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Msza Święta z górnikami Zagłębia Miedziowego
1.12.2019 r., fot. Mieczysław Gabrowski

Zabawa Andrzejkowa dla Dzieci
28.11.2019 r., fot. Mieczysław Gabrowski
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OGŁOSZENIA
KS. PROBOSZCZA
STYCZEŃ – LUTY 2020

• Wtorek 31 grudnia 2019 godz. 17.00 - Msza św.
dziękczynna za miniony 2019 rok
• Wtorek 31 grudnia 2019 godz. 24.00 – Pasterka
Maryjna na rozpoczęcie Nowego 2020 Roku
• Środa 1 stycznia 2020 – Nowy Rok – Uroczystość
Świętej Bożej Rodzicielki – Światowy Dzień Modlitw o dar pokoju na świecie. Msze św. w Bazylice:
7.30; 10.00; 12.00; 17.00 (oraz 9.00 w Krzeszówku;
11.00 w Czadrowie)
• Od czwartku 2 stycznia 2020 – Wizyta Duszpasterska. (szczegółowy plan kolędy podany jest w bieżącym wydaniu „Krzeszowskiej Pani”;
• Piątek 3 stycznia – I-Piątek Miesiąca. Odwiedziny chorych od godz. 8.30. Nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu (rozpoczęcie po Mszy św.
o godz. 17.00)
• Sobota 4 stycznia – I-sobota miesiąca. Msza św.
O godz. 12.00 i Adoracja Najśw. Sakramentu
• Niedziela 5 stycznia 2020 – I-niedziela miesiąca.
Zmiana Tajemnic Żywego Różańca po Mszy św.
o godz. 10.00
• Poniedziałek 6 stycznia – Uroczystość Objawienia
Pańskiego – Trzech Króli. Msze Św. w Bazylice - tak
jak w każdą niedzielę i święta; Występ Teatralny po
Eucharystii godz. 12.00
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• Niedziela 12 stycznia – Uroczystość Chrztu Pańskiego
• Sobota 18 stycznia 2020 roku – Festiwal Trzech
Kultur (zapraszamy do Krzeszowa Czechów, Niemców i Polaków) Przegląd grup Jasełkowych i Kolędniczych w Krzeszowie od godz. 10.00 w Domu
Kultury
• Niedziela 19 stycznia – Opłatek dla Rodziny Radia Maryja, początek na Eucharystii o godz. 12.00
w Bazylice Krzeszowskiej.
• Niedziela 2 lutego 2020 Matki Bożej Gromnicznej
- Święto Ofiarowania Pańskiego. Zmiana Tajemnic
Żywego Różańca po Mszy św. o godz. 10.00
• Piątek 7 lutego – Pierwszy Piątek Miesiąca; odwiedziny chorych i Nocna Adoracja Najśw. Sakramentu (po Mszy wieczornej o godz. 17.00)
• Sobota 8 lutego: Pierwsza sobota miesiąca. Msza
św. o godz. 12.00 w Bazylice
• Wtorek 11 lutego – wspomnienie Matki Bożej
z Lourdes – Światowy Dzień Chorego;
• Środa 26 lutego 2020 lutego – Środa Popielcowa rozpoczęcie Wielkiego Postu. Msze św. w Bazylice
7.00, 12.00 i 17.00; Krzeszówek godz. 16.00; Czadrów godz. 18.00
• Piątek 28 lutego – Droga Krzyżowa w Bazylice
godz. 16.30
• Plan wizyty duszpasterskiej na stronie 5

Na Boże Narodzenie nadszedł czas
i choinkę każdy świeci z Nas.
Przy wigilijnym stole łamiemy się opłatkiem,
niechaj Jezus, Boże Dziecię
obdarzy Nas dostatkiem,
i da wszystko to co najlepsze na świecie.
Rodzinnie kolędy śpiewamy
i o północy na pasterkę wyruszamy.
Przy żłobku narodzonego Jezusa
nisko się kłaniamy,
modlimy się i znów kolędy śpiewamy.
Nowy rok tuż, tuż, tuż… i znów są życzenia,
życzymy sobie i innym zdrowia,
szczęścia, powodzenia,
aby troski, życia zginęły w mroku
podczas przyszłego Nowego Roku.
Kamila Kołban
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Radosnych Świąt

Boże Narodzenie to prawdopodobnie najpiękniejszy czas w roku,
który spędzamy w gronie najbliższych przyjaciół oraz rodziny.
Wraz z całym gronem duszpasterzy krzeszowskiej parafii
oraz pracownikami Fundacji Europejska Perła Baroku
życzymy Państwu aby przy wigilijnym stole
towarzyszyła Wam Święta Rodzina,
ale jednocześnie aby każdego następnego dnia
wskazywała ona Wam drogę do wiecznego źródła miłości.
Niech więc nadchodzące Święta oraz cały Nowy Rok 2020
będą przepełnione Bożym błogosławieństwem i radością.
Tego przed Cudowną Ikoną Matki Bożej Łaskawej
upraszamy dla przyjaciół krzeszowskiego Domu Łaski.
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WIZYTA DUSZPASTERSKA
KOLĘDA 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Krzeszów – Ks. Katecheta Marcin Kaluta
piątek, 27 grudzień 2019 – ul. Cysterska
sobota, 28 grudzień 2019 – ul. Cysterska
czwartek, 2 stycznia 2020 – ul. Betlejemska
piątek, 3 stycznia 2020 – ul. Benedyktyńska
sobota, 4 stycznia 2020 – ul. Sądecka
wtorek, 7 stycznia 2020 – ul. Bolka oraz Nadrzeczna
środa, 8 stycznia – ul. Bolka I cd. oraz Sportowa
czwartek, 9 stycznia 2020 – ul. Loretańska i Osiedle
piątek, 10 stycznia 2020 – ul. Kalwaria i Willmana
sobota, 11 stycznia 2020 – ul. Kacpra, Baltazara,
Cicha, Zielna i św. Anny
poniedziałek, 13 stycznia 2020 – ul. Podklasztorna,
Młyńska, M. Brokoffa
wtorek, 14 stycznia 2020 – ul. Bernarda Rosy
i św. Jadwigi Śląskiej
środa, 15 stycznia 2020 – Św. Jana Nepomucena
i św. Józefa
czwartek, 16 stycznia 2020 – Piotra Brandla i Michała
Englera
Jawiszów, Krzeszówek, Gorzeszów i Lipienica
Ks. Kanonik Jerzy Jerka
czwartek, 2 stycznia 2020 – Jawiszów
piątek, 3 stycznia 2020 – Jawiszów
sobota, 4 stycznia 2020 – Jawiszów
wtorek, 7 stycznia 2020 – Krzeszówek
środa, 8 stycznia 2020 – Krzeszówek
czwartek, 9 stycznia 2020 – Gorzeszów
piątek, 10 stycznia 2020 – Gorzeszów
sobota, 11 stycznia 2020 – Gorzeszów
poniedziałek, 13 stycznia 2020 – Lipienica
wtorek, 14 stycznia 2020 – Lipienica

Czadrów – Ks. Kustosz Marian Kopko
• czwartek, 2 stycznia 2020 – Czadrów numery domów:
2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 94, 131, 131, 132, 134, 135,
137, 138, 139, 187, 188, 190
• piątek, 3 stycznia 2020 – Czadrów nr domów: 13, 13A,
14, 14A, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 29, 140, 141
• sobota, 4 stycznia 2020 – Czadrów nr domów: 78, 79,
79A, 80, 80B, 82, 84, 90, 91, 92, 93
• wtorek, 7 stycznia 2020 – Czadrów nr domów: 71B,
72, 73, 74, 76, 77, 81, 85, 86, 89,
• Środa, 8 stycznia 2020 – Czadrów nr domów: 30, 30A,
35, 36, 38, 40, 42, 43, 43A, 45, 46, 66, 67, 69
• czwartek, 9 stycznia 2020 – Czadrów nr domów: 28,
44, 48, 48A, 50, 95, 96, 99, 100, 102, 116, 118, 119, 120,
121, 122, 125, 147,148, 149, 151, 153, 154, 156, 171,
173

• piątek, 10 stycznia 2020 – Czadrów – bloki 105, 106,
107, 108
• sobota, 11 stycznia 2020 – Czadrów nr domów 51, 53,
53A, 53C, 55, 56, 57, 60, 61, 181, 182, 183, 184, 185.
186
• poniedziałek, 13 stycznia 2020 – Czadrów – bloki:
109, 110, 111, 112
Kto z mieszkańców naszej Parafii byłby nieobecny
podczas planowanej Kolędy
– prosimy zgłosić udział w Wizycie Duszpasterskiej
na piątek 17 stycznia 2019 roku
PS.
• Wizytę Duszpasterską – zwaną Kolędą – kapłani
rozpoczynają od godz. 14.00; w soboty o godz. 10.00.
• Bardzo prosimy, aby w każdym domu była w miarę
możliwości rodzina w komplecie.
• Prosimy również o zabezpieczenie swoich ulubieńców;
czyli piesków, kotków i innych zwierzątek…
• Dzieci i młodzież prosimy o przygotowanie zeszytów
od religii.
Na czas Wizyty Kolędowej – Szczęść Boże!
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OPACTWO CYSTERSKIE
W LUBIĄŻU
Wśród trzech najsłynniejszych opactw cysterskich Dolnego
Śląska to lubiąskie jest najstarsze, największe i ze smutkiem
muszę to napisać, najbardziej obecnie zaniedbane. Ale nie
byłoby Krzeszowa, nie byłoby Henrykowa, gdyby nie Lubiąż.
Tam sięgają początki Zakonu Cystersów na Śląsku.
Zespół klasztorny jest drugim co
do wielkości obiektem sakralnym na
świecie (pierwszym jest kompleks
pałacowo-klasztorny Eskurial w Hiszpanii). A jednocześnie największym opactwem cysterskim na świecie. Powierzchnia dachów zajmuje
ok. 2,5 ha, a długość fasady wynosi
223 metry i jest to najdłuższa fasada
barokowa w Europie. Posiada ponad
600 okien.
Początki klasztoru sięgają roku
1150, kiedy benedyktyni w tym miejscu zbudowali kościół św. Jakuba,
jednak niedługo później opuścili
Lubiąż. W 1163 roku książę śląski
Bolesław Wysoki sprowadził cystersów z Pforty nad Saalą w Turyngii.
Było to pierwsze osadzenie tego zakonu na Śląsku. Fundacja ta została
zatwierdzona w 1175 roku. W ciągu wieków, dzięki nadaniom książęcym i prywatnym, klasztor stał
się jednym z większych posiadaczy
ziemskich na Śląsku. Już od samego
Brama Wejściowa
na teren opactwa w Lubiążu

początku klasztor, stanowił bardzo
ważny ośrodek piśmiennictwa średniowiecznego. Powstały tam takie
dzieła jak: „Kronika książąt polskich”,
„Roczniki lubiąskie” i „Katalog biskupów wrocławskich”.
W XV w. w czasie wojen husyckich klasztor splądrowano i spalono.
Po odbudowie klasztoru, doszło pod
koniec XV w. do konfliktu między
konwentem polskim i niemieckim,
wskutek czego na 6 lat wygnano
wszystkich zakonników, a budynki
klasztorne przejęły władze świeckie,
wykorzystując je jako siedzibę w czasie polowań. Po powrocie mnichów
cystersi przeprowadzili gruntowne
remonty. Jednakże wystąpienie Marcina Lutra i w jego skutku reformacja
powodowały kolejny upadek znaczenia i bogactwa klasztoru. Straty przyniosła także wojna trzydziestoletnia,
gdy m.in. zagrabiono bibliotekę i archiwum. Koniec wojny oraz reforma
ekonomiczna zapoczątkowana przez
opata Arnolda Freiberga umożliwiła od 1649 rozpoczęcie wielkiej
odnowy całego kompleksu w stylu
barokowym. Przeprowadzono wówczas głównie prace konieczne do
rozwoju klasztoru: usunięto uszkodzenia i szkody budowlane, odnowiono część mieszkalną (klauzurę),
odremontowano kościół, zbudowano
szkołę klasztorną i budynki gospodarcze. Opat sprowadził w 1660 do
Lubiąża czołowego malarza barokowego na Śląsku Michała Willmanna.
Willmann do śmierci mieszkał w Lubiążu wykonując liczne obrazy i freski, m.in. namalował fresk Apoteoza
Bohatera Cnót na sklepieniu w refektarzu letnim. Następca Freibergera,

Makieta opactwa w Lubiążu,
Sala Książeca

opat Johann Reich oraz trzej następni
opaci prowadzili prace głównie nad
budowlami reprezentacyjnymi, korzystając ze stabilizacji ekonomicznej zapewnionej przez poprzednika.
Największą inwestycją był budowany
w latach 1681–1699 monumentalny
pałac opacki liczący ponad 300 sal
z bogatym wystrojem wnętrz. Najcenniejsza jest oczywiście Sala Książęca, która obecnie jest jedyną w pełni dobrze zachowaną częścią całego
kompleksu pałacowego.
Najcenniejszym zabytkiem w stanie ruiny jest kościół Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny wzniesiony pod kierunkiem Mathiasa Steina w latach 1672–1681, a następnie uzupełniona w 1690–1698, gdy
przebudowano ambit dodając wielki
pomnik opatów cysterskich i barokowe kaplice z freskami Willmanna.
W 1715 zbudowano fasadę kościoła,
kruchtę i dwie wieże z barokowymi
hełmami. Sama świątynia nie pełni
na ten moment żadnych roli sakralnych, aby przywrócić ją do stanu
barokowego kościoła potrzeba około 2 mld złotych. Okres największej
świetności klasztoru kończy się w 1
poł. XVIII w., gdy po latach władania
Śląskiem przez cesarzy habsburskich,
w 1740 r. tereny te zdobyły Prusy.
Król pruski w 1810 r. skasował zakon
cystersów, przywłaszczając sobie jego
dobra. Zniszczono sporo zabytków,
przepadły zasoby cysterskiej biblioteki, a w klasztorze urządzono szpital.
W 1936 roku do Lubiąża przyjechał sam wódz III Rzeszy Adolf Hitler, a w czasach II wojny światowej
w lochach klasztoru Niemcy uruchomili produkcję części do rakiet V1
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i V2, zatrudniając do niej więźniów
filii obozu Gross-Rosen. W 1945 r.
klasztor zdewastowali żołnierze Armii Czerwonej w myśl zasady trofiejne czyli niczyje. Szukając skarbów
zniszczyli trumny Piastów Śląskich.
Wojsko sowieckie stacjonowało
w klasztorze do 1948 roku. Po tym
czasie polskie władze administracyjne utworzyły na terenie opactwa
szpital psychiatryczny. Od 1950 roku
w pomieszczeniach pałacowych składowano książki i zbiory muzealne.
Taki stan przetrwał do końca Polski
Ludowej.
Po 1989 roku dzięki powołaniu
Fundacji Lubiąż, czynione są powolne staranie w celu odrestaurowania
całego kompleksu klasztornego. Na
dzień dzisiejszy, jak wspomniałem
wyżej najbardziej zachowana jest
Sala Książęca. Prace postawienia
tego największego i najstarszego opactwa cysterskiego na świecie, będą
trwały latami.

Wśród zasłużonych dla opactwa
i dziejów Polski w klasztorze w Lubiążu pochowani są książęta śląscy
tj. Bolesław Wysoki, Władysław Laskonogi i Henryk III Głogowski.
A w skład całego opactwo wchodzą następujące budynki: Bazylika
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Wniebowzięcia
NMP(zbudowana
na fundamentach i pozostałościach
romańskiej świątyni), klasztor, pałac
opatów, kościół pomocniczy św. Jakuba i zabudowania gospodarcze.
Mateusz Pazgan
Opactwo w Lubiążu (stan obecny)

LISTOPADOWA MODLITWA
ZA ZMARŁYCH
Dzień Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych jak i cały miesiąc listopad, były poświęcone
pamięci drogich nam zmarłych, którzy zakończyli już ziemski etap życia.
Charakterystycznym wyrazem
tej pamięci była modlitwa wypominkowa, którą w tym szczególnym czasie każdy z nas mógł
składać za swoich bliskich. Ta
szczególna pomoc, którą wyświadczyliśmy naszym zmarłym oczywiście wypływa z głębokiej wiary
w Chrystusa zmartwychwstałego
dzięki, któremu również my mamy
nadzieję życia wiecznego. Uczestnicząc w tej modlitwie mogliśmy
w tajemnicy świętych obcowania,
doświadczyć szczególnej łączności jaka istnieje między Kościołem pielgrzymującym, Kościołem
oczyszczającym się i Kościołem
tryumfującym w niebie i złączyć
się we wspólnym pragnieniu, zjednoczenia się z Chrystusem.

Dziękujemy wszystkim Parafianom i Pielgrzymom, którzy uczestniczyli w listopadowej modlitwie
za drogich nam zmarłych. Niech
przedłużeniem tej modlitewnej
pamięci o naszych zmarłych będą
Msze Święte, które w ich intencji
możemy ofiarować.
Ilość kart wypominkowych 2019:
ul. Cysterska - 34
ul. Betlejemska - 8
ul. Brokoffa - 1
ul. Kacpra, Melchiora, Baltazara - 0
ul. Benedyktyńska - 17
ul. Św. Anny - 4
ul. Englera - 3
ul. Kalwaria - 4
ul. św. Jana Nepomucena - 17

ul. Loretańska, św. Józefa - 11
ul. św. Jadwigi Śląskiej - 8
ul. Młyńska, Podklasztorna - 12
ul. Księcia Bolka I- 26
ul. Zielna - 8
ul. Nadrzeczna - 7
ul. Osiedle, Sportowa - 8
ul. Willmana - 11
ul. Sądecka - 20
ul. P. Brandla, B. Rosy - 27
Lipienica - 20
Czadrów - 61
Krzeszówek - 15
Jawiszów - 19
Gorzeszów - 29
Kartki bez adresów - 45
Razem Wypominek w 2019 r.:
415 kartek
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GDZIE NIEBO
DOTYKA ZIEMI
W Medjugorie niezliczeni pielgrzymi doświadczają spotkania z żywym
Jezusem, który umarł i zmartwychwstał, byśmy mogli dziś żyć w wolności
i miłości do Boga i drugiego człowieka. Każda historia jest inna, ale
w każdej Najświętsza Maryja Panna poprzez modlitwę i post prowadzi do
Jezusa, który jest jedynym źródłem pokoju, Bogiem życia i nadziei nawet
w sytuacjach po ludzku beznadziejnych.
Przychodzę, by po raz ostatni wezwać świat do nawrócenia – głosi jedno
z pierwszych orędzi Matki Bożej w Medjugorie. Objawienia rozpoczęły się 38 lat
temu i cały czas trwają. Sprawę bada Kościół katolicki, ale ostateczny werdykt co
do prawdziwości objawień może wydać
dopiero po ich zakończeniu.
Po raz pierwszy Maryję z Dzieciątkiem na ręku zobaczyło sześcioro dzieci 24 czerwca 1981 roku około godziny
18.00 na wzgórzu Crnica. W grupie tej
byli: Ivanka Ivanković, Mirjana Dragićević, Vicka Ivanković, Ivan Dragićević,
Ivan Ivanković i Milka Pavlović.
Następnego dnia ponownie na wzgórze Crnica, na miejsce, gdzie poprzedniego dnia dzieci widziały postać Maryi,
udali się: Ivanka Ivanković, Mirjana Dragićević, Vicka Ivanković i Ivan Dragićević, a także Marija Pavlović i Jakov Čolo.
Wówczas po raz pierwszy dzieci modliły
się i rozmawiały z Najświętszą Maryją
Panną.
Królowa Pokoju, bo tak nazwała się
Maryja, od tego czasu codziennie ukazuje się: Mariji Pavlović-Lunetti, Vicce
Ivanković-Mijatović i Ivanowi Dragićeviciowi. A raz w roku Ivance Ivanković (25
czerwca), Jakovi Čolo (25 grudnia). Z kolei Mirjana Dragićević-Soldo widzi Maryję 18 marca, w swoje urodziny, i każdego
2. dnia miesiąca.
Miejsce modlitwy
Maryja w Medjugorie ukazuje się
w różnych miejscach. Mirjanie Soldo, jeśli jest w Medjugorie, na Górze Objawień
(Podbrdo). Widzenie poprzedza modlitwa licznie zebranych wiernych, podczas
samego objawienia na wzgórzu panuje
cisza, a po przekazaniu orędzia zebrani
znów rozpoczynają modlitwę.
Każdego 25. dnia miesiąca orędzie dla
Kościoła Maryja przekazuje przez Mariję
Pavlović-Lunetti. Matka Boża nieustannie
wzywa do uczestnictwa w Eucharystii, do

sakramentu pokuty, czytania Słowa Bożego, do modlitwy różańcowej i postu.
Szczególnie zachęca do postu o chlebie
i wodzie w środy i piątki.
Pielgrzymi w Medjugorie przez cały
rok mogą uczestniczyć w programie formacyjnym organizowanym przez Ojców
Franciszkanów, duchowych gospodarzy
parafii św. Jakuba w Medjugorie. Codziennie o godz. 17.00 zaczyna się wspólna modlitwa trzema częściami Różańca,
centralnym punktem jest Eucharystia,
po której kontynuowane jest uwielbienie
Pana Boga. We wtorki, w czwartki, piątki
i soboty wieczorną modlitwę wieńczy adoracja Najświętszego Sakramentu, w piątki adorowany jest krzyż.
W ciągu dnia pątnicy odprawiają Drogę Krzyżową na górze Križevac i rozważając z Maryją tajemnice życia Jezusa, pokonują ścieżki różańcowe na górze Podbrdo.
Nierzadko nawet bardzo wiekowe osoby
wspinają się na kolanach na kamieniste
wzgórza. Kamienie są już wypolerowane.
W Medjugorie odbywają się też liczne
rekolekcje, m.in. dla małżeństw i rodzin
oraz przedstawicieli zawodów medycznych, księży, a także dla ludzi poranionych, którzy potrzebują szczególnej pomocy, by przebaczyć sobie lub innym. Co
roku od 1 do 6 sierpnia w Medjugorie odbywa się międzynarodowy Festiwal Młodych. W tym roku wzięło w nim udział
ponad 50 tys. młodych ludzi z całego
świata.
Wokół sanktuarium powstało wiele
wspólnot charytatywnych, w tym Wioska Maryi, gdzie Siostry Franciszkanki
opiekują się sierotami, osobami uzależnionymi. Duży udział w tym dziele miał
nieżyjący już charyzmatyk, franciszkanin,
ojciec Slavko Barbarić, który zmarł nagle
na Kriżevacu w roku 2000.
Szczególnym miejscem jest Dom Ojca
Miłosiernego, w którym według benedyktyńskiej reguły „ora et labora” uczą się żyć
mężczyźni po przejściach: narkomani,

Figurka Matki Bożej
w Tihaljinie k. Medjugorie
byli więźniowie, alkoholicy i uzależnieni.
Spod ich rąk wychodzi wiele dewocjonaliów, m.in. różańce.
Podróż życia
Bogusławę Synajewską ze Skierniewic,
żonę i matkę trojga dzieci, do wyjazdu do
Medjugorie zachęciła duchowa przemiana siostry i szwagra po powrocie z pielgrzymki do tego sanktuarium. Pomimo
wielu ograniczeń w sierpniu następnego roku całą rodziną pielgrzymowali do
Medjugorie.
– Już po powrocie do rodzinnego
domu zrodziło się we mnie ogromne
pragnienie, by pojechać ponownie do
Medjugorie – z małżeństwami z Domowego Kościoła. Udało się to dwa lata
temu. Byliśmy z grupą 100 osób, w tym 40
dzieci, na rekolekcjach dla rodzin, które
uwzględniały m.in. wieczorny program
formacyjny w sanktuarium. A w tym roku
w Medjugorie powtórzyliśmy rekolekcje
dla rodzin nie tylko z Domowego Kościoła. W sumie uczestniczyło w nich już 200
osób.
Rodziny w ramach pielgrzymki spotkały się m.in. z małżeństwem Patryka
i Nancy, które po nawróceniu zostawiło
w Kanadzie kawał swojego bogatego życia
i majątek. Dziś w Medjugorie angażują się
w różne Boże dzieła, m.in. budują dom
dla kapłanów. W tym roku zorganizowali
też rekolekcje dla lekarzy, którzy przeprowadzali aborcje.
W ramach pielgrzymki do Medjugorie rodziny spotkały się też z przedstawicielami międzynarodowej Wspólnoty
Cenacolo, w której młodzi ludzie dzięki
modlitwie i pracy wychodzą z nałogów.
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– Dzielili się z nami świadectwem, jak
Matka Boża pomaga im odzyskać wolność. Spotkaliśmy się też z Polakiem, panem Wiesławem, który był narkomanem.
Nałóg doprowadził go na totalne dno,
dziś dzięki Matce Bożej jest wolnym człowiekiem i posługuje w zakrystii w Medjugorie – mówi pani Bogumiła. Podczas
pielgrzymki rodziny przechodzą bardzo
konkretną formację, a także zawierzają
swoje życie Matce Bożej.
– Dwa lata temu nasza grupa była
dwukrotnie na objawieniach Maryi, podczas ostatniego z nich Najświętsza Maryja Panna przez widzącego specjalnie
pozdrowiła zorganizowaną pielgrzymkę
rodzin, a taką w tym dniu była tylko nasza
pielgrzymka rodzin z Polski. Byliśmy bardzo poruszeni – dzieli się pani Bogusława.
Jednak jak podkreśla, największe owoce pielgrzymki przyszły po powrocie do
Polski. – Najczęściej jest to wewnętrzne
rozmodlenie, zbliżenie się do Boga Ojca
i Maryi. Bardzo wiele osób odkryło modlitwę różańcową. Niesamowitym owocem
są świadectwa dzieci, które opowiadają
o budującej przemianie rodziców. Małżeństwa po naszych rekolekcjach bardzo
często wchodzą na drogę formacji Domowego Kościoła lub szukają wspólnot
dla małżeństw – dodaje. Jej rodzina również doświadcza po tych pielgrzymkach
ogromnych pozytywnych zmian.
– Dzięki Matce Bożej bardzo się
zmieniłam. Od lat choruję na depresję,
a w Medjugorie pierwszy raz w życiu
doświadczyłam, co to znaczy mieć pokój w sercu. Z osoby zamartwiającej się
stałam się spokojna. Cały czas z mężem
uczymy się zawierzać naszą rzeczywistość
i decyzje Panu Bogu – puentuje pani Bogusława.

Decyzję o wyborze powołania rozeznawałem z matką Jolantą Rzoską OSB, która
mądrze i roztropnie pomagała mi w wyborze drogi życiowej. Gdy wróciłem trzeci
raz do Medjugorie, byłem już przekonany
o tym, że moją drogą życiową jest kapłaństwo i życie zakonne – mówi ks. Dominik
Chmielewski.
Dwa lata później wstąpił do zgromadzenia salezjańskiego, a w 2005 roku
przyjął święcenia kapłańskie, ukończył też
studia doktoranckie z teologii duchowości. Jak podkreśla, od początku jego życie
związane jest z Matką Bożą. Zawsze był
blisko Kościoła, najpierw jako ministrant,
a potem lektor.
– Moja mama, będąc ze mną w zagrożonej ciąży, oddała mnie Matce Bożej,
by Ona zrobiła ze mną, co zechce, bo le-

Powołanie kapłańskie
Dziś wiele powołań kapłańskich na
całym świecie rodzi się właśnie w Medjugorie. Ksiądz Dominik Chmielewski,
salezjanin, pierwszy raz pojechał do Medjugorie w 1995 roku bez specjalnych oczekiwań, za to z pragnieniem w sercu, by
założyć rodzinę.
– Kiedy przyjechałem pierwszy raz
do Medjugorie, doświadczyłem ogromnej miłości i czułości Maryi, która całkowicie przemieniła moje serce. Wówczas postanowiłem zbliżyć się do Maryi,
chcąc Ją na nowo poznać i pokochać.
W czasie poznawania Maryi zaczęła się
rodzić w moim sercu myśl o powołaniu.
Słyszałem cichy szept: „Czy chcesz mi
się oddać cały, bym mogła prowadzić cię
w kapłaństwie?”. W ciągu 10 miesięcy
byłem jeszcze w Medjugorie dwa razy.

karze byli przekonani, że się nie urodzę.
Urodziłem się bez komplikacji – dzieli się
zakonnik. I dodaje, że rodzice codziennie
prosili na modlitwie, by któreś z dzieci
poświęciło się służbie Panu Bogu. Dziś ks.
Dominik sam innych prowadzi do Pana
Boga poprzez Maryję.
– Od 1995 roku do dziś staram się być
kilka razy w roku w Medjugorie, fenomen
tego miejsca znam bardzo dobrze. Przez
te lata doświadczyłem niesamowitych rzeczy, widziałem szereg duchowych nawróceń i fizycznych uzdrowień. Za każdym
razem, kiedy przyjeżdżam do Medjugorie,
najbardziej mnie szokuje, jak Matka Boża
w kilka dni potrafi zmienić życie człowieka, a my, kapłani, nie jesteśmy w stanie do
tego doprowadzić nawet przez kilka lat
pracy formacyjnej. Matka Boża zmienia
tak serce, że ludzie bardzo szybko przy-

Kościół pw. św. Jakuba
w Medjugorie
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bliżają się w Medjugorie do Pana Jezusa –
podkreśla kapłan. – Pielgrzymując z osobami opętanymi, doświadczyłem, jak
potwornie diabeł boi się Medjugorie. To
było nieprawdopodobne doświadczenie.
Manifestacje duchowe, które występują
tam niejednokrotnie, pokazują, jak potężna jest moc Matki Bożej w tym miejscu
– dodaje. Maryja dokonuje tam ogromnej
transformacji ludzkich serc.
– Fenomenem Medjugorie jest to, że
tam się nie dzieje nic po ludzku spektakularnego. Nie ma sensacji, fajerwerków
duchowych. Istotą objawień jest powrót
do źródeł, do sakramentów, powrót do
odnalezienia głębi w Eucharystii, w Różańcu, Drodze Krzyżowej, spowiedzi, adoracji Najświętszego Sakramentu, czyli do
tego, co dla wielu wydaje się nudne i bez
mocy. Matka Boża działa w największych
głębinach serca, a nie na poziomie emocji.
Bardzo często na zewnątrz ludzie nic nie
przeżywają, a po powrocie do domu dokonują radykalnych zmian, wracając do
Boga – podkreśla ks. Dominik.
Co ciekawe, Matka Boża każdego osobiście zaprasza do Medjugorie. Kapłan
wiele razy był świadkiem, że osoby, które
choć bardzo chciały tam pojechać, to się
im nie udawało. Z kolei inni, którzy nigdy
nie planowali pielgrzymki, przyjeżdżali
do Medjugorie i otrzymywali ogromną
łaskę nawrócenia.
Nawrócona u Maryi
Joanna Pietrzyk od lat prowadzi biuro pielgrzymkowe Renovis. To pokłosie
nawrócenia w Medjugorie, gdzie po raz
pierwszy wybrała się w 2000 roku z dziś
już śp. ks. Ryszardem Grefkowiczem. Kapłan wcześniej spędził rok w Medjugorie.
– Pojechałam z ciekawości, zobaczyć,
jak wygląda Chorwacja, i trochę się pomodlić. W Medjugorie doświadczyłam
żywej obecności i miłości Pana Boga w sakramentach. Momentem przełomowym
była spowiedź święta. Miałam przynaglenie, by się wyspowiadać w Medjugorie,
choć przed pielgrzymką odbyłam sakrament pokuty. To była najdłuższa spowiedź mojego życia, będąca momentem
zwrotnym. Kapłan, który mnie spowiadał,
następnego dnia odprawił też w mojej intencji Eucharystię – dzieli się pani Joanna,
akcentując, że wcześniej Pan Bóg był dla
mnie odległym Bogiem, którego spodziewała się spotkać dopiero po śmierci.
Pani Joanna obiecała Matce Bożej, że
wróci do Medjugorie. Po śmierci ks. Grefkowicza zaczęła sama organizować pielgrzymki. A po stracie pracy w korporacji
właśnie na pielgrzymce poznała zamoż(Ciąg dalszy na następnej stronie)
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(Ciąg dalszy z poprzedniej strony)
ne małżeństwo, które po doświadczeniu
duchowego odnowienia w Medjugorie
założyło fundację, dzięki której powstało
biuro pielgrzymkowe Renovis (z łac. odnowienie).
– Maryi zawdzięczam zorganizowanie
mi miejsca pracy, które jest moim życiem
i powołaniem, choć z wykształcenia jestem ekonomistą. W tym roku z Renovis
do Medjugorie pojechały już 24 autokary z pątnikami – dzieli się pani Joanna.
I podkreśla, że czas spędzony w tym miejscu na modlitwie przynosi ogromnie dużo
owoców. – Najwięcej jest cudów w postaci

przemiany serca, zgody w rodzinie, powrotu dzieci do domu. Ogromne owoce
przynoszą też rekolekcje odbywające się
w lutym w Medjugorie o chlebie i wodzie
– tłumaczy pani Joanna.
Miejsce wybrane przez Maryję
Medjugorie leżące na terenie Bośni
i Hercegowiny jeszcze 38 lat temu było
wsią, w której ludzie żyli z uprawy tytoniu i winogron. Dziś dzięki coraz liczniejszym pielgrzymom, przybywającym
od 1981 roku, stało się miasteczkiem.
Mimo wdzierającej się komercji panuje tu
szczególny duch modlitwy. Na uliczkach

można spotkać wiele osób odmawiających Różaniec. Pierwsi pielgrzymi przybywający do Medjugorie doświadczali
komunistycznych represji, podobnie jak
mieszkańcy. Były przesłuchania i aresztowania. 10 lat po pierwszych objawieniach w Medjugorie, na Bałkanach wybuchła wojna domowa, która szczególnie
dotknęła Bośnię i Hercegowinę. Maryja
w Medjugorie nieustannie powtarza, że
źródłem pokoju jest modlitwa, w której
centrum jest Eucharystia.
KarolinaGoździewska
www.naszdziennik.pl

Biuro Podróży „Elżbieta”
ul. NMP 1 | 59-220 Legnica | tel.: 76 722 31 00 | tel.: 76 852 54 56
www.elzbieta.com.pl | biuro@elzbieta.com.pl

PIELGRZYMKA
DO MEDJUGORJE
TERMIN: 7 – 15 WRZEŚNIA 2020 (9 DNI)
Program ramowy:
7.09 (pon.) Wyjazd z Krzeszowa
około godz. 5.00 Przejazd przez Austrię, Słowenię do Chorwacji. Nawiedzenie najważniejszego sanktuarium
maryjnego Chorwatów „ chorwackiej
Częstochowy” – Marii Bistricy. Obiadokolacja i nocleg w pobliżu Zagrzebia.
8.09 (wt.) Śniadanie. Przejazd do
Medjugorje. Zakwaterowanie w pensjonacie, obiadokolacja i udział w międzynarodowej mszy św. Nocleg.
9.09 (śr.) Po śniadaniu zapoznanie
z miejscami związanymi z Objawieniami. Udział w wieczornych międzynarodowych modlitwach (różaniec,
msza św.). Nocleg.
10.09 (czw.) Po śniadaniu wspólny
różaniec na Górze Objawień – Podbrdo. Odpoczynek na wodospadach
Kravica. Obiadokolacja. Msza św.
i udział w Adoracji Eucharystycznej.
Nocleg.
11.09 (pt.) Wcześnie rano wyjście
na Drogę Krzyżową na górę Kriżevac.
Śniadanie. Wyjazd na wycieczkę do
Mostaru, Pocitelji i Blagaj (atrakcje turystyczne związane z 400 letnią obec-

nością Turków na Bałkanach). Obiadokolacja, msza św. i Adoracja Krzyża.
12.09 (sb.) Po śniadaniu spotkanie
w Cenacolo, Wspólnocie Błogosławieństw. Wycieczka do chorwackiego miasteczka Ston, gdzie uczestnicy
zdobędą „europejski mur chiński” bo
tak nazwać można mury prowadzące
z miejscowości Ston do Mali Ston na
półwyspie Pelješac. Spacer po centrum miasteczka z obejrzeniem głównych zabytków. Msza św. Obiadokolacja i nocleg.
13.09 (nd.) Śniadanie. Wykwaterowanie z pensjonatu. Przejazd do
Gradaca. Wycieczka w formie Fish
Pikniku – rejs stateczkiem na wyspę
Hvar, połączony ze zwiedzaniem, plażowaniem. Podczas powrotu na statku
serwowany będzie posiłek. Przejazd
do Sybenika. Obiadokolacja, nocleg.
14.09 (pon.) Śniadanie. Wykwaterowanie. Dla chętnych spacer po
Sybeniku. Czas wolny na plażowanie
przed wyjazdem w drogę powrotną.
W godzinach popołudniowych wyjazd do Polski.
15.09 (wt.) Zakończenie pielgrzymki w godzinach rannych.

Cena: 750 zł + 250 €
Świadczenia:
• przejazd autokarem kat. 4*
(klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• 5 noclegów w pensjonacie
w Medjugorje (pokoje 2,3-osobowe
z łazienkami, klimatyzowane)
• 1 nocleg w okolicach Zagrzebia
• 1 nocleg w Sybeniku przy plaży
• 7 śniadań i obiadokolacji
• opiekę pilota – przewodnika
na całej trasie
• ubezpieczenie (KL – 10 000 EUR,
NNW – 15 000 PLN,
bagaż – 1000 PLN)
• Fish Piknik na Adriatyku
z obiadem
• Fundusz Gwarancyjny
• opłaty parkingowe
• pamiątkowe znaczki
• Cena nie zawiera: Bilety wstępu:
wodospady Kravica, mury Ston –
ok. 10 Eur
Zapisy prowadzi:
Ks. Marian Kopko
- Kustosz z Krzeszowa
tel. 882 – 675 - 604
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PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ

JEROZOLIMA – BETLEJEM – NAZARET – MORZE MARTWE
K A N A G A L I L E J S K A – G A L I L E A – H A J FA - J E R Y C H O

T E R M I N : 1 – 8 C Z E R W C A 2020
Program ramowy:
01.06 (pon.) Wyjazd autokarem
z Krzeszowa ok. godz. 1:30 na lotnisko do Wrocławia. Wylot samolotem
z Wrocławia do Tel Avivu o godz. 05.00.
Przylot do Tel Avivu 11.00. Transfer autokarem do Jerozolimy. Zakwaterowanie
u sióstr Elżbietanek. Po krótkim odpoczynku nawiedzimy Bazylikę Bożego
Grobu przejdziemy uliczkami starego
miasta. Powrót do hotelu, obiadokolacja
i nocleg.
02.06 (wt.) Śniadanie. Wyjazd do
Galilei. Na górę Tabor wjedziemy taksówkami. W Jordanii nad Jordanem
odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
Popłyniemy stateczkiem po jeziorze
Galilejskim. Nawiedzimy Górę Błogosławieństw w Tabgha, Kościół Prymatu Św. Piotra (tutaj Pan Jezus przekazał
Św. Piotrowi najwyższą władzę), Kościół
Rozmnożenia Chleba, Kafarnaum (dom
Św. Piotra). Obiadokolacja. Nocleg.
03.06 (śr.) Śniadanie. Wcześnie rano
udajemy się do Nazaretu (Bazylika Zwiastowania, Kościół Św. Józefa). Nawiedzamy Kościół w Kanie Galilejskiej - sanktuarium pierwszego cudu Chrystusa.
W drodze powrotnej do Jerozolimy nawiedzamy w Hajfie Karmel - sanktuarium Eliasza i Matki Bożej. Zatrzymujemy się w Cezarei Nadmorskiej (port
i miasto założone przez Heroda Wielkiego) na krótki odpoczynek nad Morzem
Śródziemnym. Obiadokolacja. Nocleg.

04.06 (czw.) Śniadanie. Udajemy
się do Betlejem (Grota i Bazylika Narodzenia Pańskiego) Grota Mleczna, Pole
Pasterzy. W Ain Karem zwiedzamy
kościół nawiedzenia Św. Elżbiety i narodzenia Św. Jana Chrzciciela. Obiadokolacja. Nocleg.
05.06 (pt.) Śniadanie. Nawiedzamy
Betanię - sanktuarium Marii, Marty
i Łazarza. Krótkie zwiedzanie najstarszego miasta świata Jerycha. Przejazd
przez Pustynię Judzką nad Morze Martwe (największa depresja na świecie)
i kąpiel w morzu w miejscowości En
Bokek. W drodze powrotnej przejazd
obok grot Qumran. Obiadokolacja.
Nocleg.
06.06 (sb.) Po śniadaniu przejazd
na Syjon Chrześcijański (piękny widok
na górę Oliwną i okolicę). Nawiedzamy
Kościół Św. Piotra In Gallicanti, Wieczernik, Bazylikę Zaśnięcia NMP. Po
południu - Droga Krzyżowa oraz nawiedzenie Kalwarii i Grobu Świętego.
Obiadokolacja. Nocleg.
07.06 (nd.) Śniadanie. Wykwaterowanie. Udajemy się autokarem na górę
Oliwną: Kościół w Betfage, Getsemani
(Bazylika Agonii), Kościół Pater Noster, Dominus Flevit, Bazylika Wniebowzięcia NMP. Powrót do Starego Miast,
gdzie będziemy w Kościele Św. Anny,
Ecce Homo, Lithostros, pod Ścianą
Płaczu. Zobaczymy też ulicę z czasów
rzymskich – Cardo. Czas wolny w Sta-

rym Mieście. Powrót do Domu Polskiego. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd
na lotnisko. Wylot z Tel Avivu o godz.
21.30.
08.06 (pon.) Przylot do Wrocławia
o 00.30. Przejazd do Krzeszowa. Zakończenie pielgrzymki około 2 nad ranem.
CENA: 1890 zł + 410 $
CENA OBEJMUJE
• Przelot samolotem Wrocław – Tel
Aviv – Wrocław
• Transfer na/z lotniska we Wrocławiu
autokarem
• Przejazdy na miejscu autokarem klimatyzowanym
• 6 noclegów (pokoje 2,3,4-osobowe
z łazienkami)
• 6 obiadokolacji
• 6 śniadań
• Ubezpieczenie NNW, KL, bagaż
• Bagaż rejestrowy do 23 kg
• Opieka pilota na całej trasie
• Opieka księdza biblisty - przewodnika
• Wjazd na Górę Tabor
• Fundusz Gwarancyjny
CENA NIE OBEJMUJE
• Bilety wstępów, statek po Jez. Galilejskim, napiwki – 60 $
Zapisy prowadzi:
Ks. Marian Kopko - Kustosz
z Krzeszowa tel. 882 – 675 - 604
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PRZEWODNIK ODPOWIADA:
KULT ŚWIĘTYCH CZ. 2
Kult świętych niektóre swoje cechy czerpie z praktyki pogańskiej. Nowi chrześcijanie zaczęli traktować
męczenników tak jak poganie swoich herosów. Wkrótce miasta miały otrzymywać swoich patronów, którzy podobnie
jak kiedyś greccy czy rzymscy bogowie mieli je za zadanie chronić przed chorobami czy innymi nieszczęściami,
przynosić im bezpieczeństwo. Takie postępowanie niosło za sobą przykre konsekwencje.

Święci męczennicy i osoby odznaczające się heroicznym życiem stawali się jednowymiarowi. Przestawały
się już liczyć życiorysy i „lekcje wiary”, które udzielali poprzez swoje postawy, a ważne stawały się cuda, które
miały dokonać się przy ich grobach
czy za przyczyną dotknięcia pozostałości doczesnych. Początkowo problemem była zasada o nienaruszalności grobu i powszechnym szacunku
dla ciała zmarłego. Stąd też na miejscu pochówku świętego powstawały
kościoły cmentarne, które stawały
się celem dla chorych i potrzebujących uzdrowienia. Jednak pokusa aby
mieć choć cząstkę, która ma moc
cudotwórczą była silna. Tendencjom
tym nie było w stanie przeciwstawić
się prawo. Cesarz Teodozjusz w 386
roku wydał edykt, w którym przypomniał obowiązek grzebania zmarłych
poza miastem i zabraniał ekshumacji,
translokacji oraz handlu szczątkami.
Relikwie zdobywano więc z innych
terenów (Egipt czy tereny Wschodnie). Istna moda i potrzeba posiadania relikwii powodowała, iż wiele
z nich mogło być wątpliwej jakości.
Błędnym byłoby jednak założenie,
że wszystkie nieautentyczne relikwie
zostały sfałszowane z premedytacją.
Idealnym przykładem jest historia,
w której główną rolę odgrywa Ambroży. Gdy w 386 roku święcił bazylikę
Nabora i Feliksa, niesiony „przeczuciem” nakazał kopać w wyznaczonym przez siebie miejscu. Znalezione
szkielety zidentyfikował jako szczątki
świętych. Za dowód autentyczności
miały posłużyć ponad naturalne wielkości znalezionych osób. Przy relikwiach Gerwazego i Protazego odbyły
się czuwania, podczas których niewi-

domy miał odzyskać wzrok. Wzorzec
ten powielany był wielokrotnie. Uważano bowiem, że sam święty ukaże
miejsce swojego pochówku. Było to
prawdopodobnie powszechne, skoro synod w Kartaginie w 401 roku
zakazał budowania ołtarzy świętym
na podstawie prywatnych objawień.
Mimo to męczenników i wyznawców
kanonizowano spontanicznie, bowiem za świętych uznawali ich wierni, a kler ochoczo spełniał te oczekiwania. Na potrzeby kultu zaczęto
tworzyć legendy o życiu świętych,
które zastępowały prawdziwe historie
albo wypełniały białe plamy.
Po upowszechnieniu się chrześcijaństwa nastąpił proces upodobniania się bazylik cmentarnych do kościołów miejskich, gdzie pojawiły się
już relikwie. Bazyliki cmentarne, które dotąd często nie posiadały nawet
ołtarza, bowiem Eucharystia sprawowana była tutaj raz do roku (na pamiątkę śmierci świętego, bądź kilka
razy na rok w popularniejszych centrach) coraz częściej w ołtarze były
wyposażane, przy których pojawiali
się regularna służba Bogu. W kościołach miejskich relikwie „podchodziły” bliżej ołtarza, by na przełomie
III i IV wieku na Zachodzie relikwie
umieszczać pod ołtarzami. Wynikało
to z przekonania, że „ofiarom męczeństwa należy się honorowe miejsce”. Za praktyką podążała i teoria. To
swoiste połączenie ołtarza i relikwii
miało powodować podwojenie źródła błogosławieństwa (o paradoks!
Czyż relikwie same są w sobie źródłem czy też czerpią ze źródła miłości
Boga?). Z czasem relikwie stawały
się częścią ołtarza. W VI pojawia się
określenie „święty grób”, gdyż ołtarze

bez relikwii były rzadkością (pojawia
się i portatyl). Co jednak gdy relikwii
brakowało? Doszło do tego, iż Ciało
Pańskie zaczęto traktować jako relikwie, zamykając konsekrowaną Hostię
wraz z trzema ziarnami kadziła w budowanym ołtarzu.
W omawianiu historii relikwii
i ich kultu wartym wzmianki jest
również element „antyrelikwii”. Skoro jedne ciała są źródłem błogosławieństw czyż inne nie mogą sprowadzać nieszczęścia? Przykładem jest tu
ciało Piłata, które pochowane w Rzymie miało je sprowadzać. Ostatecznie
wrzucono trupa w bagna koło Lucerny, przy których postawiono straże,
ponieważ gdy ktoś wrzucił cokolwiek
w te bagna miała nadejść burza z piorunami.
Czasem, na który przypadły
pierwsze regulacje rozwijającego się
kultu świętych i relikwii jest przełom
VIII i IX w. Synod we Frankfurcie
w 789 r. postanowił, że zapoczątkowanie nowego kultu musi zostać poprzedzone przedstawieniem życiorysu. W 805 r. nowy kult miał wymagać
aprobaty biskupa a do translacji od
813 r. wymagana była zgoda księcia
lub synodu.
Rozwijały się formy, w które pakowano relikwie. Od IX w. popularne stawały się „mówiące relikwiarze”,
gdzie „opakowanie” przedstawiały
„zawartość”, czyli relikwiarz przypomniał czaszkę jeśli relikwią była
czaszka. Za nimi zaczęły ukazywać
się pełne przedstawienia świętych.
Od XIV w. potrzeba patrzenia na relikwie sprawiła, że w relikwiarzach
zaczęły pojawiać się okienka.
Rafał Bijak
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Tegoroczna Noc Wszystkich Świętych to szereg atrakcji. Szósta edycja tego wydarzenia obejmowała
liczne spotkania duchowe, Nocne Zwiedzania, Nocny Koncert Organowy oraz czasową wystawę
prezentującą zbiór krzeszowskich relikwii.
Noc Wszystkich Świętych to coroczne wydarzenie przypadające na
ostatni dzień października, w tym
roku jednak nasz program rozłożył
się znacznie szerzej. Pierwszym elementem programu była Msza Święta,
która odbyła się 26-ego października
w krzeszowskiej bazylice, jej zwieńczeniem było uroczyste przeniesienie relikwii do Mauzoleum Piastów
Śląskich. Następnie o godz. 19:00
odbył się Nocny Koncert Organowy
w wyk. Marka Fronca i o godz. 20:00
otworzyliśmy wystawę dla odwiedzających. Wystawa „Świętych Obcowanie” prezentującą zbiór krzeszowskich
relikwii była pierwszym takim wydarzeniem w historii Pocysterskiego
Opactwa.
Nocy Wszystkich Świętych towarzyszyły także specjalne edycje Nocnych Zwiedzań. Dzieci i młodzież
z naszej parafii miały ponadto możliwość uczestnictwa w Balu Wszystkich
Świętych oraz w tematycznej grze terenowej. Wydarzenia te przygotowane
zostały przez ks. Marcina Kalutę oraz
pracowników fundacji EPB. Ks. Marcin będący katechetą wykorzystał także wystawę na rzecz specjalnych zajęć
tematycznych dla klas Zespołu Szkół
w Krzeszowie.
Tradycyjnym i najważniejszym
elementem VI Nocy Wszystkich
Świętych była nocna pasterka. O północy z 31 października na 1 listopada spotkaliśmy się na Mszy Świętej
w Mauzoleum Piastów Śląskich przy
ołtarzu Wszystkich Świętych. Dziękujemy wszystkim, którzy pomimo późnej pory zdecydowali się uczestniczyć
w tej eucharystii.
Jacek Trybuła
(Galeria zdjęć na przedostatniej
stronie gazety)

Wizyta dzieci ze Szkoły Podstawowej w Krzeszowie 30.10.2019

Bal Wszystkich Świętych 31.10.2019

Gra terenowa 31.10.2019
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X Festiwal Trzech Kultur
Przegląd Grup Jasełkowych i Kolędniczych
w Krzeszowie, 18 stycznia 2020 r.
Szanowni Parafianie
oraz Przyjaciele Sanktuarium Krzeszowskiego
Krzeszów to wedle znawców sztuki "Europejska
Perła Baroku". W niewielkiej sudeckiej wiosce ukryty jest monumentalny kompleks pocysterski z zabytkami najwyższej międzynarodowej klasy. Centralne
miejsce w tym kompleksie zajmuje bazylika mniejsza
p.w. Wniebowzięcia NMP. Znajduje się tutaj również
najpiękniejszy kościół bracki poświęcony św. Józefowi z freskami Michała Willmanna. Od średniowiecza
przybywają do krzeszowskiego Tronu Łaski - Polacy,
Czesi, Niemcy i Serbołużyczanie.
Właśnie dlatego w Krzeszowie od kilku lat Duszpasterze oraz „ludzie dobrej woli” z Krzeszowa i Dolnego Śląska postanowili corocznie realizować świąteczne tradycje związane z Narodzeniem Syna Bożego.
Podejmując tę inicjatywę, chcemy promować dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko – czesko – niemieckiego; przybliżać mieszkańcom tych terenów dzieje

chrześcijańskiej tożsamości zjednoczonej Europy. Po
latach zniewolenia komunistycznego, poprzez wspólny śpiew kolęd, pastorałek i przedstawienia jasełkowe możemy znowu nawiązać 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 zarazem zaprezentować swoje możliwości artystyczne. Zamanifestować
swój patriotyzm ale także swoją otwartość na współdziałanie z sąsiadami.
Ks. Marian Kopko
Kustosz Sanktuarium w Krzeszowie
oraz Biuro Obsługi Pielgrzyma
Ps.
Serdecznie w imieniu dzieci i młodzieży
zapraszam na Festiwal Trzech Kultur
do Krzeszowa w sobotę 18 stycznia 2020 roku.
(początek o godz. 10.00 w Domu Kultury)

IX Festiwal Trzech Kultur
19 stycznia 2019 r.
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MUZYKA KLASYCZNA W BAZYLICE!
W niedzielę (1 grudnia) o godz.
13:30 w krzeszowskiej Bazylice
wystąpili Anna Radziejewska wraz
z Pawłem Sommerem. To muzyczne popołudnie w towarzystwie
mezzosopranu i fortepianu było
bezpłatne i otwarte dla wszystkich.
Koncert Anny Radziejewskiej
i Pawła Sommer zatytułowany
„Miłostki i inne perypetie” odbył się w ramach cyklu „Z klasyką przez Polskę”. Organizatorem
koncertu był Polski Impresariat
Muzyczny we wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dziękujemy za tak liczny
odbiór i obecność.
Jacek Trybuła

Zmarł ks. Józef Stec
W nadziei życia wiecznego zawiadamiamy, że dnia 3 grudnia 2019 r.
w 71. roku życia, w 45. roku kapłaństwa odszedł do Pana śp. KSIĄDZ
PRAŁAT DR JÓZEF STEC.
Po święceniach prezbiteratu, które
przyjął 25 maja 1974 roku we Wrocławiu, jako wikariusz pracował w Pa-

rafiach: św. Jerzego i MB Różańcowej
w Wałbrzychu, Macierzyństwa NMP
we Wrocławiu – Pilczycach, św. Jakuba i Krzysztofa we Wrocławiu – Psim
Polu, Chrystusa Króla w Janowicach
Wielkich. Od 1985 r. organizował Samodzielny Ośrodek Duszpasterski na
Osiedlu Nowe Cieplice w Jeleniej Górze – Cieplicach. W latach 1986-1990

pełnił kolejno funkcje administratora
i proboszcza Parafii pw. św. Marcina
w Jeleniej Górze – Sobieszowie. Od
1990 r. był proboszczem Parafii pw.
Matki Bożej Miłosierdzia w Jeleniej
Górze – Cieplicach i budowniczym
kościoła parafialnego.
Pełnił funkcje: kierownika Pomaturalnego Studium Katechetycznego
– filia w Jeleniej Górze (od 1991 r.),
a następnie dyrektora Diecezjalnego
Kolegium Teologicznego w Jeleniej
Górze (1993-2004), wizytatora diecezjalnego katechezy (od 2000 r.), kapelana Fundacji Cywilizacji Miłości
w Jeleniej Górze (od 2004 r.), Diecezjalnego Duszpasterza Nauczycieli
(od 2006 r.), kapelana Związku Sybiraków oddziału w Jeleniej Górze (od
1991 r.), Diecezjalnego Duszpasterza
Sybiraków i Dawnych Mieszkańców
Ziem Wschodnich (od 2011 r.), kapelana szpitala oraz kapelana Domu Pomocy Społecznej „Pogodna jesień”(od
2012 r.). Był członkiem Komisji ds.
nauki i wychowania katolickiego I Synodu DL. Ustanowiony kanonikiem
gremialnym Legnickiej Kapituły Katedralnej (1994), kapelanem JŚ (2000).
ks. Robert Bielawski
diecezja.legnica.pl
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Spotkanie z …
Doktor Anna Ulatowska-Tustańska
Upływu lat się nie czuje… ja nie czuję, że przeżyłam już 100 lat. Bardziej pamięta się żal do kogoś, żal nie
mija tak szybko jak lata…- wyznaje Pani Anna Ulatowska-Tustańska, Szanowna Jubilatka, mieszkanka
Krzeszowa, która 1 listopada świętowała ukończenie stu lat.
Pani Anna przyszła na świat jako dziesiąte dziecko Wandy z domu Stasińskiej
i Ignacego Ulatowskiego. Ojciec, muzyk
z wykształcenia ukończył Konserwatorium Muzyczne w Warszawie. Chociaż
specjalizował się w grze na skrzypcach,
grał na wszystkich dostępnych instrumentach. Bardzo chciał nauczyć mamę
gry na pianinie, ale mama zajmująca się
domem i wychowaniem dzieci, nie miała
na to czasu, ani ochoty - wspomina Pani
Anna.
Pani Anna dobrze pamięta swój rodzinny dom w Zagórowie przy ulicy Mały
Rynek 1. Tu wychowywała się i przeżywała pierwsze lata dzieciństwa. Tata nieodpłatnie udzielał lekcji muzyki, zarobkował grając na weselach u zamożnych
właścicieli majątków. Z wesel przywoził
do domu słodycze i pierniki, które chował w biurku. Tata prosił, żebyśmy pomagali mamie – wspomina. Później, zadowolony nagradzał nas tymi smakołykami.
Ustawialiśmy się w rządku przed biurkiem
i odbieraliśmy nagrody. Poza tym Pani
Anna dodaje, że rodzice posiadali kozę,
a to było bardzo ważne, bo mieli mleko.
W domu państwa Ulatowskich na
świat przyszło pięciu chłopców i pięć córek. Anna była najmłodsza. Władysław,
najstarszy brat, wybrał kapłańską drogę.
Wszyscy w domu darzyli księży ogromnym szacunkiem, nawet mama do swojego syna kapłana zwracała się „proszę
księdza”.
W szkole podstawowej w Koninie
nasza rozmówczyni założyła harcerstwo.
Była harcerką i drużynową. Bardzo kocham Polskę – wyznaje. O harcerstwie
Pani Anna mówi dużo i z zapałem: -Harcerstwo, to pobożność, odpowiedzialność,
nauka – gotowaliśmy grochówkę, uczyliśmy się robić zastrzyki i stawiać bańki.
Porządkowaliśmy groby. Niestety przyszły
czasy, które zniszczyły instytucję harcerstwa. A przecież na słowie harcerza można polegać jak na Zawiszy.
W 1928 roku brat, ks. Władysław Ulatowski objął parafię w Strzałkowie. Przez
pewien czas mieszkali tam, a ojciec peł-

nił obowiązki organisty oraz prowadził
księgi. Ze Strzałkowa Pani Anna zapamiętała tatę zbierającego wzdłuż drogi
polne kwiaty – Ojciec szedł, zbierał kwiaty
i przynosił je mamie – wspomina.
Kiedy brat kapłan objął kolejną parafię w Złoczewie koło Wielunia, młodziutka Anna została przeniesiona tam do
szkoły. Na pensji Pani Pelagii Zasadzińskiej (czesne w tym prywatnym żeńskim
gimnazjum wynosiło 60 zł), zdobywała
kolejne edukacyjne szlify. Życie nie jest
romansem, a szkoła kabaretem – powtarza słowa często wypowiadane przez nauczycielkę.
W 1937 roku z upragnionym świadectwem maturalnym, Pani Anna stawiła
się w Warszawie na ul. Tytusa Chałubińskiego w Collegium Anatomicum
Akademii Medycznej. Była wśród tysiąca
ubiegających się o indeks na 100 zaplanowanych miejsc. Pani Anna została przyjęta na stomatologię.
W Warszawie zatrzymała się u swojej
ciotki, wdowy, która prowadziła aptekę
i samotnie wychowywała dwóch synów.
W zamian za mieszkanie, Pani Anna
pilnowała dzieci i pomagała w lekcjach.
W aptece ciotki poznała swojego męża.
Zdzisław, student V roku Politechniki
prowadził rachunkowość apteki. Chociaż
miał na utrzymaniu mamę i dwie siostry,
zapraszał do kawiarni Anię z Jej koleżanką Stefą, i jak po latach wyznaje Rozmówczyni: -Dał się naciągać na rachunki.
Młodzi postanowili się pobrać. Przysięgę małżeńską składali sobie przed
Matką Bożą Częstochowską na Jasnej
Górze. Panna młoda miała na sobie niebieską sukienkę uszytą z materiału zorganizowanego przez brata Wacława i biały
płaszczyk. Z mężem zamieszkali w Warszawie. Najpierw w wynajętym pokoju
na Nowogrodzkiej, później przy Alejach
Jerozolimskich 77.
Wybuchła wojna.
1.09.1939 – był pierwszy piątek miesiąca – opowiada Pani Anna. Byłam wówczas w Złoczewie, u brata. Spędzaliśmy tu

wakacje. W klasztorze odprawiona została Msza święta. Kiedy wyszliśmy z klasztoru zobaczyliśmy jak na dziedziniec zajeżdżały furmanki pełne pokaleczonych
ludzi. Dowiedzieliśmy się, że furmanki
z ludźmi bez rąk i bez nóg jadą do najbliższego szpitala, do Sieradza. Na plebani
jedząc śniadanie słuchaliśmy radiowych
komunikatów. Usłyszeliśmy o bombardowaniu w Wieluniu. Poprzez radio wzywano studentów medycyny i kleryków do
wstawiania się w okolicznych szpitalach.
Wyruszyłam. Postanowiłam dostać się do
Warszawy.
W Warszawie na świat przyszedł ich
syn – Wojciech. Trwała wojna, coraz więcej mówiło się o przygotowywanym powstaniu. Żeby chronić rodzinę, Zdzisław
postanawia wywieźć ich z Warszawy. Pani
Anna z Wojtusiem zamieszkali u wujka
w Grodzisku Mazowieckim, spodziewała
się drugiego dziecka. Po powstaniu mąż
Pani Anny przyjechał do Grodziska. Nie
został przy żonie, ślubował walczyć za ojczyznę. 6 stycznia w Trzech Króli pożegnał się i wyruszył do lasu. Więcej się nie
spotkali. Nie dowiedział się o narodzi-
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nach córki, nie zobaczył Małgosi. Mówią
o nich Niezłomni, ale też mówią Wyklęci.
Jak może być wyklęty ten, kto stracił życie
za wolność- pyta.
Na powrót męża czekała sześć lat.
Pani Anna nie wie jak, ani gdzie zginął.
Żyję moimi wspomnieniami- dodaje.
Zabrze.
Tutaj, od podstaw dr Anna Ulatowska-Tustańska budowała stomatologię.
W Zabrzu przepracowała 55 lat. W 2012
roku otrzymała nagrodę św. Kamila.
Przyznawana jest ona osobom i instytucjom które pracują w służbie dla drugiego
człowieka i niosą bezinteresowną pomoc
potrzebującym.
Pani Anna kocha dzieci i kochała
małych pacjentów. Podczas pierwszej
wizyty oswajała pacjenta z gabinetem
i uczyła siadać na fotel. Podczas drugiej,
oswojony pacjent otwierał buzię i w lu-

sterku oglądał swoje ząbki. Czekając na
sprzyjającą okazję, doktor zawsze miała
kleszcze w kieszeni fartucha. Nie chwaląc
się o mnie mówili, że „po mnie nie boli”przyznaje doktor Ulatowska-Tustańska.
Jeszcze teraz zdarza się, że do pani doktor
dzwoni były pacjent potrzebujący pomocy stomatologicznej. Drogi Panie. Ja mam
100 lat i nie mieszkam w Zabrzu – odpowiada wtedy szczerze rozweselona Pani
Anna.
W klimacie urodzinowym, Pani Anna
wyznaje: „Proszę mi nie życzyć dwustu lat,
proszę o Bożą opiekę i dobroć ludzi…”. Zapytana o receptę na dobre życie, z pełnym
przekonaniem odpowiada; „Nigdy nie
straciłam wiary, receptą jest życie z Panem
Bogiem, nigdy nie zwątpiłam.”
Fragmenty.
Wspomnienia spisała
Honorata Klimczak

SZTUKA „MIRRA, KADZIDŁO, ZŁOTO”

Nawet dzieci wiedzą, że trzej mędrcy ze Wschodu złożyli w darze mirrę, kadzidło i złoto.
Co się jednak z tymi darami stało, jak spożytkowała je Święta Rodzina Jezus, Józef i Maryja?
Na to pytanie próbują dać odpowiedź
aktorzy z wałbrzyskiego teatru William
Es, którzy 6 stycznia zaprezentują w naszej
parafii sztukę ,,Mirra, Kadzidło i złoto".
Sztuka odwołuje się do wczesnochrześcijańskich apokryfów według których to sam Barabasz wraz z braćmi Dyzmą i Gestasem podjęli się rabunku darów
ofiarowanych świętej rodzinie przez mędrców ze wschodu. Skarby te jednak stały
się ich przekleństwem. Mając bowiem
wiele wciąż pragnęli więcej, dopuszczając
się kolejnych wykroczeń. Złoto skradzione przez Barabasza stało się także impul-

sem by przekupić Piłata w celu uwolnienia
z więzienia a skazania na śmierć Jezusa.
Wyrzuty sumienia nie dawały jednak
spokoju sumienia zbrodniarzowi. Nawet
sama śmierć z diabłem domagała się jego
zguby. Jednak miłosierdzie Boże okazało
się większe, po to bowiem Słowo stało się
Ciałem, by każdemu otworzyć szansę na
życie wieczne. Zdaniem autorów sztuki tę
szansę wykorzystał nawet Barabasz.
Przedstawienie zachwyci wykonywanymi licznymi piosenkami oraz zapierającą dech w piersiach grą aktorską. Dla
najmłodszych widzów szczególnie zabaw-

na może okazać się scena tańca śmierci
z diabłem połączona ze śpiewem , "Dobra
nasza, będzie kasza z Barabasza".
Tekst na podstawie artykułu
ks. dr Damiana Fleszera
z miesięcznika katolickiego „w-Akcji”
nr 2/2018.
Zapraszamy parafian oraz pielgrzymów w dniu 6 stycznia 2020 roku do Bazyliki Krzeszowskiej na sztukę pt. „Mirra,
Kadzidło i Złoto” po Mszy św. południowej o godz. 13.00.
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MILIONOWE INWEST YCJE…
DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ
Obecny Krzeszów to dorobek ponad siedmiu wieków, dziedzictwo kilkudziesięciu pokoleń ale
również staranie wielu aby to dziedzictwo zachować. Również rok 2019 wpisuje się mocno w te starania.
W mijającym roku dzięki wsparciu wielu instytucji oraz ofiar wiernych zostały przeprowadzone prace
konserwatorskie i remontowo-budowlane na ponad 2 mln złotych.
Kościół pw. Świętego Józefa
Od czterech lat trwają prace konserwatorskie przy malowidłach sklepiennych Michała Willamnna w świątyni
nazywanej Śląską Kaplicą Sykstyńską.
Obecnie został zakończony etap IV
obejmujący przedostatnie przęsło sklepienne. Koszt tegorocznych prac to ponad 360 tyś. zł. Praktycznie w całości
sumę tę wyłożyło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mamy
nadzieje, że w 2020 roku czeka nas
ostatni etap konserwacji.
Po tym jak pod koniec października
2018 huragan uszkodził ponad 300 m2
dachu kościoła, zostaliśmy zmuszeniu
do podjęcia starań i rozpoczęcia kapitalnego remontu dachu wraz z wymianą
deskowania i pokrycia z nowej blachy
miedzianej. 9 grudnia br. odbiorem konserwatorskim zakończyliśmy I etap prac
obejmujący całą wschodnią połać dachu.
Tegoroczny koszt zadania to 646 tyś. zł
z czego 580 tyś. to dotacja MKiDN.
Prace konserwatorskie
przy sklepieniu
w kościele pw. św. Józefa

Wymiana dachu na kościele pw. św. Józefa

Bazylika pw. Wniebowzięcia NMP
Już 10 lat minęło od kapitalnego remont unikatowych, krzeszowskich organów Michała Englera. Pomimo przeprowadzonych wówczas prac o bardzo
szerokim zasięgu konieczne było ponowienie konserwacji samego instrumentu. Przez swoją unikalność (95%
oryginału i wyłącznie mechaniczne elementy) „englerki” są bardzo kapryśne
i wymagają ciągłej pielęgnacji a raz na
dekadę przeprowadzenia gruntownego sprzątania, intonowania i strojenia.
W tym roku dzięki MKiDN oraz Fundacji
ERIKA-SIMON-STIFTUNG.
możliwe było zakończenie tych właśnie
prac (sekcja III i sekcja pedału). Tegoroczny koszt zadania to 270 tyś. zł z czego 210 tyś. to dotacja MKiDN.

Od wielu lat słyszeliśmy opinie, iż
nagłośnienie w bazylice krzeszowskiej,
delikatnie mówiąc, pozostawia wiele do
życzenia. Konieczna była więc całkowita wymiana istniejącego nagłośnienia. Dzięki współpracy z firmą Rduch
mogą Państwo usłyszeć najmniejszy nawet szelest. Łączny koszt sprzętu wraz
z montażem wyniósł blisko 150 tyś.
Zadanie zostało w całości sfinansowane
przez fundację EUROPEJSKA PERŁA
BAROKU.
Kościół pw. Świętego Wawrzyńca
w Krzeszówku
Od kilku lat krzeszowskie sanktuarium mocno zaangażowało się w ratowanie swojej kolebki tj, kościoła w pobliskim Krzeszówku. To tam w 1242
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Odnowiony dach i hełm wieży
w Krzeszówku

Prace konserwatorskie przy organach

Grzegorz Żurek

dacja EU
Fun
R

Klasztor SS. Benedyktynek
To był już piąty etap remontu połaci
dachu zabudowań klasztornych. Tego
roku kolejne 300 m2. Zadanie w pełni finansowane przez MKiDN. Kolejny etap
konserwacji przeszła również klasztorna, unikatowa biblioteka. Tu również
z pomocą przyszło MKiDN.

Letni Pawilon na Wodzie
Po remoncie dachu, elewacji i pomostu kolejny rok trwają prace konserwatorskie przy obrazach olejnych we
wnętrzu obiektu. W tym roku renowacji
zostały poddane kolejne trzy wielkogabarytowe obrazy olejne. Łączny koszt
prac to 230 tyś. zł i prawie w całości sfinansowane przez MKiDN.
Pragniemy tutaj bardzo podziękować Panu Premierowi Piotrowi Glińskiemu, Pani Minister Marzenie Machałek oraz Panu Senatorowi Krzysztofowi
Mrozowi za wspieranie naszych działań.
W następnym roku chcemy kontynuować prace remontowe dachu
kościoła pw. Świętego Józefa oraz prace konserwatorskie przy freskach M.
Willmanna oraz obrazach Letniego
Pawilonu na Wodzie. Jesteśmy również
zdeterminowani aby rozpocząć prace
ratunkowe ołtarza głównego z kościoła
w Krzeszówku.

K

EJSKA PER
P
O

BAROKU
ŁA

roku Księżna Anna sprowadziła Benedyktynów z Opatowic dając początek
niemalże już ośmiowiecznej historii
krzeszowskiego opactwa.
W tym roku św. Wawrzyniec musiał
„ustąpić” przed św. Józefem. To nie znaczy jednak, że w Krzeszówku nic się nie
działo. Otóż przeprowadzono III etap
remontu wieży świątyni. Zadanie objęło
swym zasięgiem zakończenie remontu
kopuły jak również wymianę stolarki
okiennej i remont wewnętrznych murów wieży. Łączny koszt zadania to 83
tyś. zł z czego 30 tyś. to dotacja Województwa Dolnośląskiego zaś 50 tyś.
pochodzi z Funduszu kościelnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Koniecznym było również w tym
roku przeprowadzenie „gazowania
(trucia)” wnętrza świątyni. W drewnianym wyposażeniu kościoła rozsmakował się kołatek. Owad mały ale
niezwykle szkodliwy dla zabytków. Po
przeprowadzonym zabiegu fumigacji
nie obserwujemy obecności szkodnika
a wiec ruchome wyposażenie jest już
bezpieczne. Zadanie kosztowało 16 tyś.
zł. i w części została pokryta ze składek
parafian a w części przez fundację EUROPEJSKA PERŁA BAROKU.

RZ

ESZ Ó

W

Odnowiony dach
klasztoru ss. Benedyktynek
w Krzeszowie

Prace konserwatorskie
w Letnim Pawilonie na Wodzie
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Dzień Skupienia Dam i Kawalerów
Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie
W dniu 14 grudnia 2019 roku odbył się w Krzeszowie Dzień Skupienia dla Dam i Kawalerów
Dolnośląskiego Regionu Zakonu Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie Zwierzchnictwa w Polsce.
Udział w nim wzięli członkowie Zakonu z Diecezji Legnickiej, Świdnickiej
i Wrocławskiej. Konferencje poprowadził
ks. dr Paweł Kilimnik – kandydat do naszego Zakonu. Tematy konferencji były
następujące:
• Poszukiwanie Jezusa.
• Sens Bożego Narodzenia.
Uczestniczyliśmy też we Mszy Świętej
z kazaniem wygłoszonym przez ks. dr Pawła Kilimnika. Msza miała miejsce w Bazylice Mniejszej pw. Wniebowzięcia NMP
zwanej Europejską Perłą Baroku w Krzeszowie; w diecezji legnickiej.
Dzień skupienia zakończył się Koronką do Bożego Miłosierdzia poprowadzoną przez naszego Konfratra – ks. Mariana
Kopko, Kustosza Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie.
Irena Kropiwnicka DSSH

STUDY TOUR W KRZESZOWIE
W środę (11 grudnia 2019) mieliśmy okazję i przyjemność ugościć w swoich progach w ramach
StudyTour przewodników i przedstawicieli największych biur podróży z Dolnego Śląska, Wielkopolski
i Mazowsza.
Uczestnicy podczas dwudniowej wizyty (od 10 do 11 grudnia) mieli możliwość zwiedzenia najciekawszych miejsc
oraz obiektów Wałbrzycha i okolic, by
zbadać potencjał turystyczny tego regionu. Głównym celem było ukazanie
biurom podróży, że Dolny Śląsk poza
samym Wrocławiem ma jeszcze wiele
do zaoferowania pod kątem turystycznym oraz rekreacyjnym. Drugiego dnia
zwiedzania uczestnicy StudyTour odwiedzili Krzeszów, była to okazja do za-

prezentowania naszej działalności oraz
pokazania części obiektów. Pan Marek
Rzeszutek – wieloletni przewodnik po
Pocysterskim Opactwie w Krzeszowie
zabrał grupę w podróż przez prawie
800 lat historii. Pokazał im najwyższej klasy piękno i architekturę baroku,
przeprowadził przez podziemia, strych
i wieżę Kościoła Klasztornego, studnię
książęcą, Mauzoleum Piastów Śląskich,
a zwieńczeniem tej podróży i jednocześnie największym zaskoczeniem dla na-

szych gości była prezentacja organowa
i możliwość zobaczenia wnętrza organów Michała Englera. Po przemierzeniu
Opactwa uczestnicy StudyTour zostali
zaproszeni na obiad.
Wizyta była efektem współpracy
z LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Dziękujemy całej grupie za odwiedziny, a organizatorom za uwzględnienie Pocysterskiego Opactwa w programie StudyTour.
Jecek Trybuła

KRZESZOWSKA PANI nr 1 (68) - Styczeń / Luty 2020 21

OSTATNIE NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
DLA DZIECI
KRZESZÓW, ŚRODA 30 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU
„Proszę odmówić dziesiątkę różańca”. Te słowa w wielu przypadkach wypowiadają spowiednicy,
prosząc o odmówienie jednej tajemnicy różańcowej.
Dla dzieci pierwszokomunijnych to
raczej oczywiste i proste. Dla bierzmowanych wręcz heroiczne wyzwanie. Dla
osób dorosłych często walka z pamięcią
i zadanie sobie prostego pytania: jak to
odmówić?
Nabożeństwo różańcowe jest jednym
z najpopularniejszych i najprostszych,
jakie istnieją w zachodniej duchowości.
Kontemplacyjny charakter tej modlitwy
pozwolił wielu świętym na zbudowanie bardzo głębokiej więzi z Maryją i jej
Synem. W ostatnich dziesięcioleciach
różaniec w ręku stał się jednak raczej
atrybutem „babć różańcowych” niż kogoś głęboko przeżywającego swoją wiarę. Zupełnie niesłusznie! Ostatnio wręcz
mężczyźni z różańcem w ręku maszerują
w różnych pielgrzymkach patriotycznych i religijnych. W sanktuarium Matki
Bożej Łaskawej w Krzeszowie od trzech
lat trwa modlitwa Nieustannego Różańca. W tej chwili z Polski i z różnych
krajów zachodnich przynależy do krzeszowskiej wspólnoty prawie 450 osób.
W środę 30 października 2019 roku
w Bazylice Krzeszowskiej modliła się
wspólnota dzieci, młodzieży i dorosłych na ostatniej w tym roku wspólnej
Modlitwie Różańcowej. Po zakończeniu
nabożeństwa dzieci i młodzież otrzyma-

ła nagrody za wytrwałość w tej pięknej
modlitwie ku czci Matki Bożej. Było
również wiele uczniów spośród młodzieży z klasy VII i VIII naszej Szkoły
w Krzeszowie.
Na wyróżnienie zasłużyli:
Dzieci z wychowania przedszkolnego:
Laura Wyrostek, Stanisław Staś, Jakub
Świerad,
Uczniowie z klasy drugiej:
Nel Kusztal, Wiktoria Nowak, Paweł
Deka, Zosia Wyrostek,
Uczniowie z klasy trzeciej:
Wojciech Tomaszewski, Karol Olszański,
Dominika Piechota, Marcel Paździor,
Antoni Kuś, Joanna Ptak, Oliwia Bernatowicz, Milena Dej, Klaudia Mszańska,
Otylia Morawska, Jakub Binkowski, Katarzyna Krzyżak, Michał Homoncik, Iga
Pienkoś, Jakub Staś,
Uczniowie z klasy piątej:
Oliwia Wyrostek, Aleksandra Wyrostek, Julia Szpargała, Julia Mokrzycka,
Piotr Deka, Zuzanna Staś, Kacper Berdechowski,
Ks. Marian Kopko
Proboszcz i Kustosz z Krzeszowa

MAŁGOSIA - NASZ DAR OD PANA
Wielebny Księże Proboszczu wraz z wszystkimi Duszpasterzami i osobami Duchownymi opactwa.
Z wielką radością w Panu naszym Jezusie Chrystusie pragniemy podzielić się
z wami marzeniem spełnionym za wstawiennictwem św. Józefa, które to marzenie powierzyłam Mu do „skrzyneczki”
w kościele p.w. św. Józefa w Opactwie.
Kiedy to na początku września
2018 r. zwiedzaliśmy Opactwo, wrzuciłam wtedy kartkę z prośbą do św. Józefa,
że jeśli taka wola i łaska Pana by pomógł
mi uprosić i przynieść spełnienie marze-

nia o trzecim dziecku. I tak oto Najwspanialsza i jedyna Miłość Pana przyniosła
nam córeczkę Małgosię (na cześć św.
Małgorzaty Alacoque), którą powitaliśmy 12.09.2019 r.
Otaczamy Was modlitwą prosząc
o opiekę św. Józefa i potrzebne łaski z radością w Panu. Wszystkich pozdrawiamy
Magdalena i Michał Zakrzewscy
wraz z dziećmi

Małgosia
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BOŻE NARODZENIE, WIGILIA, PASTERKA
Boże Narodzenie to czas w którym na świat przychodzi Bóg w postaci dzieciątka Jezus.
Wigilia tego dnia to cudowne i piękne święto, które zaskakuje nas niezapomnianymi przeżyciami
w gronie rodziny i znajomych.
Wigilia Bożego Narodzenia - święta
rodzinne
W całej Polsce niezależnie od regionu, praktycznie w każdej miejscowości
znajdzie się dom, w którym obchodzona
jest Wigilia Narodzenia Pańskiego, jest to
bowiem święto, które na dobre zaistniało
w naszej Polskiej Tradycji. W przygotowaniach do tego wspaniałego wieczoru,
biorą udział całe rodziny: wszyscy zajmują się sprzątaniem, zakupami, a także
w miarę możliwości przygotowaniem
potraw. Na koniec wszyscy przystrajamy
choinkę. Wigilia w polskiej tradycji to
dzień wyjątkowy, ma własne zwyczaje,
tradycje i wiele obrzędów nieodzownie
ze sobą powiązanych. W świadomości
Polaków, Boże Narodzenie zakorzeniło się jako wyjątkowy czas dla rodziny.
Wszyscy spotykamy się przy jednym
stole, zapominając star żale i niesnaski,
składamy sobie życzenia na nadchodzący rok. Wigilia to dzień w którym na
nowo odżywają polskie obrzędy i zwyczaje, to dzień w którym polska tradycja
świąteczna, jest tak silna, że nie sposób
ją ominąć. Niezależnie od czasów w jakich żyły kolejne pokolenia Polaków,
Wigilia i Boże Narodzenie obchodziliśmy zawsze. Czy to w latach świetności
naszej ojczyzny, czy w czasie niewoli,
a także w burzliwym okresie wojennym.
Nie zależnie od tego jak nasze życie się
toczyło, Wigilia była, jest i będzie momentem wytchnienia, odpoczynku i nadziei na lepszą przyszłość.

Pasterka - wieczorna msza Wigilijna
Wigilia Bożego Narodzenia to najbardziej uroczysty dzień w roku, z którym powiązanych jest wiele obrzędów.
Jednym z nich jest uroczysta msza święta nazywana pasterką albo północką,
ponieważ celebruje się ją o północy.
W trakcie pasterki głośno biją wszystkie
kościelne dzwony w Polsce, śpiewane
są podniosłe pieśni kościelne i kolędy,
zwłaszcza „Bóg się rodzi”, oznajmiająca
początek dnia i święta Bożego Narodzenia. Nabożeństwo nocne ku chwale
Dzieciątka Jezus do liturgii Kościoła powszechnego zostało wprowadzone w VI
wieku. Początkowo pasterka odbywała
się tylko w Jerozolimie i Betlejem – zwyczaj ten celebrowany jest do dnia dzisiejszego. Pasterkę odprawia się w Grocie
Narodzenia, nazywanej Grotą Mleczną,
potem nabożeństwo przenosi się do
podziemi bazyliki Bożego Narodze-

Dekoracje domów na święta Bożego Narodzenia

nia w Betlejem. W podłodze bazyliki,
tuż przy ołtarzu, mieści gwiazda srebrna. Gwiazda ta oznacza święte miejsce,
w którym na świat miał przyjść Jezus
Chrystus. Jest to miejsce otoczone wielką czcią, odwiedzane przez wszystkich
pielgrzymów z całego świata chrześcijańskiego odwiedzających Ziemię Świętą i Betlejem.
W Polsce pasterkę zaczęto odprawiać w średniowieczu. Zawsze na
tym nabożeństwie pojawiały się tłumy wiernych i zwyczaj ten zachował
się do czasów współczesnych. Tradycja
uczestnictwa w wigilijnej pasterce jest
żywa i na wsiach, i w dużych miastach,
a wszystkie kościoły niezmiennie są pełne modlących się ludzi. O ile jednak tradycja samej mszy zdołała się zachować,
to już coraz rzadziej odbywają się z tej
okazji rozmaite obrzędy. Dawniej przed
pasterką odbywały się wyścigi bryczek
i furmanek w drodze do kościoła. Wierzono bowiem, że ten gospodarz, który
pojawi się w kościele jako pierwszy, będzie mógł się cieszyć najlepszymi zbiorami. Podobny wyścig, również w intencji udanych zbiorów, organizowano
w drodze powrotnej, już po zakończeniu
nabożeństwa. Młodzi ludzie podczas
pasterki pozwalali sobie na liczne psoty.
Na przykład krakowscy żacy przed pasterką wlewali atrament do kropielnic,
zszywali w tajemnicy brzegi spódnic
modlących się w kościele kobiet, przez
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co wstając z klęczek przewracały się
one na podłogę ciągnąc za sobą sąsiadki z ławy. Zwyczaje te były zapowiedzią
zbliżającego się karnawału.
Boże Narodzenie w polskiej tradycji ludowej
W tradycji chrześcijańskiej Boże Narodzenie, po raz pierwszy pojawiło się
w 354 roku. 25 grudzień jako „oficjalny”
dzień Bożego Narodzenia, nie został
wybrany przypadkowo. Święto to miało
stanowić przeciwwagę, dla obchodzonego w tym samym czasie Dnia Narodzin
Niezwyciężonego Słońca, poświęconemu perskiemu bogu Mitrze. W polskiej
tradycji Boże Narodzenie od wieków
było obchodzone godnie jako Wielkie
Święto. Zwyczaj godnego uczczenia
świąt Bożego Narodzenia, powiązany
był ze słowiańskim zwyczajem zaślubin,
które inaczej określano godami. Takie
połączenie wywodziło się z tradycji ludowej, w której 25 grudnia był nie tylko
dniem narodzin Boga, ale również zaślubin (godów) dnia i nocy, ciemności
i światła.
Z tego też powodu, Boże Narodzenie oraz okres do Trzech Króli nazywano godami bądź godnymi świętami.
Dotychczas, w liturgii Kościoła, Boże
Narodzenie jest pierwszym dniem całego cyklu świątecznego, podczas którego
celebrowane są nabożeństwa i uroczystości kościelne na pamiątkę narodzenia
Chrystusa. Trwają one, aż do 6 stycznia,
do zamykającego cykl wielkiego święta
Trzech Króli. Tak wzniosłe święto wymagało odpowiedniej oprawy, to też
w pierwszy dzień godnych świąt, spędzano w rodzinnym gronie, w atomosferze spokoju, powagi i na wspólnym
śpiewaniu kolęd. W tym dniu zakazane były wszelkie codzienne obowiązki,
z wyjątkiem obrządku inwentarza. Nie
organizowano zabaw ani wesel. Nie
wolno było sprzątać, rąbać drwa, przynosić wody ze studni, rozpalać ognia
pod kuchnią ani gotować. Wierzono
też, że nie należy należało np. przeglądać się w lustrze, czesać i poprawiać
splecionych rano warkoczy. Niezbędne
prace należało wykonać dzień wcześniej przed Wigilią Bożego Narodzenia.
Dzień ten spędzano w domu, bez przyjmowania i składania wizyt, wierzono
bowiem, że nie należy domownikom
zakłócać spokoju i pobożnego nastroju
Bożego Narodzenia. Wszelkie spotkania z krewnymi przekładano na dzień
następny.

Krakowiacy przy wigilijnym stole
Dzień Świętego Szczepana - sypanie
owsem i swaty
Dzień Świętego Szczepana, jest
drugim świątecznym dniem okresu bożonarodzeniowego. Pomimo iż dzień
ten poświęcony jest pierwszemu męczennikowi, wszelka powaga z dnia
poprzedniego zostaje zastąpiona wesołością i zabawą. Pierwszą okazją do płatania figli są msze święte, podczas których posypuje się księdza i kościelnego
a w niektórych regionach Polski również
wiernych, owsem. Zwyczaj ten ma nawiązywać do męczeńskiej śmierci Świętego Szczepana, który został ukamienowany. Po wyjściu z kościoła kawalerowie
rzucali owsem w ładne dziewczęta, na
dziedzińcu kościelnym z piskiem i śmiechem obrzucały się nim dzieci.
W południowej Polsce, szczególnie
na Pogórzu Rzeszowskim, ziemi sądeckiej i Podhalu, osoby odwiedzające
innych gospodarzy z życzeniami określano mianem podłaźników. Składanie
życzeń natomiast nazywano chodzeniem na podłaź. U Lachów Sądeckich,
z Podegrodzia i okolicznych wsi, chodzi
się na podłaź całymi wielkimi grupami;

bo idąc od domu do domu, z każdego
zabiera się, w dalszą wędrówkę, jednego
przynajmniej podłaźnika. W ten sposób
grupa osób chodzących z życzeniami
i śpiewających kolędy (czyli podłaźników) staje się coraz liczniejsza, a wspólna zabawa coraz lepsza i weselsza.
Jednym ze zwyczajów w dniu świętego Szczepana były tzw. chodzenie
w konkury. Odwiedzenie domostwa,
gdzie mieszkała panna gotowa do zamążpójścia, przez podłaźnika-kawalera,
było traktowane jako poważne zamiary,
szczególnie kiedy młodzieniec usiadł
pod podłaźniczką(tym mianem określano również ozdoby domowe), bądź
choinką w latach późniejszych. Kawaler
- podłaźnik starał się więc podczas takiej
wizyty wypaść jak najlepiej, aby spodobać się dziewczynie i pozyskać przychylność jej rodziców. Dziewczyna natomiast
miała okazję, aby popisać się przed nim
swoją gospodarnością, schludnością,
umiejętnością dbania o dom, zręcznością i biegłością w wykonywaniu świątecznych dekoracji oraz gościnnością,
a więc zaprezentować się jako przyszła
dobra i staranna gospodyni.

Ukamienowanie Świętego Szczepana (liturgia.wiara.pl)
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Sakrament Chrztu
w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
w Krzeszowie w roku 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Ur. 31 V 2018 r. Eryk Mokrzycki z Norwegii
Ur. 3 IX 2018 r. Marcel Michał Potoniec z Lipienicy
Ur. 18 XI 2018 r. Maja Alicja Berdechowska z Krzeszowa
Ur. 30 X 2018 r. Maja Kiełbasa z Jawiszowa
Ur. 21 X 2018 r. Dawid Charzewski z Ciechanowic
Ur. 30 VIII 2018 r. Maja Anna Zielińska z Krzeszowa
Ur. 15 XII 2018 r. Michał Dariusz Bednarski z Czadrowa
Ur. 15 XII 2018 r. Zofia Paulina Bednarska z Czadrowa
Ur. 3 I 2019 r. Franciszek Uznański z Krzeszowa
Ur. 14 VIII 2018 r. Błażej Józef Kawa z Krzeszowa
Ur. 23 XII 2017 r. Bruno Józef Guziewicz
z Krzeszowa / Gorzeszów
Ur. 5 XII 2018 r. Karol Andrzej Klimczak z Krzeszowa
Ur. 12 XII 2018 r. Dominika Alicja Nawrocka z Lubina
Ur. 13 I 2019 r. Maria Matusik z Krzeszowa
Ur. 16 III 2015 r. Ayleen Maria Haase z Niemiec
Ur. 25 IV 2019 r. Leon Adam Migacz z Krzeszowa
Ur. 29 XII 2018 r. Filip Damian Pluskota z Niemiec
Ur. 2 V 2019 r. Florian Kordian Paździor z Czadrowa
Ur. 17 XI 2018 r. Miłosz Walczak z Kamiennej Góry
Ur. 1 I 2019 r. Sebastian Tota z Anglii
Ur. 18 V 2019 r. Maria Rita Chroma
z Czadrowa / Reykiauik
Ur.12 IV 2019 r. Pola Małgorzata Regiewicz z Czadrowa
Ur. 8 II 2019 r. Martyna Winiarska z Niemiec
Ur. 30 XI 2018 r. Olivier Potempski z Mieroszowa
Ur. 18 V 2019 r. Filip Paweł Bochenek z Krzeszówka
Ur. 3 VII 2019 r. Michał Stanisław Madej z Krzeszówka
Ur. 19 VII 2019 r. Oliwier Krzysztof Drabik z Czadrowa
Ur. 26 II 2019 r. Helena Buziewcz z Krzeszowa
Ur. 12 III 2019 r. Mikołaj Jan Górka z Wrocławia
Ur. 18 V 2019 r. Wojciech Czmyr z Krzeszowa
Ur. 22 VI 2019 r. Julia Anna Boroń z Krzeszowa
Ur. 6 V 2019 r. Marek Szymon Gwiżdż z Niemiec
Ur. 6 VIII 2019 r. Alicja Anastazja Gwiżdż z Holandii
Ur. 30 IX 2019 r. Zofia Felicja Gruszczyńska z Lipienicy
Ur. 9 X 2019 r. Angelika Amelia Ferenc z Ptaszkowa
Ur. 22 IV 2019 r. Liliana Maria Święcicka z Wrocławia
Ur. 1 VIII 2019 r. Zofia Kruczek z Jeleniej Góry
Ur. 29 X 2019 r. Helena Maria Zdanowska
z Kamiennej Góry
Ur. 4 IX 2019 r. Leo Gabriel Berdechowski z Krzeszowa
Ur. 9 XI 2019 r. Filip Paździor z Czadrowa

Odeszli do Pana
Pogrzeby w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
w Krzeszowie w roku 2019
1. Ur. 6 X 1963r. Wiesław Semeniuk + 29 XII 2018r.
2. Ur. 30 V 1939r. Ginter Jan Gryga +5 I 2019r.
3. Ur. 12 VIII 1957r. Grzegorz Zygmunt Piasecki
+ 7 II 2019r.
4. Ur. 25 VII 1935r. Weronika Wilk + 16 II 2019r.
5. Ur. 21 X 1928r. Janina Tokarska +20 II 2019r.
6. Ur. 15 I 1950r. Maria Ogieło +21 II 2019r.
7. Ur. 25 VII 1935r. Genowefa Maria Ogorzałek
+ 21 II 2019r.
8. Ur. 30 V 1935r. Leon Kuncewicz +9 III 2019r.
9. Ur. 3 II 1952r. Mieczysław Łyczkowski + 12 III 2019r.
10. Ur. 22 VI 1925r. Weronika Szczurek +16 III 2019r.
11. Ur. 26 XII 1939r. Władysława Dułacz + 18 III 2019r.
12. Ur. 18 III 1993r. Mateusz Mariusz Wiśniewski
+ 2 III 2019r.
13. Ur. 25 VII 1923r. Maria Zarzecka +5 IV 2019r.
14. Ur. 1 IX 1947r. Adam Edward Gawroński + 25 IV 2019r.
15. Ur. 17 VII 1927r. Maria Ataman +25 IV 2019r.
16. Ur. 21 VI 1934r. Maria Piechota + 5 V 2019r.
17. Ur. 26 VII 1952r. Tadeusz Szewczyk + 14 V 2019r.
18. Ur. 19 III 1928r. Józef Fryc +17 V 2019r.
19. Ur. 12 VI 1957r. Józef Jerzy Szymczyk +27 V 2019r.
20. Ur. 30 V 1949r. Bogdan Marzol +7 VI 2019r.
21. Ur. 9 XI 1930r. Jan Marian Malik +16 VII 2019r.
22. Ur. 28 VII 1968r. Jarosław Robert Babiarz + 27 VII 2019r.
23. Ur. 18 II 1925r. Florian Michał Rzeszutek + 5 VIII 2019r.
24. Ur. 20 V 1947r. Andrzej Kiełbasa +12 VIII 2019r.
25. Ur. 17 VII 1960r. Krzysztof Oleksy + 16 VIII 2019r.
26. Ur. 2 II 1952r. Wacław Hatlaś + 23 VIII 2019r.
27. Ur. 27 IV 1930r. Zofia Anna Wyszyńska + 1 IX 2019r.
28. Ur. 19 III 1971r. Małgorzata Domitrz +4 IX2019r.
29. Ur. 26 I 1935r. Stanisław Jan Cyran +18 IX 2019r.
30. Ur. 8 I 1937r. Emilia Marianna Wesołowska + 26 IX 2019r.
31. Ur. 1 II 1937r. Maria Bieniek +3 X 2019r.
32. Ur. 1 X 1947r. Jan Gamoń +6 X 2019r.
33. Ur. 4 III 1971r. Dorota Selwiak +5 X 2019r.
34. Ur. 10 III 1921r. Maria Szymczak +16 X 2019r.
35. Ur. 6 VII 1955r. Wiesław Strączek + 28 X 2019r.
36. Ur. 4 VII 1963r. Zofia Maria Grońska + 15 XI 2019r.
37. Ur. 6 I 1945r. Gunter Georg Fajkus + 10 XI 2019r.
38. Ur. 19 V 1954r. Teodor Piotr Piątkowski + 3 XII 2019r.
39. Ur. 1 XI 1923r. Elżbieta Zofia Pilc (s. Amata)
+ 10 XII 2019r.
40. Ur. 23 III 1934r. Helena Piątkowska + 13 XII 2019r.
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Sakrament Małżeństwa
w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
w Krzeszowie w roku 2019
1. Mariusz Paweł Szafraniec z Legnicy
Ewelina Irena Kosek z Legnicy
(12 Stycznia 2019r)
2. Paweł Rafał Klimczak z Krzeszowa
Klaudia Pach z Krzeszowa
(22 Kwietnia 2019r)
3. Konrad Bogdan Szczecina
z Krzeszowa
Anna Roksana Kiełbasa z Krzeszowa
(27 Kwietnia 2019r)
4. Maksymilian Jerzy Wierzbicki
z Krzeszowa
Marta Anna Nieć z Jaczkowa
(3 Maja 2019r)
5. Patryk Mielczarek z Poniatowic
Edyta Sarnecka z Mieroszowa
(4 Maja 2019r)
6. Tadeusz Dariusz Dwojak
z Przedwojowa
Anna Gieniec z Krzeszowa
(11 Maja 2019r)
7. Piotr Krzysztof Kazimierczak
z Wrocławia
Aneta Maria Maciuszek z Wrocławia
(18 Maja 2019r)
8. Łukasz Roszkowski z Wrocławia
Anna Małgorzata Wyrostek
z Wrocławia
(25 Maja 2019r)
9. Radosław Franciszek Groński
z Czarnego Boru
Monika Czerwińska z Dziećmorowic
(25 Maja 2019r)
10. Patryk Rafał Przybył z Kamiennej
Góry
Daria Kinga Zasada z Krzeszowa
( 1 Czerwca 2019r)
11. Mariusz Otorowski z Śmiecheń
Paulina Wrona z Wrocławia
(8 Czerwca 2019r)
12. Grzegorz Jacek Pawlikowski
z Kamiennej Góry
Marta Justyna Bardowska z Świdnicy
(8 Czerwca 2019r)

13. Paweł Owczarz z Wrocławia
Aleksandra Małgorzata Lipień
z Wrocławia
(20 Czerwca 2019)
14. Karol Józef Gorus z Rybnika
Maria Jolanta Rutkowska z Legnicy
(21 Czerwca 2019r)
15. Karol Rogala z Ciechanowic
Monika Poręba z Marciszowa
( 22 Czerwca 2019r)
16. Rafał Przemysław Popko
z Zielonej Góry
Aleksandra Sabina Zając
z Zielonej Góry
(22 Czerwca 2019r)
17. Mieszko Bartłomiej Wandowicz
z Wrocławia
Anna Magdalena Rogowska
z Wrocławia
( 22 Czerwca 2019r)
18. Adam Sławomir Jeremiejko
z Chocianowa
Małgorzata Joanna Kozieja
z Polkowic
(29 Czerwca 2019r)
19. Paweł Czyżewski z Wałbrzycha
Patrycja Greś z Wałbrzycha
(29 Czerwca 2019r)
20. Daniel Adam Paterak
z Oosterhout (Holandia)
Liza Anna Sobocińska
z Oosterhout (Holandia)
(6 Lipca 2019r)
21. Ksawery Maciej Bandur z Krzeszowa
Patrycja Marcelina Kwaśniewska
z Krzeszowa
(13 Lipca 2019r)
22. Marcin Stefan Chroma z Reykjawiku
Damara Maria Śliwińska
z Reykjawiku
(20 Lipca 2019r)
23. Michał Kostaciński z Jeleniej Góry
Joanna Sylwia Lipień z Krzeszowa
(27 Lipca 2019r)

24. Wai Hong Chung z Londynu
Anna Monika Żmudzka z Londynu
(3 Sierpnia 2019r)
25. Mateusz Paweł Jeziorny z Wrocławia
Paula Pater z Wrocławia
(3 Sierpnia 2019r)
26. Marcin Łukasz Zarzecki
z Kamiennej Góry
Aleksandra Sandra Szczepanik
z Kamiennej Góry
(16 Sierpnia 2019r)
27. Łukasz Stanisław Grzegorzak
z Boguszowa Gorc
Karolina Małgorzata Jarzembowska
z Boguszowa Gorc
(17 Sierpnia 2019r)
28. Krismann Made Wahym
Anna Dębicka z Dziećmorowic
( 24 Sierpnia 2019r)
29. Hubert Rolka z Czarnego Boru
Karolina Hołowczak z Wałbrzycha
(31 Sierpnia 2019r)
30. Mariusz Kamil Szulc z Kowalowa
Marta Podgórska z Mieroszowa
(7 Września 2019r)
31. Piotr Szymon Mrówka
z Czarnego Boru
Monika Weronika Sitarz
z Czarnego Boru
(7 Września 2019r)
32. Marcin Tadeusz Zych z Niemiec
Katarzyna Anna Frąckowska
z Niemiec
(14 Września 2019r)
33. Sylwester Jan Niedziałkowski
z Niemiec
Małgorzata Monika Samulewska
z Niemiec
(14 Września 2019r)
34. Szymon Witold Wróbelski
z Wałbrzycha
Aleksandra Marosz z Wałbrzycha
(21 Września 2019r)
35. Łukasz Piotr Zarzecki z Krzeszowa
Karolina Maria Gołębiowska
z Szarocina
(21 Września 2019r)
36. Łukasz Maciej Proskura
z Kamiennej Góry
Emilia Róża Knap z Krzeszowa
(28 Września 2019r )
37. Mariusz Gajewski z Kamiennej Góry
Maja Marta Grudziecka
z Dobromyśla
(28 Września 2019r)
38. Mateusz Kirszenstein ze Smętowa
Granicznego
Maja Krystyna Izworska z Warszawy
(5 Października 2019r)
39. Piotr Marcin Piwowarczyk
z Czadrowa
Wiktoria Łucja Jaworek z Czadrowa
(12 Października 2019r)
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ŻYCZENIA
Jak obyczaj każe stary,
według Ojców naszej wiary,
pragnę złożyć Wam życzenia
w dniu Bożego Narodzenia,
niechaj Gwiazdka Betlejemska,
która świeci Wam o zmroku,
zaprowadzi Cię do szczęścia
w nadchodzącym
Nowym Roku!
PO ŚWIĘTACH
Święta się skończyły,
Już po Nowym Roku,
Karnawał się zaczął,
Jak każdego roku
Wszyscy się bawią, tańczą
No i wyśpiewują,
Karnawał się kończy,
To wszyscy folgują.
Bo dobry katolik,
To o tym pamięta,
Kiedy się post zaczyna,
Dla wierzących rzecz święta
Kamila Kołban

Sakrament Bierzmowania
w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
w Krzeszowie w roku 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Nikola Bartków – Wiktoria
Szymon Bagnicki – Krzysztof
Mikołaj Bącal - Piotr
Hubert Cyran – Hubert
Mateusz Cyran – Mateusz
Mateusz Chlebosz – Mateusz
Cyprian Czuba – Cyprian
Konrad Fałowski – Konrad
Dominik Ferenc – Józef
Paulina Ferenc – Aleksandra
Dominik Gabrowski – Iwo
Aleksandra Gajdosz – Elżbieta
Mateusz Gącerz – Krzysztof
Dawid Giedwilas – Dawid
Mateusz Głąbicki – Mateusz
Marcin Góra – Maksymilian
Piotr Groń – Piotr
Aleksandra Grońska – Felicyta
Kamila Grońska – Perpetua
Przemysław Homoncik – Andrzej
Alicja Jała – Rita
Michał Jała – Franciszek
Miłosz Jała – Krzysztof
Dominik Jasiurkowski – Władysław
Alicja Kamińska – Kinga
Angelika Kiełbasa – Ewa
Jakub Kiwiński – Tomasz
Jan Kiwiński – Paweł
Przemysław Kołodziejski – Maksymilian
Kacper Korpikiewicz – Sebastian
Jakub Kraszewski – Jakub
Marlena Krężel – Anna
Kinga Kurczewska – Anastazja
Patrycja Łabuda – Rita

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Julia Maciaszek – Anastazja
Hanna Maciejewska – Klara
Wiktoria Madzia – Hiacynta
Jakub Marzol – Piotr
Natalia Matusik – Łucja
Patryk Mielczarek – Patryk
Eryk Migacz – Franciszek
Julia Migacz – Julia
Szymon Migacz – Michał
Estera Mika – Estera
Piotr Mokrzycki – Florian
Jakub Nalepka – Jakub
Martyna Noskowicz – Rita
Kamil Nowak – Kamil
Sławomir Obrzud – Henryk
Marcel Pach – Tomasz
Dawid Pazgan – Jakub
Szymon Pazgan – Paweł
Oliwia Pawlik – Wiktoria
Alicja Podwika – Katarzyna
Miłosz Popardowski – Józef
Małgorzata Serafin – Faustyna
Maja Sikora – Łucja
Piotr Surma – Franciszek Ksawery
Mateusz Szewczyk – Maksymilian
Klaudia Tokarska – Zofia
Daniel Topolski – Sylwester
Martyna Trojan – Martyna
Emilia Waniołek – Blanka
Aleksander Wąż – Albert
Michał Wondołowski – Antoni
Julia Woźniak – Diana
Weronika Zając – Zofia
Wojciech Zerka - Zygmunt
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Przeniesienie relikwii do Mauzoleum Piastów Śląskich

Nocny Koncert Organowy

Ks. Marcin Kaluta - Prelekcja nt. kultu relikwii świętych

Wystawa Relikwii

Rafał Bijak - Prelekcja w Mauzoleum Piastów Śląskich

Święty Mikołaj w Krzeszowie 6.12.2019

