-
sewiczowi, który uczestniczył w  pierw-
szym dniu biesiady, Wójtowi Gminy 
Kamienna Góra, Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Lubawka, Staroście Miasta Ka-
mienna Góra, Wójtowi Gminy Marci-
szów, Biuro Turystyczno-Handlowe 
"Karkonosz", Gambit w  Lubawce, Bank 
Spółdzielczy w  Kamiennej Górze, R. S. 
TEKSTILE z  Lubawki, Thies - Dofama 
Kamienna Góra, PKS Kamienna Góra.

Nasza biesiada jest najstarszą impre-
zę przewodnicką (cykliczną) na Dolnym 
Śląsku.

Wanda Szranowska
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PIELGRZYMKA DO LICHENIA
W dniu 16 października 2019 r., w liturgiczne wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej i 41 rocznicę wyboru 

Karola Wojtyły na papieża, ksiądz prałat, Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w  Krzeszowie 
ks. Marian Kopko, zaprosił parafian na pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.

Wśród zaproszonych grup parafial-
nych byli członkowie Żywego Różańca, 
osoby które uczestniczyły w tegorocznym 
Jerychu Różańcowym oraz Siostry El-
żbietanki. Pielgrzymka stanowiła wyraz 
wdzięczności za modlitewną obecność 
parafian przed Najświętszym Sakramen-
tem w trakcie przedpołudniowych adora-
cji w  Kaplicy Loretańskiej oraz adoracji 
w  trakcie Jerycha Różańcowego, które 
miało miejsce w dniach 7-13 październi-
ka bieżącego roku.

Wyjazd zaplanowano na wczesne go-
dziny poranne. Pielgrzymka rozpoczęła 
się od Drogi Krzyżowej w  Lasku Grąb-
lińskim – miejscu objawień Matki Bożej 
w pierwszej połowie XIX w. Pogoda dopi-
sała; pomimo wczesnej pory było ciepło, 
świeciło słońce wydobywając i  podkre-
ślając piękno złotej polskiej jesieni. W tak 
wyjątkowym miejscu, rozważania Drogi 
Krzyżowej pięknie poprowadził ksiądz 
kanonik Jerzy Jerka – wprowadzając nas 

tym samym w  pielgrzymkowy, modli-
tewny czas. W  modlitewnym skupieniu 
dojechaliśmy do Lichenia, gdzie przewi-
dziany był czas wolny do godziny 12.00. 
W  samo południe, po modlitwie Anioł 
Pański, rozpoczęła się Masza Św. – kon-
celebrowana przez ks.  prałata Mariana 
oraz ks. kanonika Jerzego. W trakcie Eu-
charystii dziękowaliśmy za dar Matki Bo-
żej, naszej wspólnoty parafialnej, każdy 
ofiarował też intencje zanoszone głęboko 
w sercu. Wszystkie nasze intencje złożyli-
śmy u stóp Matki Bożej Bolesnej – obec-
nej w  znaku cudownego obrazu z  Lasku 
Grąblińskiego, koronowanego koroną pa-
pieską papieża Pawła VI przez kard. Stefa-
na Wyszyńskiego.

Po Mszy Św. odbyło się spotkanie 
z  przewodnikiem – panem Jackiem 
Gwoździem, który w  barwny i  żywy 
sposób przekazał nam przebogatą sym-
bolikę monumentalnego Sanktuarium 
Licheńskiego. Zwrócił naszą uwagę na 

liczne elementy historyczne zamknięte 
w  świątynnym wnętrzu. Opowiedział 
o  Zgromadzeniu Księży Marianów – 
opiekunów Sanktuarium – które to 
zgromadzenie, jako jedyne w Polsce, zo-
stało założone przez Polaka, Ojca Stani-
sława Papczyńskiego; który urodził się 
w Podegrodziu k/Nowego Sącza. Wzbu-
dziło to w  nas, pielgrzymach uczucia 
patriotyczne i  wdzięczności za historię 
i wierność Bogu i ojczyźnie naszego na-
rodu.

W  drodze powrotnej do Krzeszowa 
modliliśmy się Różańcem Św., Koronką 
do Bożego Miłosierdzia, a  później śpie-
waliśmy tradycyjne i patriotyczne pieśni. 
Organizatorom tego przebogatego dnia, 
księdzu Marianowi oraz Księdzu Jerzemu 
składamy serdeczne: Bóg zapłać! I zapew-
niamy o naszej wdzięcznej pamięci mod-
litewnej.

Siostry Elżbietanki z Krzeszowa
Zdjęcia: Mieczysław Gabrowski
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PRZEWODNIK ODPOWIADA:

KULT ŚWIĘTYCH CZ. 1
Za przyczyną świętego módlmy się do Boga…
Poza liturgią sakramentów i sakramentaliów katecheza powinna brać pod uwagę formy pobożności wiernych 

i religijności ludowej. Zmysł religijny ludu chrześcijańskiego zawsze znajdował wyraz w różnorodnych formach po-
bożności, które otaczały życie sakramentalne Kościoła. Są to: cześć oddawana relikwiom, nawiedzanie sanktuariów, 
pielgrzymki, procesje, droga krzyżowa, tańce religijne, różaniec, medaliki itp.

KKK 1674

Kto dzisiaj spośród nas wyobraża 
sobie Kościół i wyznanie katolickie bez 
tak charakterystycznego ich składnika 
jakim jest kult postaci świętych? Czy 
Bazylika mniejsza pw. Wniebowzięcia 
NMP byłaby tym samym kościołem, 
gdyby nie znajdowały się w  niej rzędy 
ołtarzy bocznych poświęconych odpo-
wiednim świętym? I tak mamy choćby 
do czynienia z  kaplicą św. Jana Nepo-
mucena czy kaplicą św. Urszuli, gdzie 
oprócz „głównych” świętych pojawiają 
się św. Florian i  św. Wawrzyniec oraz 
św. Agata i  św. Agnieszka. Integralną 
częścią kultu świętych jest kult relikwii, 
które w  dawnym kościele klasztornym 
również występują (widoczne są np. 
w kaplicy św. Mikołaja czy w kaplicy św. 
Wacława). Oba elementy są dla nas tak 
naturalne i  oczywiste, iż wydaje się że 
istnieją „od zawsze”. Tymczasem nie jest 
to tak proste, a kult świętych i relikwii 
przeszedł długą (i czasem krętą) drogę. 
Skupmy się dzisiaj nad historią. Skąd 
się wzięły? Jak określano ich autentycz-
ność? Z czego wynika ich popularność? 
I  dlaczego zaliczane są do religijności 
ludowej (jak to zostało określone w Ka-
techizmie Kościoła Katolickiego)?

Relikwie (z łac. Reliquiae – pozosta-
łość) to najczęściej szczątki doczesne po 
danej osobie świętej. Przybierają różne 
formy. Czasami jest to kość (np. piszczel 
czy cała czaszka), element ubioru, wło-
sy czy ampułka z kroplą krwi świętego. 
Tu pojawia się pierwsze pytanie skąd 
się wzięły? Otóż z  grobu, który został 
„odnaleziony”, otwarty a jego zawartość 
została podzielona i rozwieziona po ca-
łym świecie. Brzmi to dość makabrycz-
nie i nie ma co do tego wątpliwości, że 
nie każdy postąpiłby tak ze szczątkami 
np. własnego przodka. Opory przed 
takimi zachowaniami towarzyszyły i lu-
dziom przed wiekami. W  wielu kultu-

rach szkielet był „przedłużeniem” życia 
i pamięci zmarłego. Dbano więc o gro-
by, które były zaopatrywane w  przed-
mioty niezbędne dla zmarłego, czy 
przy których składano ofiary. Pierwsi 
chrześcijanie również dbali o  miejsca 
pochówku swoich bliskich kopiąc ka-
takumby, które miały za zadanie chro-
nić groby przed zniszczeniem. Były to 
z reguły ciasne i wilgotne pomieszcze-
nia pełne religijnych symboli i napisów. 
Ciała owijano w  prześcieradła. Przy 
nich natomiast znajdowały się naczynia 
z pachnidłami. Czyniono tak ze wszyst-
kimi współbraćmi w wierze. Z dzisiej-
szej perspektywy za pierwsze oznaki 
kultu można byłoby uznać modlitwy 
przy grobach męczenników odprawia-
ne w dniu ich tragicznej śmierci, który 
utożsamiano jako dzień narodzin dla 
nieba. Te modlitwy miały być skierowa-
ne do Boga za zmarłego. Z czasem z tej 
praktyki powstanie modlitwa za wsta-
wiennictwem świętego. Z  tego miejsca 

daleko było jednak do kultu i  praktyk 
jakie istnieją dzisiaj. Męczenników nie 
wyciągano z grobów a i same ciała znaj-
dowały się na cmentarzach, które zgod-
nie z prawem rzymskim znajdowały się 
poza miastami. Punktem przełomu był 
IV wiek i rok 313 kiedy to Konstantyn 
Wielki ogłosił „legalność” chrześcijań-
stwa w Cesarstwie. Skończyły się prze-
śladowania na wielką skalę a co za tym 
idzie zmniejszyła się również grupa mę-
czenników za wiarę. Odtąd większy na-
cisk położono na całość życia człowieka 
i  na jego wiarę. Obok męczenników 
również i osób, które za życia odznaczy-
ły się silną wiarą i postawą, stawały się 
„godne” by upamiętnić ich „datę naro-
dzin dla nieba”. Rosła liczba chrześcijan, 
coraz liczniejsze stawały się grupy, które 
takie praktyki czynili. Wraz z rosnącym 
w  siłę chrześcijaństwem, pojawiały się 
zagrożenia, które przynosili ze sobą do 
nowego wyznania neofici…

Rafał Bijak

Relikwie wystawione podzczas uroczystości
Nocy Wszystkich Świętych w 2018 r.

w Bazylice Krzeszowskiej
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Uśmiech dla ludzi, ręce do pra-
cy, serce dla Boga- jest mottem, 
które wplata w  codzienność jaką 
my wszyscy przeżywamy każdego 
dnia. Pani Ania mówi otwarcie, że 
w codziennej pracy z chorymi chce 
być siłą, światłem i  ulgą w  cierpie-
niu. Radosna i bezpośrednia, na co 

Spotkanie z …
Listopadowa rozmowa o przemijaniu

W świat niesiemy swe serca gorące 
Najpiękniejsze głosimy idee 
Aby ludziom dać pokój i słońce 
By cierpiącym przywrócić nadzieję…

(z Hymnu Pielęgniarek)

Kocham swoją pracę, jest spełnieniem moich marzeń. Nie wyobrażam sobie pracy w której nie 
spotykałabym się z ludźmi i  nie mogłabym im pomagać…”-  wyznaje podczas rozmowy Pani Anna Jeleń, 
pielęgniarka opieki długoterminowej. 

dzień w szkołach doskonale rozpo-
znaje matematyczne bóle brzucha 
i nagłe sprawdzianowe migreny, ale 
kiedy przychodzi czas i  potrzeba, 
jest gotowa nieść pomoc choremu 
w domu i co niezbędne również jego 
rodzinie.

Choroba i  śmierć jest częś-
cią ludzkiego życia, dotyka 
nas bez naszej zgody w  róż-
nym czasie i  wieku. Niestety 
w  zgiełku codziennej pracy 
i  obowiązków nie myślimy 
i nie rozmawiamy o chorobie 
i  śmierci- mówi rozmówczy-
ni. Nikt nie wybiera choroby, 
ani czasu odejścia. Żyjemy 
w  świecie, w  którym śmierć 
jest tematem tabu, chcemy 
się przed nią chronić, nie po-
kazywać jej, boimy się samej 
świadomości, że ktoś przy 
nas może umrzeć. Napawa 
nas to lękiem bezradnością 
i  paniką. Dlatego najłatwiej 
jest nam przesunąć chorobę 
i  śmierć za szpitalne mury. 
Mówimy wówczas, że „tam 
ma fachową opiekę i tam jest 
jego miejsce”. Nie powinno 
tak być. Każdy ma prawo od-
chodzić, w miarę możliwości, 
wśród bliskich sobie osób, 
w  cieple domowego ogniska. 
Tam, gdzie czuje się bezpiecz-

nie, bo tam jest u siebie. Umieranie 
jest częścią naszego życia, której 
nikt nie uniknie.

Byłam świadkiem odejścia bli-
skich mi osób. Sama musiałam 
zmierzyć się ze świadomością 
śmierci oraz wiedziałam, że moim 
zadaniem jest przygotować bliskich 
na odejście umierającego. Wtedy 
muszą oni wiedzieć, że każda godzi-
na i rozmowa jest bezcenna, a czas 
przy łóżku chorego nie jest zmarno-
wanym czasem, jest wartością, którą 
uświadamiamy sobą jako bezcenny 
skarb. Dlatego celebrujemy zapiski, 
ostatnie rozmowy, sms-y. Stają się 
one łącznikiem życia ze śmiercią.

„Nie bój się. Pomogę Ci przejść. 
Wszystko będzie dobrze.”- te słowa 
już kilka razy skierowała Pani Ania 
do chorych w  stanie terminalnym. 
Chorzy czekają na te słowa, są wte-
dy spokojni, czują się bezpieczni 
i gotowi do pożegnania.

Różaniec w  dłoniach, zapalona 
gromnica, modlitwa…,

Ostatni sms Doroty ( 52 lata ) do 
mnie: – wspomina

„U  mnie lipa. Spuchły mi nogi, 
nie mogę chodzić, nic mi nie poma-
ga… Pozdrawiam, do zobaczenia 
wkrótce…”- byłam z Nią do końca.

Wspomnienie spisała 
Honorata Klimczak
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C O  J E S T  I S T O T Ą 
C H R Z E ŚC I J A ŃS K I E J  

M I S J I ?
PA P I E Ż W Y J A ŚN I A :

"Wejść na górę 
i modlić się za wszystkich 

oraz zejść z góry, 
aby być darem"

„Chrześcijanin zawsze idzie ku innym ludziom”, „nigdy nie jest dłużnikiem uznania innych”- 
powiedział papież Franciszek podczas mszy w Watykanie z okazji obchodzonego w niedzielę Światowego 
Dnia Misyjnego. Przestrzegał przed „siłą grawitacji egoizmu”.

W homilii w bazylice Świętego 
Piotra papież mówił o  potrzebie 
„dystansu do gadulstwa i  plotek”, 
które niszczą otoczenie.

Zachęcał do tego, by w  paź-
dzierniku, który ogłosił Nadzwy-
czajnym Miesiącem Misyjnym, za-
dać sobie pytanie: „Co jest dla mnie 
ważne w życiu? Jakie są szczyty, ku 
którym zmierzam?”.

Nie urodziliśmy się, by pozostać 
na ziemi, zadowalać się rzeczami 
płaskimi, urodziliśmy się, aby osiąg-
nąć wyżyny, żeby spotkać Boga 
i braci – wskazywał Franciszek.

W tym celu, dodał, trzeba „wal-
czyć z siłą grawitacji egoizmu, do-
konać wyjścia z własnego „ja”.

I tak, jak w górach nie da się wejść, 
będąc obciążonymi rzeczami, podob-
nie i w życiu trzeba pozbyć się tego, co 
zbędne. To także tajemnica misji: aby 
wyruszyć, trzeba zostawić, aby głosić, 
trzeba wyrzeczeń – zaznaczył.

Papież zauważył, że wiarygodne 
głoszenie Ewangelii „nie polega na 
pięknych słowach, ale na dobrym 
życiu”, wyrzeczeniu się wielu rze-
czy materialnych, „pomniejszają-
cych serce, czyniących obojętnymi 
i  zamykających w  sobie”. Położył 
następnie nacisk na znaczenie sło-
wa „wszyscy” i wyjaśnił, że nikt nie 
jest wykluczony z serca Jezusa.

Przestrzegał przed „partykula-
ryzmami opartymi na samolub-
stwie”.

Istotę chrześcijańskiej misji 
Franciszek opisał słowami:

Wejść na górę i  modlić się za 
wszystkich oraz zejść z  góry, aby 
być darem dla wszystkich.

Papież wyjaśniał, że chrześci-
janin zawsze idzie ku innym lu-
dziom, „nigdy nie jest dłużnikiem 
uznania innych, ale czuje się zo-
bowiązany do miłości wobec tych, 
którzy nie znają” Jezusa.

Świadek Jezusa wychodzi na 
spotkanie wszystkich, nie tylko 
swoich, w  swojej małej grupce – 
powiedział.

Franciszek wyjaśniał, że misja 
nie polega na „podbijaniu” czy 
„nakładaniu obowiązków”, ale na 
stawianiu się na tym samym pozio-
mie i ofiarowaniu miłości.

Oto misja: obdarzyć czystym, 
wysokogórskim powietrzem tych 
ludzi, którzy żyją zanurzeni w za-
nieczyszczeniu świata; przynieść 
na ziemię pokój, który napełnia 
nas radością za każdym razem, gdy 
spotykamy Jezusa – mówił papież.

Wzywał wierzących:
Idź z  miłością do wszystkich, 

ponieważ twoje życie jest cenną 
misją: nie jest ciężarem, który trze-
ba znosić, lecz darem do zaofero-
wania.

źródło: wpolityce.pl
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OPACTWO CYSTERSKIE 
W HENRYKOWIE

W połowie drogi między Strzelinem a Ząbkowicami Śląskimi mieści się wieś patronimiczna Henryków, 
założona przez Henryka Brodatego, księcia wrocławskiego z  początku XIII wieku. Książe Henryk za 
sprawą kanonika Mikołaja sprowadza z Lubiąża Cystersów, którzy zrosną z tą miejscowością na wieki. 
I  najważniejsze z  punktu widzenia historii Polski, jest to miejsce w  którym zapisano pierwsze zdanie 
w języku polskim.

Pierwsza wzmianka o  Hen-
rykowie pochodzi z 1222 roku, 
ale sama osada istniała tutaj 
wcześniej. Do połowy XVIII 
wieku wieś była jednym z waż-
niejszych ośrodków gospodar-
czych i  kulturalnych tej części 
Śląska. Stało się tak za sprawą 
sprowadzonych tutaj Cyster-
sów. A było to tak, 28 maja 1227 
roku pierwsi mnisi przybywają 
z Lubiąża do Henrykowa. A rok 
później, dokonuje się konse-
kracja pierwszego drewnianego 
kościoła. W 1241 roku w czasie 
najazdów Mongołów na Śląsk 
klasztor został splądrowany 
i  spalony. Jednak miejscowość 
szybko się odbudowuje. W  la-
tach 1268-1273 trzeci opat – 
cysters Piotr pisze pierwszą część 
„Liber fundationis claustri sanctae 
Mariae Virginis in Heinrichow”

czyli „Księga założenia klaszto-
ru świętej Marii Dziewicy w Hen-
rykowie” popularnie zwaną „Księ-
gą henrykowską”. Właśnie na 
kartach tej zapisano pierwsze zda-
nie w języku staropolskim: „Day ut 
ia pobrusa, a ti poziwai” co znaczy: 
„Daj, niech ja pomielę, a ty odpoczy-
waj”. Słowa te wypowiedział czeski 
chłop Boguchwał ze wsi Brukalice 
do swojej żony Polki „chłopki gru-
bej i niezdarnej”, która nie radziła 
sobie z mieleniem ziarna. Obecnie 
„Księga henrykowska” znajduje się 
w Muzeum Archidiecezjalnym we 
Wrocławiu, a  w  2015 roku zosta-
ła wpisana na listę Pamięć Świata 
UNESCO.

W  1292 roku opaci z  Henry-
kowa przybywali na zaproszenie 
Bolka I  Surowego do Krzeszowa. 
Na początku XIV wieku rozpoczy-
na się budowa gotyckiego kościo-
ła klasztornego a miejscowi mnisi 
trudnili się w  Henrykowie m. in. 
warzeniem piwa, młynarstwem, 
naprawą butów i tkactwem. Upra-
wiali również winorośle z których 
wyrabiali wino potrzebne do celów 
liturgicznych. W 1341 r. pochowa-
no w klasztorze Bolka II ziębickie-
go wraz z jego żoną Juttą, gdzie do 
dzisiaj znajduje się jego nagrobek. 
I  tutaj uwaga, nie należy mylić 
księcia Bolka II ziębickiego (1300-
1341) z Bolkiem II Małym (1309-
1368), to dwie różne postacie jedna 
ważna dla Henrykowa a druga dla 
Krzeszowa. Opactwa w  Henryko-

wie nie ominęły najazdy husyckie, 
gdzie zwolennicy Jana Husa splą-
drowali i spalili klasztor a Cystersi 
uciekli do Wrocławia bądź Nysy 
ani wojna trzydziestoletnia (1618-
1648), gdzie maszerujące wojska 
szwedzkie przez Dolny Śląsk wie-
lokrotnie plądrują, niszczą i  palą 
elementy klasztoru. W  tym czasie 
konwent cysterski ucieka znowu 
do Wrocławia bądź Nysy. Nastę-
puje po tych strasznych czasach, 
rozkwit za posługi opata Henryka 
III Kahlerta, którego świadectwem 
jest Kościół Parafialny pw. Wnie-
bowzięcia NMP i św. Jana Chrzci-
ciela w  Henrykowie, który może-
my podziwiać do dnia dzisiejszego. 
W 1810 roku król pruski dokonuje 
sekularyzacji wszystkich zakonów 
w państwie, opactwo w Henryko-
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wie przestaje istnieć po 582 latach. 
A dwa latach później siostra króla 
Prus, żona króla Niderlandów za-
kupuje klasztor od państwa. Kolej-
ną dziedziczką dawnego opactwa 
zostaje księżna Zofia von Sachsen-
-Weimar-Eisenach z  domu Ora-
nien Nassau i przeistacza budynki 
w  rezydencję magnacką. Zostaje 
założona w 1873 roku kaplica pro-
testancka a  sale klasztoru zapeł-
niają się niderlandzkimi meblami 
i obrazami, a niedługo później przy 
klasztorze powstaje park i  ogród 
w  stylu włoskim (zachowany do 
dnia dzisiejszego). Po Wielkiej 
Wojnie (1914-1918) miejscowa 
ludność Henrykowa fundują po-
mnik z piaskowca przywiezionego 
z  okolic Szczelińca Wielkiego, dla 
mieszkańców poległych w  czasie 
I wojny światowej. Wraz z końcem 
II wojny światowej dawni pruscy 
arystokraci opuszczają opactwo 
a  polskie władze administracyjne 
z części klasztoru tworzą Państwo-
we Gospodarstwo Rolne (PGR) 
a  w  drugiej części umiejscawia-
ją ojców Cystersów przybyłych 
z opactwa w Szczyrzycu (Małopol-
ska). W 1965 roku na terenie klasz-
toru powstaje Technikum Hodowli 
Roślin i Nasiennictwa, dzięki cze-

mu przeprowadza się w  opactwie 
generalny remont. W latach 1990-
2018 w  murach opactwa cyster-
skiego działa Annus Propedeuticus 
Metropolitarnego Wyższego Semi-
narium Duchownego we Wrocła-
wiu. Obecnie w  klasztorze jest 4 
Cystersów obsługujących kościół 
parafialny. W innej części klaszto-
ru znajduje się od 2002 roku Ka-
tolickie Liceum Ogólnokształcące, 
budynki należące do organizacji 
„Caritas”. W 2000 roku, w Henry-
kowie gościł Prefekt Kongregacji 
ds. Praw Nauki Wiary kardynał Jo-
seph Ratzinger, którego po śmierci 
Jana Pawła II wybrano na papieża 
jako Benedykta XVI (18 kwietnia 
2005 roku).

Najcenniejszym zabytkiem 
wartym zobaczenia jest kościół pa-
rafialny zbudowany w latach 1682-
1685 w stylu barokowym. Jednym 
z malarzy tworzącym w klasztorze 
był bardzo dobrze znany krze-
szowianom Michał Willman. Po-
nadto w  opactwie do zobaczenia 
są zabudowania klasztorne takie 
jak: parlatorium (rozmównica), 
sala purpurowa, sala dębowa, sala 
żółta, refektarz (jadalnia), kapli-
ca klerycka, kapitularz klasztorny, 
sale sądowe, krużganki klasztorne 

wraz z  wirydarzem, pustelnia, al-
tana opata, grobowiec księcia Bol-
ka II ziębickiego i  jego żony Jutty, 
zwierzyniec, przyrodnicze ścieżki 
edukacyjne i ogród włoski.

Opactwo można zwiedzać 
przez cały rok. Najwięcej grup 
pielgrzymkowych i  turystycznych 
przyjeżdża w okresie letnim.

Mateusz Pazgan
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Świąteczna oferta
w Obsłudze Pielgrzyma

Figurki

Bombki

Przysmaki Opata Zioła Opata
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Świeczki

Biżuteria

Pocztówki

Książki

Zapraszamy do sklepu:
Obsługa Pielgrzyma
Pl. Jana Pawła II 3, 
58-405 Krzeszów

oraz sklepu internetowego:
www.sklep.opactwo.eu

Albumy
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DWUMIESIĘCZNIK
SANKTUARIUM

MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ
W KRZESZOWIE
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Fundacja "EUROPEJSKA PERŁA BAROKU",
Świętego Józefa 3, 58-405 Krzeszów,

www.opactwo.eu • biuro@opactwo.eu
marian.kopko@gmail.com

Obsługa Pielgrzyma tel. 75 742 32 79

W dniu 15 października 2019 o godz. 10.00 w siedzi-
bie parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie prze-
prowadziliśmy komisyjnie liczenie zebranych funduszy. 
W komisji liczenia ofiar udział wzięli: Danuta Jała, Paweł 
Gruca oraz Grzegorz Żurek. W sumie parafianie złoży-
li w Krzeszowie oraz w Krzeszówku i Czadrowie sumę: 
3.245 zł i 76 groszy. W następnym dniu zebrane fundusze 
zostały przelane internetowo na adres Fundacji do War-
szawy.

Wszystkim dobrodziejom składamy serdeczne Bóg 
Zapłać.

Informacje o Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia"
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia" została powo-

łana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku. 
Stanowi wyraz wdzięczności Ojcu Świętemu Janowi Pa-
włowi II za Jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz 
Kościoła i naszej Ojczyzny.

Dzień Papieski
Głównym nurtem działalności Fundacji jest propa-

gowanie nauczania św. Jana Pawła II. Konferencja Epi-
skopatu Polski, na wniosek Fundacji postanowiła, że 
corocznie w  niedzielę poprzedzającą 16 października, 
organizowany będzie Dzień Papieski w Polsce i poza jej 
granicami. W tym roku świętujemy ten dzień już po raz 
dziewiętnasty. Tego dnia zanoszone są modlitwy w  in-
tencjach Ojca Świętego Franciszka, odbywają się sesje na-
ukowe poświęcone nauczaniu św. Jana Pawła II, imprezy 
kulturalne, a także zbiórka pieniędzy we wszystkich koś-
ciołach w całej Polsce i na ulicach większych miast. 

Fundusz stypendialny
To właśnie dzięki hojności i zaangażowaniu Polaków 

podczas zbiórki Fundacja może prowadzić swoją dzia-
łalność stypendialną pośród utalentowanej młodzieży, 
pochodzącej z  niezamożnych rodzin. Obecnie pomaga 
prawie 2000 uczniom i  studentom. Dopełnieniem pro-
gramu stypendialnego są letnie obozy formacyjne dla 
stypendystów. Młodzież, która dzięki pomocy Fundacji 
otrzymuje szansę rozwoju, nazywana jest „żywym po-
mnikiem" Ojca Świętego Jana Pawła ll.

W niedzielę 13 października 2019 roku w  całej Ojczyźnie przezywaliśmy XIX Dzień Papieski, czyli 
zbieraliśmy ofiary pieniężne na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Dnia 12 lipca 2019 roku gościlismy 
stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego 

Tysiąclecia” w ramach obozu wakacyjnego.

XIX DZIEŃ PAPIESKI
13 PAŹDZIERNIKA 2019
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Plener malarski

Występy uczestników festiwalu Gra terenowa

Własnoręczne wybijanie monet krzeszowskich

Magdalena Buczek  - Założycielka PKRD o. Piotr Dettlaff CSsR z Radia Maryja

Rozdanie nagród



Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych
Krzeszów, 7 września 2019 r.

Mszy Św. przewodniczył JE Bp Zbigniew Kiernikowski

Dyrygent Orkiestry Młodzieżowej z Legnicy

JE Bp Marek Mendyk 
składa podziękowania wolontariuszom


