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OGŁOSZENIA
KS. PROBOSZCZA
MARZEC – KWIECIEŃ 2020

·	 1 marca – I-Niedziela Miesiąca. Zmiana Tajemnic 
Żywego Różańca godz. 10.00

·	 6-7 marca – Pierwszy piątek, Pierwsza sobota, 
Pierwsza niedziela miesiąca. Odwiedziny chorych 
w piątek 6 marca od godz. 8.30; z piątku na sobotę 
Całonocna Adoracja Najświętszego Sakramentu; 
w sobotę 7 marca godz. 12.00 – Msza Święta 
w Bazylice i czuwanie „Pierwszej Soboty Miesiąca”

·	 8 marca – Dzień Kobiet – Zapraszamy „panie” na 
Eucharystię o godz. 12.00 w intencji wszystkich 
kobiet z naszej parafii

·	 Poniedziałek 9 marca – Godz. 12.00: Msza św. 
w kościele brackim św. Józefa wraz z Kanonikami 
Kapituły Krzeszowskiej.

·	 Czwartek 19 marca – Uroczystość Św. Józefa. 
Zapraszamy do kościoła brackiego św. Józefa na 
Eucharystię na godz. 12.00 Bractwo Św. Józefa 
i Rzemiosło Dolnego Śląska

·	 Środa 25 marca – Uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego.

·	 Od niedzieli 29 marca Rekolekcje Wielkopostne 
(Program Rekolekcji został podany w tym 
wydaniu Krzeszowskiej Pani). Plan Rekolekcji dla 
Szkoły Podstawowej zostanie podany uczniom na 
katechezach przed Rekolekcjami.

·	 Środa 1 kwietnia 2020 – DZIEŃ SPOWIEDZI
·	godz. 11.30 (w Krzeszowie)
·	godz. 15.45 (w Krzeszówku)
·	godz. 16.30 (w Krzeszowie)
·	godz. 17.30 (w Czadrowie)

·	 2-4 kwietnia – Pierwszy czwartek; Pierwszy piątek 
i wizyta duszpasterska u chorych; Pierwsza sobota. 
Adoracja Najświętszego Sakramentu z piątku na 
sobotę; W sobotę 4 kwietnia godz. 12.00 – Msza 
Święta w Bazylice i czuwanie „Pierwszej Soboty 
Miesiąca”

·	 5 kwietnia – Niedziela Palmowa – I-Niedziela 
Miesiąca. Zmiana Tajemnic Żywego Różańca godz. 
10.00

TRIDUUM PASCHALNE - 2020
ŚWIĘTA WIELKANOCNE 

w KRZESZOWIE
9 kwietnia – Wielki Czwartek
·	 godz. 16.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej - w Krzeszówku
·	 godz. 17.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej w Bazylice 

Krzeszowskiej
·	 godz. 18.00 w Czadrowie
·	 Aadoracja Najświętszego Sakramentu w Krzeszowie 

do godz. 22.00

10 kwietnia – Wielki Piątek – post ścisły
·	 od godz. 8.00 – Rozpoczęcie adoracji Pana Jezusa 

w Ciemnicy
·	 godz. 10.00 – Droga Krzyżowa po Kalwarii 

Krzeszowskiej
·	 godz. 15.00 – Rozpoczęcie Nowenny do Bożego 

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

Krzeszowskiej
·	 godz. 18.00 – Czadrów
·	 Całonocna Adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie 

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

11 kwietnia – Wielka Sobota
·	 Adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie przez cały dzień
·	 godz. 10.00, 11.00 i 12.00 – Poświęcenie pokarmów 

na stół wielkanocny w Bazylice
·	 Poświęcenie Pokarmów na wioskach:

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

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

·	 godz. 15.00 – Nowenna do Bożego Miłosierdzia
·	 godz. 20.00 – Uroczystości w Krzeszówku i Czadrowie.
·	 W Krzeszowie: godz. 21.00 – Wigilia 

Zmartwychwstania Pańskiego w Bazylice. Prosimy 
o przyniesienie świecy lub gromnicy. Po liturgii 
Paschalnej – Procesja Rezurekcyjna dookoła Placu 
Klasztornego

·	 12 kwietnia – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego: 
Msze Święte o godz. 7.30, 10.00, 12.00 i 17.00 
(w Krzeszówku – godz. 9.00, w Czadrowie godz. 11.00)

·	 13 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny 
Msze Święte jak w każdą niedzielę i święta

·	 19 kwietnia – Niedziela Miłosierdzia Bożego
·	 23 kwietnia w czwartek – Dzień imienin ks. Jerzego 

Jerki. Zapraszamy na Eucharystię o godz. 17.00
·	 25 kwietnia w sobotę – Dzień imienin ks. bp Marka 

Mendyka
·	 Piątek 1 maja – Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn 

do Krzeszowa do św. Józefa. Początek godz. 10.00
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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2020
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ

W KRZESZOWIE

Rekolekcjom przewodniczy Ks. Piotr Brząkalik z Katowic
5 Niedziela Wielkiego Postu – 29 marca 2020
• godz. 7.00 – Godzinki ku czci Niepokalanego 

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

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

fian
• godz. 17.00 – Msza Święta z nauką dla dorosłych

Poniedziałek 30 marca 2020
• godz. 12.00 – Msza Święta z Nauką Rekolekcyjną 

w Bazylice
• godz. 16.00 – Msza Święta z Nauką Rekolekcyjną 

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

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

w Czadrowie

Wtorek 31 marca 2020
• godz. 12.00 – Msza Święta 

w Bazylice z Nauką Rekolekcyjną
• godz. 16.00 – Msza Święta z Nauką Rekolekcyjną 

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

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

w Czadrowie

Środa 1 kwietnia 2020 r. – DZIEŃ SPOWIEDZI
• godz. 11.30 (w Krzeszowie)
• godz. 15.45 (w Krzeszówku)
• godz. 16.30 (w Krzeszowie)
• godz. 17.30 (w Czadrowie)
• godz. 12.00 – Msza św. z Nauką Rekolekcyjną
• godz. 16.00 – Msza św. z Nauką Rekolekcyjną 

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

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

w Czadrowie

W tym roku w zeznaniach podatkowych za 2019 rok istnieje możliwość przekazania 1% podatku na 
rozwój kulturalny w  Pocysterskim Opactwie w  Krzeszowie, odbywa się to za pośrednictwem Caritas 
Diecezji Legnickiej.

Z całego serca dziękujemy za każdą przekazaną złotówkę.
Dzięki tej inicjatywie udało się zdobyć w  ubiegłym roku 

ponad 3 tyś. zł, które w całości zostały wykorzystane na przy-
gotowanie Festiwalu Krzeszów 2019 – obejmującego wszystkie 
koncerty i wydarzenia artystyczne. Jak przekazać 1% na kultu-
ralny rozwój Europejskiej Perły Baroku? To naprawdę proste.

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie wykorzysta 
zebrane środki na organizację wydarzeń wspierających rozwój 
kulturalny dzieci i młodzieży, w ramach planowanych przeglą-
dów muzycznych. Pozyskane z 1% środki wspomagają wyzna-
czone dzieła i pomagają im się rozwijać. Czy wiedzą Państwo 
że 1% z Państwa podatku trafia do tzw. Organizacji Pożytku 

Publicznego? Jeżeli sami Państwo nie wskażą do jakiej 
organizacji ma trafić 1% podatku to zadecyduje o tym 
ktoś inny? My zachęcamy do wskazania Caritas Die-
cezji Legnickiej, a w celu szczegółowym krzeszowskiej 
Parafii. Każdy płacący podatek dochodowy ma prawo 
przekazać 1% tego podatku na wybraną przez siebie 
Organizację Pożytku Publicznego nie ponosząc dodat-
kowych kosztów! Zarówno pracownicy jak i  emeryci 
i renciści.

Jacek Trybuła

1% NA KULTURĘ

Pracujący, wystarczy w zeznaniu PIT wpisać w pozycji:
124 – nr KRS „0000221535”
125 – 1% podatku (z poz. 120)
126 – tytuł „PARAFIA KRZESZÓW”
127 – zaznaczyć „X” wyrażam zgodę

Emeryci i renciści, wypełnić druk PIT OP wpisując w pozycji:
9 – nr KRS „0000221535”
10 – tytuł „PARAFIA KRZESZÓW”
11 – zaznaczyć „X” wyrażam zgodę

fot.: silesia.edu.pl
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SPOTKANIE MŁODYCH WRÓCI
DO KRZESZOWA!

W czwartek 6 lutego 2020 roku na terenie Pocysterskiego Opactwa odbyło się spotkanie organizacyjne 
dotyczące tegorocznego Spotkania Młodych.

Pewne jest już, że w  tym roku mło-
dzież przyjedzie do Krzeszowa. Cieszycie 
się z tego? My naprawdę bardzo.

Pierwsze informacje o  przeniesieniu 
Spotkania Młodych z Legnickiego Pola do 
Krzeszowa pojawiły się początkiem grud-
nia. Natomiast rozmowy na ten temat 
prowadzone były już znacznie wcześniej. 
Przypomnijmy, że pierwsze takie wyda-
rzenie odbyło się w 1994 roku w Głuszycy, 
później od 2001 roku młodzież spotykała 
się w Krzeszowie i to trwało ponad deka-
dę. Od 2012 roku Spotkanie Młodych or-

ganizowane było w Legnickim Polu, dziś 
na stałe wraca do Kotliny Krzeszowskiej.

W  miniony czwartek wspólnie z  ks. 
Przemysławem Supersonem – diecezjal-
nym duszpasterzem młodych, przełożo-
nymi siostrami, przedstawicielami gminy 
Kamienna Góra i  lokalnych placówek 
oświatowo-kulturalnych zarysowaliśmy 
najważniejsze elementy organizacyjne. 
Spotkanie odbędzie w  pierwszym tygo-
dniu lipca – na miejscu stanie scena, będą 
food-trucki i  pole namiotowe. Zakwa-
terowanie będzie najprawdopodobniej 

możliwe także na salach gimnastycz-
nych, oraz na sali widowiskowej Cen-
trum Biblioteczno-Kulturalnego. Mło-
dzież przez kilka dni uczestniczyć będzie 
w  warsztatach, konferencjach i  różnego 
rodzaju koncertach – na scenie ma wy-
stąpić m.in. popularny wśród młodzieży 
raper Tau. Wszystko odbywać się będzie 
na otwartym terenie. Już dziś serdecznie 
zapraszamy młodych i  wszystkich zain-
teresowanych na fascynujące spotkanie 
w najpiękniejszym miejscu Dolnego Ślą-
ska.

KRZESZÓW NA TARGACH
TURYSTYCZNYCH W PRADZE

W dniach od czwartku 13 lutego do niedzieli 16 lutego 2020 roku gościliśmy na największych targach 
turystycznych w Republice Czeskiej.

W targach turystycznych Holi-
day World 2020 w Pradze, uczest-
niczyliśmy dzięki współpracy 
z  Lokalną Organizacją Turystycz-
ną Aglomeracji Wałbrzyskiej. Oso-
bom reprezentującą Europejską 
Perłę Baroku był Pan Marek Rze-
szutek – nasz wielojęzyczny prze-
wodnik.

Jacek Trybuła
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Festiwal Trzech Kultur od lat organizowany przez 
ks. Mariana Kopko stał się tradycją. Każdego roku w trze-
cią sobotę stycznia dzieci i młodzież z Polski, Czech i Nie-
miec stają na scenie, by zaprezentować swoje umiejętności 
artystyczne. W tym roku dnia 18 stycznia 2020 na scenie 
w  Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w  Krzeszowie za-
prezentowało się 17 zespołów i 12 solistów. Łączna liczba 
uczestników X edycji Festiwalu Trzech Kultur to ponad 250 
osób.

Organizatorami Festiwalu Trzech Kultur byli:
• Fundacja Europejska Perła Baroku
• Parafia Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie
• Centrum Biblioteczno-Kulturalne Gminy Kamienna 

Góra

Festiwal Trzech Kultur 2020 
został objęty honorowym patronatem:

• Biskupa legnickiego profesora Zbigniewa 
Kiernikowskiego

• Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec 
we Wrocławiu

Tegoroczny przegląd oceniało „Jury” w składzie:
• Przewodnicząca Jury: Aleksandra Sozańska-Kut 

– Medicus Clinic z Wrocławia
• Zastępca Wójta Gminy Kamienna Góra 

– Małgorzata Buszkiewicz
• Teatr Wiliam-Ex z Wałbrzycha 

– Danuta Gołdon-Legler
• Twórca i Organizator Dni Kultury Polsko-Czeskiej 

i Prezes Wydawnictwa Ziemia Kłodzka 
– Julian Golak

Dziękujemy partnerom i przyjaciołom tegorocznego 
Festiwalu. Dobrodzieje X Festiwalu w Krzeszowie:

• Pani Minister Marzenie Machałek
• Ministerstwu Edukacji Narodowej
• Starostwu Powiatowemu w Kamiennej Górze
• Pani Senator Dorocie Czudowskiej z Legnicy
• Przewodniczącemu NSZZ „Solidarność” ZG Lubina 

panu Bogdanowi Nucińskiemu
• Gminie Wiejskiej Kamienna Góra
• Kustoszowi z Krzeszowa – Ks. Marianowi - Józefowi 

Kopko
• Państwu Bocheńskim i wszystkim darczyńcom
• Państwu Annie i Januszowi Hudyba 

z Warty Bolesławieckiej

Protokół z posiedzenia jury 
X Festiwalu Jasełkowego i Kolędniczego

LAUREACI „FESTIWALU TRZECH KULTUR” 
w poszczególnych kategoriach:

I. Jasełka
• „Echo Krzeszowa” SP w Krzeszowie
• „Bałałajka” z Zielonej Góry
• Szkoła Podstawowa z Miszkowic

II. Kolędy – grupy dziecięce
• Zespół wokalny OSM z Zielonej Góry
• Oddział przedszkolny 0c z SP z Krzeszowa
• Chór Dziecięcy z PSM z Zielonej Góry

III. Kolędy – grupy młodzieżowe i dziecięce
• Bratranci z Machowa
• Schola „Ave” z Bielawy
• Rodzina Jabłońskich z Kochanowa

Przygotowania jasełek i występów kolędowych były bardzo intensywne! Dzieci i młodzież w sobotę 
18 stycznia 2020 roku zaprezentowały naprawdę solidny warsztat artystyczny podczas Festiwalu Trzech 
Kultur. Przedstawiamy Państwu relację z Festiwalu.

Festiwal Trzech Kultur 2020
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IV. Soliści
• Maja Cędrowicz
• Aleksandra Majak
• Karolina Budziak
• Wyróżnienie: Ariena Wiktorska

Organizatorzy:
Paulina Sobota, Danuta Jała, Grzegorz Żurek, Jacek Try-
buła, Marcel Pach, Dawid Tomaszewski, Dawid Fryzo-
wicz, Przemysław Groński, Izabela Figlarska – Obsługa 
JURY, Krzysztof Zaleński

Konferansjerzy: Rafał Czura, Klaudia Tokarska

Nagłośnienie Festiwalu: Bogdan Niemasik z Chojnowa

Kuchnia „Stara Wozownia”:
Katarzyna Gwiżdż, Dorota Biernacka, Agata Kita, Oliwia 
Pawlik, Karolina Gwiżdż

Media i Dziennikarze:
• Marek Zygmunt – „Nasz Dziennik” z Warszawy
• Andrzej Mas – Radio Maryja i Telewizja Trwam 

z Torunia
• ks. Piotr Nowosielski – Tygodnik „Niedziela” – edycja 

legnicka
• Tygodnik „Gość Niedzielny” – edycja legnicka
• Radio Plus – Legnica
• Tygodnik Regionalny – Kamienna Góra
• Marcin Jaksoń – powiatowa.info
• Artur Kubieniec – Relacje Regionalne
• Andrzej Pawlukiewicz – Już wiesz 24
• Ryszard Bizoń – LUBSAT

Jury (od lewej): Aleksandra Sozańska-Kut, Julian Golak,
Małgorzata Buszkiewicz, Danuta Gołdon-Legler

Bratranci z Machowa
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397. ŚWIĘTO ŚWIATŁA

Ten grudniowy dzień obfitował 
w liczne przeżycia duchowe. Poznajcie hi-
storię odnalezienia krzeszowskiej Ikony.

…dnia 18 grudnia 1622 r. zimne po-
dmuchy wiatru próbowały przedostać się 
przez nieszczelne okna zakrystii. Na ka-
miennej posadzce klęczał młody mnich 
Matthäus. Pomimo modlitewnej pozycji 
właśnie realizował drugą część dewizy za-
konu – Ora et labora. Mnich przez długie 
godziny żmudnie naprawiał stare płyty 
posadzki. Mroki rozświetlał tylko nie-
wielki kaganek, który zakonnik postawił 
obok siebie, gdy zabudowania klasztorne 
zaczęła wypełniać spiżowa melodia dzwo-
nu, zwołującego cystersów na wieczorną 
kompletę.

Matthäus wstał i  obrócił się w  stronę 
drzwi wejściowych, wykonanych z  ma-
towego, czarnego drewna. W  tym mo-
mencie zastygł w  przerażeniu. Nie miał 
wątpliwości, że widzi smugę światła pada-
jącą na pękniętą posadzkę. Budził w nim 
trwogę fakt, że smuga nie miała natural-
nego źródła. Padł na kolana, unosząc ka-
mienną płytę. Pod nią grube grudy ziemi 
oblepiały zmurszałą, dębową skrzynię. 
Niezwykła światłość zgasła, a  wieczorną 
pomrokę znów rozświetlał tylko kaganek. 
Zaniepokojony nieobecnością mnicha na 
komplecie opat Adam przekroczył próg za-

krystii. Gdy jego wzrok przyzwyczaił się do 
mroku, dostrzegł na środku pomieszczenia 
zakapturzoną postać. Matthäus trzymał 
w  dłoniach bizantyjską ikonę. Oczy Bo-
gurodzicy wpatrzone były w  najgłębsze 
zakamarki jego duszy. Hodegetria – ta któ-
ra wskazuje. Ta, która prowadzi. Jej dłoń 
wskazywała na serce i na Chrystusa – dwa 
bijące źródła łaski… (fragmetnt artykułu 
Krystiana Michalika).

Podczas Święta Światła każdemu kto 
odwiedził mury krzeszowskiej świątyni 
było dane spojrzeć Krzeszowskiej Pani 
prosto w oczy i ofiarować jej swoją włas-
ną modlitwę. Wszystko odbywało się 
w blasku setek świec. Tego dnia również 
zakrystia stała się symbolicznym miej-
scem porannej Mszy Świętej i późniejszej 
adoracji.

Jacek Trybuła

18-ego grudnia po raz 397. obchodziliśmy Festum Lucis – święto, które upamiętnia odnalezienie 
krzeszowskiej Ikony po blisko 200 latach od jej ukrycia.
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Grzegorz przed swoim wyborem 
na papieża był przełożonym założone-
go przez siebie w 575 roku klasztoru na 
wzgórzu Celio w Rzymie. W IV Księdze 
Dialogów Grzegorz stwierdza, że ofiara 
Mszy św. pomaga osobom potrzebującym 
oczyszczenia po śmierci (por. Patrologia 
Latina, 77, 416) i  jako przykład podaje 
doświadczenie z życia swojego klasztoru. 
Po śmierci jednego z mnichów imieniem 
Justus, w  jego celi znaleziono trzy złote 
monety, których posiadanie sprzeciwiało 
się regule życia zakonnego, przewidującej 
wspólne korzystanie z dóbr materialnych. 
Grzegorz, aby pomóc zmarłemu oczyścić 
się po śmierci z  powyższego grzechu, 
polecił odprawienie za niego trzydziestu 
Mszy św. - każdego dnia jednej. Po trzy-
dziestu dniach zmarły Justus ukazał się 
w nocy jednemu z braci, Kopiozjuszowi, 
mówiąc, że został uwolniony od wszel-
kiej kary. Kopiozjusz nic nie wiedział 
o odprawianych Mszach św. i gdy później 
ujawnił treść swojego widzenia, pozostali 
współbracia doszli do wniosku, że nastą-
piło ono w trzydziestym dniu, kiedy od-
prawiano Msze św. za Justusa. Uznano to 
za znak, że Msze św. odniosły oczekiwany 
skutek.

Pod wpływem autorytetu Grzegorza 
- także jako biskupa Rzymu - zwyczaj od-
prawiania trzydziestu Mszy św. za osobę 
zmarłą zyskiwał swoje miejsce w praktyce 
religijnej Wiecznego Miasta. W  Europie 
rozprzestrzeniał się stopniowo, począw-
szy od VIII wieku, najpierw w  klaszto-
rach, potem także w innych kościołach.

Jeżeli chodzi o  znaczenie Mszy gre-
goriańskich nie istnieje żadna oficjalna 
doktryna Kościoła związana z nimi. Po-
winny one być traktowane jako Msze św. 
za zmarłych. Zwyczaj ofiarowania Mszy 
św. za zmarłych jest tradycją przedgre-
goriańską, która została potwierdzona 
oficjalnie przez Sobór Trydencki jako 
najbardziej skuteczny sposób modlitwy 
za osoby, które potrzebują oczyszcze-
nia po śmierci. Kościół jest przekonany 
o  nieskończonej wartości Mszy św., wy-
pływającej z zasług Chrystusa. Znaczenie 
to dotyczy nie tylko samych uczestników 
Mszy św., ale także osób lub spraw, w in-
tencji których jest ona odprawiana przez 
kapłana. Zwyczaj odprawiania Mszy gre-

goriańskich znalazł swoje potwierdzenie 
przez Stolicę Apostolską dopiero w  XIX 
wieku (istniały wątpliwości zgłaszane 
przez niektórych teologów zwłaszcza 
w XVI i XVII w.) i to wyłącznie jako po-
bożna praktyka wiernych, oparta na ich 
przeświadczeniu, które nie jest sprzeczne 
z nauką Kościoła. W wypadku Mszy gre-
goriańskich mamy więc do czynienia tyl-
ko z przekonaniem wiernych, które wska-
zywało zawsze na szczególną skuteczność 
powyższych Mszy św. Podobnie jak po-
zostałe intencje mszalne ofiarowane za 
osoby zmarłe, są one prośbą o  uwolnie-
nie zmarłego od konsekwencji grzechu. 
Sama liczba trzydzieści nie może być ni-
gdy łączona z gwarancją wybawienia od 
pokuty po śmierci. Człowiek, zgodnie ze 
swoją naturą, poszukuje pewności doty-
czącej losu zmarłych. Msze gregoriańskie 
nie mogą być jednak podstawą takiej 
gwarancji. Człowiek może zawsze prosić, 
ale tym, który wysłuchuje próśb jest Bóg. 
Ostateczną wartość podobnych Mszy św. 
zna tylko On.

Istnieją także szczegółowe regulacje 
kościelne dotyczące Mszy gregoriań-
skich. Określają one liczbę Mszy św. na 
trzydzieści odprawianych w  trybie cią-
głym. Wyjątkami od tej reguły mogą być 
nieprzewidziane przeszkody, takie jak np. 
choroba kapłana lub celebracja (pogrzeb, 
ślub), której odprawienie jest danego dnia 
konieczne. W  takich wypadkach cykl 
Mszy gregoriańskich zachowuje wartość, 
jaką Kościół z  nimi łączy. W  wypadku 
podobnych przeszkód cały cykl przesuwa 
się o ilość dni, których brakuje do pełnej 
liczby trzydziestu (por. Deklaracja Kon-
gregacji Soboru z 24.02.1967).

Ponadto określa się jednoznacznie, że 
Msze gregoriańskie mogą być odprawia-
ne za jednego tylko zmarłego, nigdy zaś 
zbiorowo za kilku zmarlych. Wskazuje się 
także, że nie jest konieczne, aby podobne 
Msze św. były odprawiane zawsze przez 
tego samego kapłana lub przy tym samym 
ołtarzu (kościele). Ważna jest ciągłość 
dni; same natomiast Msze św. mogą być 
sprawowane przez wielu księży i w wielu 
miejscach. I jeszcze jedno: dwie Msze gre-
goriańskie tego samego cyklu nie mogą 
zostać odprawione jednego dnia; muszą 
to być dni po sobie następujące.

Mszy gregoriańskiej od samego po-
czątku towarzyszyło mocne przekonanie 
Koscioła o  szczególnej jej skuteczno-
ści dla zmarłych cierpiących w  czyśćcu. 
W 1884 r. Kongregacja Odpustów Stolicy 
Apostolskiej wyjaśniła, że zaufanie wier-
nych do mszy gregoriańskich jako szczegól-
nie skutecznych dla uwolnienia zmarłego 
od kary czyśćca należy uważać za rozum-
ne i zgodne z wiarą.

Msze gregoriańskie wywodzą swoją nazwę od imienia papieża Grzegorza Wielkiego (540-604; 
papież od 590). Są związane z wydarzeniem, które miało miejsce z jego inspiracji.

"Św. Grzegorz Wielki", 
fasada bazyliki w Krzeszowie
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Początkowo miał odbyć się jeden 
koncert, jednak ze względu na wiel-
kie zainteresowanie, organizatorzy 
i wykonawcy zdecydowali się na dwa 
występy. Było to wydarzenie niezwy-
kłe, pełne radości, ale też refleksji. 
Oprócz kolęd, były oczywiście gó-
ralskie życzenia i  sypanie owsem, 
na pamiątkę męczeństwa św. Szcze-
pana, którego wspomnienie obcho-
dziliśmy w drugi dzień świąt Bożego 
Narodzenia. Przy tej okazji bracia 
Golcowie mówili też o  tradycjach 
świątecznych Podhala. Śpiew kolęd 
poprzedzany był krótkimi wspo-
mnieniami odnoszącymi się do au-
torów tekstów, muzyki, jak i sytuacji 
historycznych panujących w  Polsce 
w momencie pisania kolęd.

Pawłowi, Łukaszowi i Edycie Gol-
com towarzyszył zespół muzyczny 
oraz muzycy z  Podhala grający na 
tradycyjnych instrumentach góral-
skich. Pojawiły się także takie instru-
menty, jak dzwonki, trombity oraz 
bawoli róg. Całość dopełniała nie-
zwykła kompozycja świateł i  barw, 
które zmieniły wnętrze bazyliki nie 
do poznania.

Koncert braci Golców to nie tyl-
ko piękny, profesjonalny występ, ale 
także okazja do wspólnego kolędo-
wania i  wspólnej modlitwy. Bo jak 
twierdzą bracia, śpiew kolęd to prze-
piękna modlitwa.

Po występie był czas na zakup 
płyt z kolędami i pastorałkami oraz 
na spotkanie z zespołem, i na zdoby-
cie autografów. Chętnych nie brako-
wało.

Wyrazy uznania dla wszystkich 
osób zaangażowanych w  przygoto-
wanie koncertu złożył gospodarz 
miejsca ks. Marian Kopko oraz kan-
clerz ks. Józef Lisowski. Było to wiel-
kie wyzwanie logistyczne i organiza-
cyjne, z którego zespół pracowników 
i wolontariuszy wywiązał się znako-
micie.

Warto dodać, że bracia Golcowie 
byli w  Krzeszowie po raz pierwszy. 
Nie kryli podziwu dla tego miejsca. 
Zapewnili, że z pewnością wrócą tu 
w najbliższym czasie, aby jeszcze głę-
biej przeżyć spotkanie z Matką Bożą 
Łaskawą i św. Józefem.

ks. Waldemar Wesołowski
niedziela.diecezja.legnica.pl

Z KONCERTEM KOLĘD W KRZESZOWIE
GOLEC uORKIESTRA

W niedzielę 29 grudnia 2019 roku w  krzeszowskiej bazylice Wniebowzięcia NMP odbyły się dwa 
koncerty kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu Golec UOrkiestra. W sumie w koncertach uczestniczyło 
ponad 1700 osób, które wysłuchały tradycyjnych polskich kolęd, ale też wielu pięknych pastorałek 
pochodzących ze śpiewników górali beskidzkich, podhalańskich i napisanych przez Golec Uorkiestra.
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Podziękowania dla braci Golców od ks. Mariana Kopko oraz ks. Józefa Lisowskiego

Po koncercie można było dostać autograf i zrobić wspólne zdjęcie

W koncertach uczestniczyło ponad 1700 osób
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JAK PRZEPRACOWALIŚMY ROK 2019?

Minął rok 2019, który był dla nas naprawdę pracowity. W ubiegłym roku wiele rzeczy kontynuowaliśmy 
jednocześnie je rozwijając, ale odważyliśmy się także postawić wiele nowych kroków.

W ciągu 12 miesięcy odwiedziło 
nas blisko 120 000 turystów i  piel-
grzymów. Co wydarzyło się jeszcze?

Ten rok bogaty był w szereg wy-
darzeń modlitewnych, kulturalnych 
i artystycznych – zorganizowaliśmy 
przegląd jasełkowy oraz przeglą-
dy młodzieżowe i  senioralne od-
bywające się w  ramach Festiwalu 
Piosenki Religijnej i  Patriotycznej. 
Zagraliśmy 136 koncertów organo-
wych w  ramach Muzyki Dawnych 
Mistrzów. Dodatkowo w  Pocyster-
skim Opactwie w Krzeszowie odby-
ło się 7 koncertów – w tym koncerty 
zespołów TGD i  Golec uOrkiestra, 
a także liczne spektakle – w tym dwa 
odegrane przez Teatr Lalki i  Akto-
ra w  Wałbrzychu przedstawiające 
historię Bolka II. Zorganizowali-
śmy na swoim terenie kilkadziesiąt 
wydarzeń i  uroczystości – Wielki 
Odpust Krzeszowski połączony z fe-
stiwalem, tematyczne pielgrzymki, 
Nocne Zwiedzania, wykłady, czy fa-
scynującą Noc Wszystkich Świętych 
oraz spotkania i  zjazdy. Gościliśmy 
w  swoich progach motocyklistów, 
rzemieślników, katechetów, dzieci, 
młodzież i  seniorów. Prezentowali-
śmy się na antenach mediów ogól-

nopolskich i zagranicznych, oraz na 
turystycznych targach i spotkaniach 
branżowych. Jako fundacja o swojej 
działalności i  zarządzaniu opowia-
daliśmy studentom i wykładowcom. 
Zorganizowaliśmy po raz pierwszy 
w  historii wystawę krzeszowskich 
relikwii – które od lat były niedo-
stępne dla odwiedzających. Orga-
nizowaliśmy liczne akcje społeczne 
i  edukacyjne – warsztaty, konkurs 
fotograficzny, czy wielkie sprząta-
nie Krzeszowa. Pracowaliśmy nad 
bezpieczeństwem – szkoląc się jako 
pracownicy i uczestnicząc w powia-

towych ćwiczeniach ratowniczych, 
ale dbaliśmy także o wspólne relacje 
dwukrotnie uczestnicząc w  wyjaz-
dach integracyjnych. Wydaliśmy sze-
reg publikacji oraz udostępniliśmy 
organy Englera do nagrania dwóch 
płyt. Zrealizowaliśmy kolejne etapy 
prac renowacyjnych i  konserwator-
skich – zrealizowaliśmy remont czę-
ści dachu Kościoła Brackiego, który 
w  roku 2018 mocno ucierpiał na 
skutek silnego wiatru. Pracowaliśmy 
na dachu Klasztoru Sióstr Benedyk-
tynek, we wnętrzu Kościoła Bra-
ckiego realizując IV etap renowacji 

Gra terenowa 31.10.2019
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zabytkowych fresków sklepiennych, 
oraz w Letnim Pawilonie na Wodzie. 
Dodatkowo udało nam się ukończyć 
III i IV etap renowacji organów Mi-
chała Englera.

Jednym zdaniem cały rok po-
święciliśmy na pielęgnowaniu kultu, 
kultury i  wszechobecnego piękna, 
które dzięki pracy całego zespołu 
duszpasterzy i  pracowników fun-
dacji, stale emanuje. Dziękujemy 
wszystkim osobom, podmiotom 
i  przyjaciołom, którzy nieustannie 
nas wspierali w  tej wyjątkowej mi-
sji – pracy na rzecz najpiękniejszego 
miejsca Dolnego Śląska.

Jacek Trybuła
Renowacja 27.08.2019

Festyn Odpustowy, 15.08.201975. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, 1.08.2019

Koncert zespou TGD 26.07.2019

Wielkie sprzątanie Krzeszowa, 21.03.2019 Spektakl „Bolko Świdnicki: Mały-Wielki Książę”, 12.04.2019

Koncert harfowy w wyk. Jadwigi Tomczyńskiej 27.06.2019
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MSZE PASTERSKIE 2019
We wtorek 24 grudnia 2019 roku wierni z krzeszowskiej Parafii oraz goście mieli możliwość uczestnictwa 

w aż czterech pasterkach!
Największym zainteresowaniem 

cieszyła się tradycyjna Msza Paster-
ska w Kościele Klasztornym, to jednak 
spotkanie na Górze Św. Anny również 
odbyło się z niemałą frekwencją.

Kiedy odeszliśmy od wigilijnych 
stołów przyszedł czas na bezpośred-
nie spotkanie z  dzieciątkiem Jezus. 
Zwłaszcza w  Kościele Klasztornym 
spotkanie to było wyjątkowe, głośno 
i  radośnie śpiewane kolędy towarzy-
szyły złożeniu przez bp Marka Mendy-
ka dzieciątka do bożonarodzeniowej 
szopki. Wspólna modlitwa pod prze-
wodnictwem Biskupa została zwień-
czona tą uroczystą czynnością, po któ-
rej każdy mógł podzielić się opłatkiem 
z duszpasterzami oraz zobaczyć naszą 
szopkę będącą efektem dwutygodnio-
wej pracy. Również wielkim zaintere-
sowaniem okazała się organizowana 
przez ks. Marcina Kalutę pasterka na 
Górze Św. Anny. Kościółek znajdujący 
się na wzgórzu o godzinie 22:00 zapeł-
nił się wiernymi, którzy wspólnie za-

równo podczas Mszy Świętej, jak i po 
jej zakończeniu radośnie oddawali 
chwałę Narodzonemu.

Msza Pasterka była także okazją 
do podziękowania wszystkim, którzy 
w tym roku wspomagali krzeszowskie 
Sanktuarium. Dziękujemy Państwu za 
każdą pomoc, za każdy gest. Dzięku-

jemy za udział w  życiu tego miejsca 
każdemu! Serdecznie zapraszamy do 
zapoznania się galeriami zdjęć i kaza-
niem wygłoszonym przez bp Marka 
Mendyka. Msze Pasterskie odbyły się 
również w Krzeszówku i Czadrowie.

Jacek Trybuła

Pasterka na Górze Św. Anny
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OPŁATEK RODZINY RADIA MARYJA
Kolejny rok z rzędu w Krzeszowie odbyło się spotkanie Rodziny Radia Maryja. W niedzielę 19 stycznia 

2019 roku spotkaliśmy się na Eucharystii, a następnie udaliśmy się do Centrum Biblioteczno-Kulturalnego 
w Krzeszowie by wspólnie spędzić czas przy kolędach.

W tym roku gościem z  Radia 
Maryja był Ojciec Grzegorz Woś 
– Redemptorysta z Torunia, który 
przewodniczył Eucharystii i  wy-
głosił kazanie. Śpiewem w Bazylice 
oraz w sali widowiskowej CBK za-
szczycił nas Chór i Orkiestra z No-
wej Rudy z parafii p.w. św. Mikołaja. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
osobom, które uczestniczyły w te-
gorocznym spotkaniu. Dziękujemy 
za przybycie Pani europoseł Beacie 
Kempie, Pani Mai z  Jeleniej Góry 
– która przybyła w  imieniu Pani 
Minister Marzeny Machałek oraz 
Panu Bogdanowi Nucińskiemu 

– przewodniczącemu NSZZ „So-
lidarność”. Dzięki wszystkim goś-
ciom z Jeleniej Góry, Lubina, Cho-
cianowa, Legnicy, Czarnego Boru, 
Wałbrzycha, Świebodzic, Lubania 
Śląskiego, Zaręby, Bolkowa, Lesz-
czyńca i Nowej Rudy.

Jacek Trybuła

O. Grzegorz Woś, Pani Maja Suchecka, Pani Europoseł Beata Kempa

O. Grzegorz Woś

Chór i orkiestra z parafii pw. św. Mikołaja w Nowej Rudzie

O. Grzegorz Woś z Radia Maryja 
i Pan Marek Zygmunt z redakcji "Naszego Dziennika"

Od lewej: ks. kustosz Marian Kopko, ks. Wiesław z Bolkowa, 
o. Grzegorz Woś, ks. Ludwik Solecki
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SPOTKANIE DOTYCZĄCE PROMOCJI REGIONU

W czwartek 13 lutego 2020 roku wspólnie z samorządowcami i przedstawicielami regionalnej branży 
turystycznej spotkaliśmy się aby kontynuować rozmowy dot. wspólnej promocji naszego regionu 
i współpracy w zakresie rozwoju turystyki.

Spotkanie odbyło się w krzeszowskim 
Domu Opata. W  swoich progach mieli-
śmy okazję gościć przedstawicieli wszyst-
kich lokalnych samorządów – Gminy 
Kamienna Góra, Miasta Kamienna Góra, 
Gminy Lubawka, Gminy Marciszów i Po-
wiatu Kamiennogórskiego. Na miejscu 
pojawili się także przedstawiciele najwięk-
szych atrakcji leżących na terenie powiatu 
kamiennogórskiego – Europejskiej Perły 
Baroku, Kolorowych Jeziorek, Domków 
Tkaczy, Muzeum Tkactwa, Projektu Ara-
do, czy Sudety.pro.

Jednogłośnie utwierdziliśmy się w po-
trzebie utworzenia ugrupowania, które 
odpowiadałoby za promocję turystyki 
i  kultury, a  które przybrałoby ostateczną 
formę lokalnej organizacji turystycznej. 
W najbliższym czasie ma nastąpić forma-
lizowanie stowarzyszenia.

Jacek Trybuła
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SPOTKANIE BRANŻY
TURYSTYCZNEJ 2020

W ubiegły poniedziałek 10 lutego 2020 roku Pocysterskie Opactwo w Krzeszowie nabrało czerwonych 
kolorów, na Spotkanie Branży Turystycznej przybyło 186 osób.

Uczestnicy mieli możliwość szczegó-
łowego zapoznania się z naszą ofertą tu-
rystyczną.

Każdego roku organizujemy takie 
spotkanie. To czas dla osób zaintereso-
wanych szerszą współpracą z Europejską 
Perłę Baroku. Spotkanie Branży Tury-
stycznej skupia zatem wokół siebie prze-
wodników, przedstawicieli biur podróży, 
czy informacji turystycznych. Wydarzenie 
umożliwia zapoznanie się z naszą działal-
nością, planami i  aktualną ofertą tury-
styczno-pielgrzymkową. To także czas dla 
wszystkich, którzy nie mieli jeszcze okazji 
zwiedzić wszystkich miejsc naszego kom-
pleksu. W  tym roku uczestnicy ruszyli 
na zwiedzanie w 4 grupach – jedna Tra-
sa Podstawowa, dwie Trasy Rozszerzone 
oraz jedna trasa dotycząca bezpośrednio 
organów Michała Englera.

Korzystając z  możliwości udostęp-
niliśmy też dodatkowo odwiedzającym 
inne atrakcje. Uczestnicy mieli możliwość 
zapoznać się podczas zwiedzania z prze-

wodnickim sprzętem firmy MixTech 
Polska, mieli możliwość obejrzeć seansy 
filmowe w Kinie za Rogiem prezentujące 
walory Gminy Kamienna Góra. Zaintere-
sowani mogli także zapoznać się z ofertą 

turystyczną okolicznych atrakcji. Dzię-
kujemy wszystkim za odwiedziny i  za-
praszamy do jak najczęstszych odwiedzin 
w nadchodzącym sezonie turystycznym.

Jacek Trybuła

ŚWIATOWY DZIEŃ
CHOREGO

We wtorek 11 lutego 2020 r. obchodziliśmy 
wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 
z Lourdes i Międzynarodowy Dzień Chorych.

W Domu Seniora w  Krzeszowie 
ludziom starszym i  doświadczonym 
życiem, którzy doświadczają w swoim 
życiu krzyża choroby, została odpra-
wiona Msza Święta, którą przewod-
niczył ks. kanonik Jerzy Jerka oraz 
prezbiterzy: ks. prałat Ludwik Solecki 
i  krzeszowski katecheta ks. Marcin 
Kaluta. Podczas tej Mszy Świętej zo-
stał udzielony wszystkim chętnym 
w stanie łaski uświęcającej sakrament 
namaszczenia chorych.
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PRZEWODNIK ODPOWIADA:
REFORMACJA NA ŚLĄSKU CZ. 2

Rozwój protestantyzmu na Śląsku początkowo nie spotkał się z większym oporem ze strony władz kościelnych. 
Prof. Gabriela Wąs zwraca uwagę na pochodzenie trzech biskupów z okresu reformacji. Jakob von Salz, Balthasar 
von Promnitz i Kasper von Logau wywodzili się ze śląskiej lub górnołużyckiej szlachty.

Mieli funkcjonować w środowi-
sku dwuwyznaniowym, bowiem część 
rodzin biskupich była protestantami.1 
Ważnym jest również fakt, iż żaden 
z nich nie posiadał wykształcenia teo-
logicznego, co doprowadziło do tego, że 
nie byli wstanie osobiście podjąć wyzwa-
nia Johannesa Heβa (w 1524 r. wezwał 
ich do obrony wiary w dyspucie wroc-
ławskiej. Biskupi musieli prosić o pomoc 
dominikanów).

Reakcja królów czeskich będzie zgoła 
inna. Ferdynand I wydał mandaty prze-
ciwko szerzeniu nowinek religijnych, 
nie miały one jednak żadnego wpływu 
na wydarzenia, bowiem nie istniała siła, 
która zmuszała by do ich egzekwowa-
nia. Jego sukcesem było jednak zabloko-
wanie układu o dziedziczeniu z 1537 r. 
pomiędzy księstwem legnickim (Fryde-
rykiem II) a elektorem brandenburskim 
(Hohenzollernowie). W 1546 r. poprzez 
stany czeskie doprowadził do procesu 
sądowego, który sam poprowadził. W re-
zultacie książę legnicki musiał wyrzec się 
układu, zrezygnował z aktywnego życia 
politycznego. Tym samym protestanci 
stracili najsilniejszego z nich. Ferdynand 
I po kilku zdecydowanych próbach wy-
eliminowania protestantów, w 1556 r. 
zmienił taktykę i próbował zatrzeć różni-
ce pomiędzy luteranami a katolikami na 
Śląsku, uzyskując od papieża pozwolenie 
na przyjmowanie komunii pod dwie-
ma postaciami dla mieszkańców kraju. 
Ostatecznie spowodowało to pewną dez-
orientację i zobojętnienie wśród katoli-
ków.2

Po roku 1555 r. protestanci śląscy 
zaczęli domagać się stosowania również 
wobec nich prawa augsburskiego. Mimo 
początkowego sprzeciwu, Ferdynand 
I ostatecznie zezwolił na stosowanie go 
również na Śląsku co sprawiło że wyzna-
nie augsburskie zostało formalnie uzna-
ne co oznaczało, że jego zwolenników 

1 G. Wąs, Dzieje Śląska od 1526 do 
1806  r., [w:] Historia Śląska, [red] 
M. Czapliński, Wrocław 2007, str. 154

2 Ibid, str. 158

nie można było już uznawać za herety-
ków. Podobną postawę zaprezentował 
Maksymilian II w momencie objęcia 
tronu, ustnie wyrażając chęć utrzyma-
nia zasad augsburskich na Śląsku. Jest 
to jeden z kilku paradoksów występują-
cych w tym czasie. Protestanci zabiegali 
o wprowadzenie i przestrzeganie pokoju 
augsburskiego, mimo iż zakres ich wol-
ności był o wiele większy niż regulowały 
te przepisy (czyja władza tego religia). 
I tak protestanci funkcjonowali nie tyl-
ko na terenie księstw luterańskich, ale 
również na terenie biskupim czy klasz-
tornym.3 Drugi element, którego może 
nie rozumiemy to dlaczego, protestanci 
przyjęli formę gwarancji ustnych. Mu-
simy wrócić uwagę na to, że przez cały 
wiek XVI nie dochodziło na Śląsku do 
większych zatargów pomiędzy katolika-
mi a luteranami. Reformacja rozwijała 
się tu właściwie bez ograniczeń, takich 
jakie istniały np. w krajach Rzeszy. For-
mą zabezpieczenia natomiast były same 
stany śląskie, gdzie dominowali przecież 
protestanci.

W mozaice religii, która występowa-
ła na Śląsku w XVI w. jest równie waż-
ny kościół zreformowany. Kalwinizm 
przyjmowali przede wszystkim uczeni. 
Powód jest podobny co w przypadku lu-
teranizmu, z tym, że zamiast Wittenbergi 
czy Lipska, do najbardziej popularnych 
w tym okresie (poł. XVI) uczelni nale-
żały te w Heidelbergu, Marburgu czy 
Lejdzie, a które były pod dużym wpły-
wem kalwinizmu. Kalwini byli zdania, 
że reformacja została zatrzymana, albo 
jest przeprowadzana zbyt wolno. Kon-
flikt pomiędzy luteranami a kalwina-
mi, wydawał się bardzo niebezpieczny 
z punktu widzenia samych protestantów. 
Nie chodziło już o sam rozłam w koś-
ciele protestanckim, a o ryzyko wmie-
szania się w ten konflikt samego władcy. 
Kalwini nie byli chronieni przez zapisy 
prawa augsburskiego, co rodziło obawy 
o włączenie się do sprawy władcy habs-
burskiego. Powtórzył się więc poniekąd 

3 Ibid, str. 165

przypadek Caspra von Schwenckfelda, 
kiedy „dla dobra sprawy” Jerzy brzeski, 
nakazał usunięcie z księstwa wszystkich 
podejrzanych o kalwinizm. Sami kal-
wini również otrzymali coś na kształt 
listu majestatycznego. Dany dokument 
związany jest z „królem zimowym” Fry-
derykiem I Wittelsbachem, który królem 
czeskim będzie krótko (4 listopada 1619 
r. do porażki pod Białą Górą 8 listopada 
1620 r.). List majestatyczny o wolności 
kultu dla zreformowanych został wyda-
ny 6 marca 1620 r. podczas pobytu we 
Wrocławiu.4 I o ile Fryderyk w trakcie 
przyjazdu i przed przyjęciem części hoł-
du lennego demonstrował swoją wiarę 
augsburską (wjazd i udanie się do lute-
rańskiego kościoła św. Elżbiety, nie do 
św. Jana) o tyle po oficjalnych wydarzeń 
i wykonaniu planu politycznego, ukazał 
się jako członek kościoła zreformowa-
nego (1 marca w niedzielę wraz z Janem 
Christianem, Jerzym Rudolfem i Janem 
Jerzym wziął udział w nabożeństwie we-
dług rytu reformowanego.5

Okresem próby dla luteranów był 
czas panowania Rudolfa II. Ten rozpo-
czął swoje rządy od wydania polecenia 
(1574) biskupowi, aby ten w księstwie 
opolsko – raciborskim (które było dzie-
dziczne) skorzystał z praw patronatu, 
wyrzucając duchownych protestanckich, 
sprowadzając na ich miejsce katolickich. 
Podobne nakazy zostały wydane joanni-
tom w Łosiowie czy Małej Oleśnicy. Do 
o wiele bardziej zdecydowanych działań 
doszło w Opawie, gdzie z inicjatywy bi-
skupa Franza von Dietrichstein, doszło 
do przymusowej rekatolizacji z wykorzy-
staniem żołnierzy.

4 G. Wąs, Reformacja i władza Reformy 
chrześcijaństwa w  nurcie reforma-
cji a  spory o władzę na Śląsku w XVI 
i  pierwszym dwudziestoleciu XVII 
wieku, Kraków 2017, str. 234

5 G. Wąs, Reformacja i władza Reformy 
chrześcijaństwa w  nurcie reforma-
cji a  spory o władzę na Śląsku w XVI 
i  pierwszym dwudziestoleciu XVII 
wieku, Kraków 2017, str. 232
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W 1604 r. cesarz Rudolf II stwierdził 
prawa podstawowe do funkcjonowania 
pokoju augsburskiego na Śląsku. Zwią-
zane było to poniekąd z celem polityki 
unifikacji, która zakładała mocniejsze 
związanie ze sobą poszczególnych kra-
jów (cel jeszcze z wieku XVI, stworzenie 
Apelacyjnej Izby Praskiej – 1548, Kró-
lewska Komora Śląska 1557-58). Rudolf 
dostrzegł protestantyzm, jako podstawę 
oporu stanów. Niedługo później dopro-
wadził do wyboru na biskupa wrocław-
skiego arcyksięcia Karola, którego też 
mianowano starostą generalnym. Było 
to jedno z wydarzeń, które doprowadziło 
do konfliktu pomiędzy protestanckimi 
stanami a katolickim władcą. W 1608 r. 
ambitny arcyksiążę Maciej zjednoczył 
wokół siebie stany węgierskie, moraw-
skie, austriackie obiecując mi wolność 
religijną i akceptację praw stanowych. 
Nawiązał również rozmowy ze stanami 
czeskimi i śląskimi. Te 26 czerwca 1609 r. 
zawiązały związek obronny w celu chro-
nienia praw luteranów. Groźba stanów, 
iż poprą Macieja, sprawiły że doszło do 
ustępstw ze strony Rudolfa. Ten w czerw-
cu 1609 r. wydał List majestatyczny dla 
Czech, później dzięki nieustępliwości 
stanów czeskich także dla Śląska. Nowe 
prawo zakładało wolność religijną dla 
wyznania augsburskiego, drugi doku-
ment zakładał, że funkcji starosty gene-
ralnej nie będzie pełnił biskup. List maje-
statyczny zakładał sześć rzeczy:
1. wolność wyznania
2. pretensje prawne dot. własności mogą 

być wnoszone na podstawie aktualne-
go stanu rzeczy

3. zezwalał na budowanie świątyń we-
dług potrzeb

4. gwarantowano prawa istniejącym 
i pozwalano na tworzenie nowych 
konsystorzy, (protestanckich to naj-
wyższa władza administracyjno-sądo-
wa/ doradców biskupa)

5. wszelkie cmentarze mają być dostępne 
dla obu wyznań

6. kasacja wszystkich zarządzeń sprzecz-
nych
Sam biskup Karol już w 1609 r. stwier-

dził, że aktu tego nie uznaje. Ostatecznie 
Rudolf został zmuszony do abdykacji na 
rzecz Macieja w 1611 r. Ten przed koro-
nacją potwierdził czeski i śląski list maje-
statyczny. Dopiero po uzyskaniu korony 
zaczął działać na rzecz osłabienia obozu 
protestanckiego, obdarzając równie czę-
sto urzędami królewskich zwolenników. 
I tak w 1614 r. obdarzył księstwem opaw-
skim Karla von Liechtenstein, a w około 
1613 r. doprowadził do konwersji księcia 

cieszyńskiego Adama Wacława, prze-
kazując mu tym samym urząd starosty 
generalnego. Tak więc Maciejowi jeden 
dokument udało się obejść. Co do listu 
majestatycznego, po 1609 r. na terenie 
księstw dziedzicznych jeszcze intensyw-
niej zaczęto ograniczać ruch protestan-
cki. Doprowadziło to do kolejnego para-
doksu, kiedy to zamiast stosować się do 
listu majestatycznego zaczęto opierać się 
na pokoju augsburskim, bowiem niemal 
tylko na terenach dziedzicznych docho-

dziło do prześladowań ewangelików. Do 
podobnej sytuacji dochodziło na terenie 
Czech, gdzie sytuacja stała się o wie-
le bardziej poważna. Słano więc skargi, 
w których pisano o łamaniu czeskie-
go listu majestatycznego w Broumovie 
czy w Hrobach. Problem w tym, że tych 
praw… nie łamano. Czeski list bowiem 
w odróżnieniu od śląskiego nie zakładał 
wolności wyznania na terenach kościel-
nych.

Rafał Bijak

Miedzioryt na stronie tytułowej Johannes Scheffler Ecclessiologia Oder
Kirche-Beshreibung przedstawia alegorię Kościoła Walczącego,

Pod postacią archanioła, broniącego Świetego miasta przed heretykami.
Herezja została ukazana jako maszkara (Meduza) z wężami zamiast włosów.

Można rozpoznać również Marcina Lutra i Jana Kalwina,
Przedstawionych jako największych odstępców od Kościoła Katolickiego.

Miedzioryt można zobaczyć w muzeum Sanktuarium w Krzeszowie
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TO W POLSCE JEST EUROPA
Wybitny intelektualista belgijski znajduje azyl w  Polsce. I  z  Polską wiąże nadzieje na przetrwanie 

cywilizacji zachodnio-europejskiej.

Cicha dzielnica Brukseli, Wo-
luwé Saint Pierre: eleganccy panowie 
w starszym wieku – belgijscy katolicy 
zaniepokojeni zmierzchem kultury 
i  duchowości zachodniej Europy – 
przyszli na wykład swojego rodaka, 
historyka, prof. Davida Engelsa. W 
monografii z  2013 r. przedstawił on 
analogie między dzisiejszą Unią Euro-
pejską a  republiką rzymską tuż przed 
jej upadkiem.

Na spotkaniu Engels opowiadał 
o swej najnowszej i – jak podkreślił – 
bardzo osobistej książce "Que faire? 
Vivre avec le déclin de l’Europe", co 
można by przełożyć jako „Co robić? 
Jak żyć wobec schyłku Europy?”. Na 
okładce: płonąca Notre-Dame. Dla 
autora pożar paryskiej katedry to – 
oprócz oczywistej straty materialnej 
– przede wszystkim wymowny sym-
bol końca cywilizacji zachodnioeu-
ropejskiej. Europa umiera na naszych 
oczach – mówił – cios nie przyszedł 
jednak z zewnątrz. Rozkład zaczął się 
od środka. Egoizm, zaniechanie, obo-
jętność sprawiły, że sprawy poszły za 
daleko – ciągnął David Engels – nasze 
państwa, nasze wartości, nasze tożsa-
mości stały są niczym wydrążone sko-
rupy. Pozostały nam frazesy.

W  czasach głębokiego kryzysu 
tożsamościowego, ale także ekono-
micznego, kulturowego, politycznego 
i  migracyjnego na ziemi jałowej pa-
noszą się groźne idee: skrajny libera-
lizm, opresywna polityczna popraw-
ność, agresywna ideologia gender, 
masochizm kulturowy, ślepa ideali-
zacja wszelkich mniejszości, szkodli-
wa wielokulturowość, globalizacja za 
wszelką cenę, doraźność myślenia czy 
hołdowanie estetyce brzydoty. David 
Engels nie ma złudzeń: kryzys w  Eu-
ropie będzie się pogłębiał, „jutro może 
być tylko gorzej”, a  „dni cywilizacji 
zachodniej, takiej, jaką znamy, są po-
liczone”. Swoją książkę dedykuje tym, 
którzy podzielają jego ból. Proponuje 

czytelnikowi 22 wskazówki, jak w po-
steuropejskim świecie pozostać wier-
nym swoim ideałom i jak przekazać je 
potomnym.

Otóż należy być realistą. Nie wol-
no wiązać nadziei z  państwem, któ-
re coraz bardziej przybiera model 
Orwellowski. Trzeba wziąć sprawy 
w  swoje ręce, tworząc alternatywne 
społeczeństwa obywatelskie i  konse-
kwentnie stawiając opór tyranii poli-
tycznej poprawności. Wynieść się na 
wieś, zadbać o  samowystarczalność 
gospodarczą w  związku ze spodzie-
waną eskalacją napięć i  polaryzacji, 
w  szczególności na przedmieściach 
wielkich miast, gdzie nasilają się kon-
flikty na tle etnicznym i przestępczym. 
Należy rozsądnie inwestować oszczęd-
ności, a przy zakupach towarów fawo-
ryzować producentów europejskich. 
Odrzucić myślenie krótkoterminowe. 
Otaczać się pięknem. Żyć blisko na-
tury. Nie dać się zwieść absurdalnym 
teoriom zacierającym różnice między 
kobietami a  mężczyznami. Założyć 
rodzinę. Znaleźć czas na edukowanie 
dzieci. Pracować uczciwie i  rzetelnie, 
nie dla poklasku i  kariery. Okazywać 
tolerancję, nie wyrzekając się przy tym 
własnych przekonań. Ważyć słowa, 
gdyż podwójne sensy, które im nada-
no, sprawiły, że wszelka debata stała 
się dziś trudna, a  nawet ryzykowna. 
Zachować wiarę lub przynajmniej 
szacunek dla tradycji chrześcijańskiej, 
która jest fundamentem kultury eu-
ropejskiej. Powrócić do siebie same-
go poprzez wyciszenie, ucieczkę od 
„koszmaru wiecznego pędu”. Czytać – 
ale nie byle co. Przezwyciężyć sztuczny 
podział na prawicę i lewicę, gdyż różni-
ce ideologiczne między tymi obozami 
w  dużej mierze zniknęły i  przypomi-
nają one bardziej system monopartyj-
ny w państwie totalitarnym, gdzie też 
było skrzydło prawe i  lewe. Odzyskać 
wspólną Europę, która nie jest tym sa-
mym, co Unia Europejska. I być dum-

nym z  europejskiego dziedzictwa. To 
w  wielkim skrócie lista praktycznych 
zaleceń.

Dobrze by było, gdyby dzięki prze-
kładowi polski czytelnik mógł zapo-
znać się ze szczegółową argumentacją 
autora, który – co szczególnie intere-
sujące – wyniósł się z Belgii i osiedlił 
wraz z rodziną w Polsce. Po to, by po-
zwolić swoim dzieciom doświadczyć 
jeszcze tego, czym jest Europa. Miesz-
ka od dwóch lat pod Warszawą, pracuje 
jako analityk w Instytucie Zachodnim 
w  Poznaniu. Podczas wykładu prof. 
David Engels wielokrotnie nawiązywał 
do Polski, gdzie w jego ocenie, wbrew 
medialnej nagonce, panuje prawdziwa 
wolność słowa i  demokracja. Tak na-
prawdę – mówił – „to w Polsce jest Eu-
ropa”. Szczególnie wyraziście odczuwa 
to za każdym razem, gdy przekracza 
granicę niemiecko-polską.

Polacy chyba nie zawsze mają świa-
domość skali kryzysu w Europie. Da-
vid Engels powiedział mi, że polscy 
rozmówcy czasem z niedowierzaniem 
przyjmują jego alarmistyczne diagno-
zy. Oczywiście ów sceptycyzm staje się 
zrozumiały, kiedy okazuje się, że ich 
podróże na Zachód ograniczają się do 
narciarskich wypraw do Chamonix.

Źródło: Idziemy.pl

prof. David Engels



KRZESZOWSKA PANI nr 2 (69) – Marzec / Kwiecień 2020 21

JEZUS + UMARŁ ZA CIEBIE!
HISTORIA POWSTANIA

ŻOŁNIERZY CHRYSTUSA
ZBAWICIEL NADCHODZI!
Pomysł i  natchnienie założenia wspólnoty Żołnierzy Chrystusa jest 

odpowiedzią na sytuację jaka dzieje się w  Ojczyźnie (szybko postępująca 
laicyzacja) oraz w Europie.

Silna Katolicka Polska musi się 
odrodzić i dać przykład Europie, któ-
ra odeszła od swoich chrześcijańskich 
korzeni, i została zalana falą ideologii 
i Islamu. Polska musi wskrzesić Du-
cha Narodu i  DUCHA MĘSTWA 
wśród młodych ludzi. Należy odro-
dzić wartości Narodowe Bóg, Honor, 
Ojczyzna i pokazać piękno oraz siłę 
wiary w jedynego Boga i Króla Jezusa 
Chrystusa, jak niegdyś czynił to Jan 
III Sobieski, ratując Europę przed na-
jazdem wyznawców Islamu.

Powierzając się Królowej Polski 
Maryi, hetmanki Bożej armii, chce-
my dać przykład Europie i  z  mie-
czem Bożym, jakim jest Biblia, Ró-
żaniec święty, otoczyć modlitwą całą 
Ojczyznę i  krok po kroku służyć 
Panu i  jednemu Władcy, Jezusowi 
Chrystusowi, wypełniać Jego wolę 
w  każdy możliwy sposób dany nam 
przez Boga, za wstawiennictwem Bo-
gurodzicy Dziewicy Maryi.

Od momentu powstania Żołnierzy 
Chrystusa, staramy się uczestniczyć 
w wielu dziełach Bożych, jakie dzieją 
się w Polsce. Pierwszym zorganizowa-
nym wspólnie z  "Karat Napalm Gru-
pa" wyjazdem, była pielgrzymka do 
Krakowa z okazji Jubileuszowego Aktu 
Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana w Ła-
giewnikach (19.11.2016 r.), połączona 
z  zwiedzaniem na drugi dzień obozu 
Auschwitz. Bardzo owocny i  piękny 
początek naszej drogi. Związały się 
tam pierwsze przyjaźnie wspólnoto-
we, które trwają do dziś. Następny wy-
jazd, na który zgromadziło się ponad 
120 osób, samych mężczyzn, dotyczył 
oblężenia Jasnej Góry przez mężczyzn 
w  Częstochowie (06.11.2017  r.). Żoł-
nierze Chrystusa jeżdżą tam co rok 

i zawsze udaje się zebrać minimum 2 
autokary chłopaków. To również bar-
dzo ważne wydarzenie dla Żołnierzy 
Chrystusa. Jesteśmy oficjalnymi orga-
nizatorami wyjazdów z  Warszawy na 
to wydarzenie.

Równolegle z tymi wydarzeniami 
Żołnierze Chrystusa organizują wy-
jazdy cykliczne, co miesiąc na Mszę 
św. wspólnoty katolickiej MAMRE 
z modlitwą o uzdrowienie i uwolnie-
nie. To są bardzo owocne wyjazdy. 
Bardzo dużo osób wraca odmienio-
nych przez Boga. Jesteśmy współor-
ganizatorem wspaniałej inicjatywy 
Męski Różaniec Warszawa. W pierw-
sze soboty miesiąca modlimy się 
publicznie na Starym Mieście. Ta ini-
cjatywa rozlewa się na całą Polskę!

W  2018 roku byliśmy na piel-
grzymce w  Medjugorie, w  liczbie 3 
autokarów (ponad 150 osób). Jeździ-
my co roku na Pielgrzymkę Kibiców 
na Jasną Górę. Uczestniczymy w uro-
czystościach w Warszawie, i spotyka-
my się kilka razy w roku na wspólną 
agape z  okazji świąt itp. Zwykle na 
spotkanie przychodzi około 50 osób.

oprac. Paweł Jaworski,
Inicjator powstania wspólnoty 

Żołnierzy Chrystusa,
Komendant Inspektoratu 

Warszawskiego Zrzeszenia WiN
listopad/grudzień 2018 r.

Jesteśmy ludźmi takimi samymi 
jak Ty, z  różnych środowisk, często 
tych najbardziej hardcorowych. Je-
steśmy ludźmi którym Sam BÓG 
w  Trójcy Jedyny, czyli +  JEZUS 
CHRYSTUS, ukazał Swoją Wszech-
moc, Uzdrowił i  Zawrócił ze złej 
ścieżki. Jesteśmy Świadkami tego, że 

BÓG+ istnieje na prawdę, bo Nam 
się objawił i  sprawił Cuda, których 
nigdy byśmy się nie spodziewali. Je-
steśmy Dziećmi BOGA+ Jedynego, 
i Świadczymy prawdę o Nim+, zanim 
zejdzie w krótce na ziemię.

Drodzy Przyjaciele! Teraz jest 
Wasz czas na powrót do BOGA+! 
Prawdziwego i  Jedynego: JEZUSA 
CHRYSTUSA! BOGA+ o  którym 
być może zapomnieliście, lub Któ-
rego nie było Wam dane jeszcze po-
znać. Teraz BÓG+ Wraca po Ciebie, 
gdyż to właśnie On+ stając się czło-
wiekiem oddał za Nas Życie, by Nas 
uwolnić od władzy diabła, diabła któ-
ry istnieje, a który Poległ, bo CHRY-
STUS go ZWYCIĘŻYŁ!

JEZUS Jest PANEM Jedynym 
Wszystkich i  Wszystkiego! Dziś 
może Cię Uzdrowić i Całe Twoje Po-
pękane Tak Często Życie. Wystarczy, 
że (NT,RZ10.9): ustami Swoimi wy-
znasz, że JEZUS Jest Twoim PANEM, 
i  w  Sercu swoim uwierzysz, że Bóg 
Go wskrzesił z  martwych - a  osiąg-
niesz Zbawienie5. 10 Bo Sercem przy-
jęta Wiara prowadzi do Usprawiedli-
wienia, a wyznawanie jej ustami - do 
Zbawienia.

11 Wszak mówi Pismo: żaden, 
Kto wierzy w  Niego, nie będzie za-
wstydzony6. 12 Nie ma już różnicy 
między Żydem a Grekiem. Jeden jest 
bowiem PAN+ Wszystkich! On to 
rozdziela swe bogactwa Wszystkim, 
którzy Go Wzywają. 13 Każdy, kto 
wezwie Imienia Pańskiego, będzie 
Zbawiony.

DOŁĄCZ DO NAS!
WOLNYCH LUDZI! 

WWW.ŻCH.PL
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Według tradycji miał się urodzić 
31 grudnia 225 r. niedaleko miasta 
Huesca w  Hiszpanii. Kiedy miał się 
znaleźć, w stolicy cesarstwa, Rzymie 
nie wiemy. Nie wiemy nic ponad-
to o  jego życiu, poza faktem, że był 
diakonem przy papieżu Sykstusie II 
i zginął śmiercią męczeńską 10 sierp-
nia 258 r. Kilka dni przed śmiercią od 
Wawrzyńca władze Cesarstwa Rzym-
skiego, który zarządzał dobrami ma-
terialnymi, zażądano wydania skar-
bów Kościoła. Zgodnie z  tradycją, 
Wawrzyniec miał zdążyć uratować 
np. Graala, którego wysłał w  tajem-
nicy swoim rodzicom do Hiszpanii, 
czyli cudowny kielich, którym po-
sługiwał się Jezus Chrystus w czasie 
Ostatniej Wieczerzy z Apostołami.

Zastanawiająca jest również sama 
śmierć. Zamiast ukamieniować 
Wawrzyńca za wiarę, co w  tamtych 
czasach było dość popularne, posta-

nowiono go „usmażyć” na ruszcie 
(czerwonej kracie). I ten czyn szybko 
sprawił iż jego kult zaczął się rozwijać 
jeszcze w okresie istnienia Cesarstwa 
Rzymskiego. W  średniowieczu był 
jednym z najpopularniejszych świę-
tych. Do Polski sprowadzono kult 
świętego nomen omen przez Krzy-
żaków, tych samych, którzy 15 lipca 
1410 roku zostali pod Grunwaldem 
pokonani przez wojska polsko-litew-
skie pod dowództwem króla Polski 
Władysława Jagiełły. Atrybutem św. 
Wawrzyńca jest krata (ruszt) dlate-
go uważany jest za patrona przede 
wszystkim kucharzy, piekarzy, bi-
bliotekarzy a dzięki cystersom krze-
szowskim za patrona przewodników 
górskich sudeckich i  ratowników 
Górskiego Ochotniczego Pogotowia 
Ratowniczego (GOPR). Ponadto 
chroni od pożarów i pomaga w cho-
robach reumatycznych oraz w popa-

rzeniach. Patronuje diecezji pelpliń-
skiej i  miejscowościom: Karpacz, 
Sępólno Krajeńskie, Słupiec i  Wo-
dzisław Śląski. Jako ciekawostkę 
warto napisać, że rój perseidów (me-
teorytów) w kosmosie nazywany jest 
„łzami św. Wawrzyńca”. Na naszym 
terenie znajdują się dwie świątynie 
(kościół i  kaplica) pod wezwaniem 
św. Wawrzyńca. Obie powstały dzię-
ki pomocy krzeszowskich cystersów. 
Jedna znajduje się w  Krzeszówku 
(jako filia kościoła parafialnego 
w  Krzeszowie) a  druga na Śnieżce 
(administracyjnie w Karpaczu, nale-
żąca do tamtejszej parafii Nawiedze-
nia Najświętszej Maryi Panny).

Kościół pw. św. Wawrzyńca 
w Krzeszówku.

Kościół filialny pochodzi z I poł. 
XIV w., rozbudowany w 1588 r., prze-
budowany w 1688 r. Jest to budowla 

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. WAWRZYŃCA W KRZESZÓWKU 
I KAPLICA PW. ŚW. WAWRZYŃCA NA ŚNIEŻCE

Wśród wielu świętych Kościoła Rzymskokatolickiego 
jest święty o którym zachowało się stosunkowo niewiele 
wiarygodnych informacji ale za to jego popularność szczególnie 
w regionie sudeckim jest znacząca. Mowa o  św.  Wawrzyńcu 
z  Rzymu, zamordowanym 10  sierpnia 258  r. na rozżarzonej 
kracie.
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orientowana, z nawą główną i bocz-
ną, wydzielonym prezbiterium za-
kończonym wielobocznie z kwadra-
tową wieżą przy elewacji północnej, 
zwieńczone hełmem z  prześwitem. 
Korpus nakryty dachem dwuspado-
wym, wnętrze nakryte sklepieniem 
sieciowym, empory murowane oraz 
gotyckie portale i  okna zakończone 
ostrymi łukami. We wnętrzu zacho-
wało się zróżnicowane wyposażenie 
m.in. gotyckie rzeźby Grupy Ukrzy-
żowania z  poł. XV w., barokowe 
drewniane ołtarze z XVII i XVIII w., 
drewniana ambona z  I  poł. XVIII 
w., barokowa figura Jezusa Chrystu-
sa z  XVII w., krucyfiksy oraz baro-
kowe obrazy olejne. Kościół filialny 
jest więc dużo starszy niż bazylika 
mniejsza w Krzeszowie. Co ciekawe 
niemiecka nazwa miejscowości czy-
li Neuen (pol. Nowe) sugerowałaby 
coś odwrotnego. Wdowa po Henry-
ku Pobożnym poległym pod Legni-
cą (9 kwietnia 1241 r.) księżna Anna 
właśnie tutaj miała lokować pierwszy 
krzeszowski klasztor benedyktynów 
w 1242 r. Zwolennikiem tej tezy jest 
cysters brat Wawrzyniec z  Mogiły 
(Krystian Michalik), wieloletni prze-
wodnik krzeszowskiego sanktua-
rium, z  wykształcenia historyk. Co 
tydzień w niedzielę, o godzinie 9 jest 
odprawiona w kościele pw. św. Waw-
rzyńca Msza Święta.

Kaplica pw. św. Wawrzyńca 
na Śnieżce.

Decyzję o  budowie kaplicy na 
Śnieżce podjął hrabia Krzysztof 
Schaffgotsch właściciel Cieplic i  za-
mku Chojnik. Prace rozpoczęto 
w 1655 r. pod nadzorem Bartłomieja 
Nantwiga z  Gryfowa Śląskiego. Po-
święcenia kaplicy pod wezwaniem 
św. Wawrzyńca dokonał 10 sierpnia 
1681 r. opat Bernard Rosa z Krzeszo-
wa. Nabożeństwa odprawiano w niej 
regularnie aż do kasaty klasztoru cy-
stersów w Cieplicach w roku 1810. By 
kaplicę uratować przed zniszczeniem 
przemieniono ją na miejsce noclegu 
dla wędrowców. Ponownego odre-
montowania i  przywrócenia kaplicy 
funkcji sakralnych podjął się Frie-
drich Sommer właściciel schroniska 

na Śnieżce. Powtórnego poświęce-
nia kaplicy dokonał w  roku 1850 
kardynał Henryk Forster z  Wrocła-
wia. Powrócono też do regularne-
go odprawiania w  niej nabożeństw. 
Taki stan trwał do wybuchu I wojny 
światowej. Ani w  okresie między-
wojennym, ani  w  okresie II wojny 
światowej nie powrócono do odpra-
wiania Mszy Świętej na najwyższej 
górze całych Sudetów i Czech, mimo 
masowej turystyki w  tym okresie. 
Nie lepiej sytuacja wyglądała po II 
wojnie światowej. Kaplicę św. Waw-
rzyńca przejęła Parafia Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Karpa-
czu. Kolejni proboszczowie nie czy-
nili starań o możliwość odprawiania 
nabożeństwa na szczycie góry licząc 
się z szykanami komunistycznych 
władz i Wojsk Ochrony Pogranicza, 
którzy w okresie stalinowskim wręcz 
zakazywali turystom wchodzenia na 
Śnieżkę ze względu na bliskość gra-
nicy z ówczesną Czechosłowacją.

Przełom nastąpił dopiero po 
powstaniu NSZZ „Solidarności”, 
W  1981 r. z  inicjatywą wystąpili 

członkowie Koła Przewodników Su-
deckich z Jeleniej Góry na czele z Je-
rzym Pokojem, którzy zwrócili się do 
ks. Franciszka Schirmera, ówczesne-
go proboszcza w  Karpaczu o  Mszę 
Świętą do ludzi gór z okazji przypa-
dającego 300-lecia postawienia ka-
plicy św. Wawrzyńca na Śnieżce. Od 
tamtego czasu co roku tradycyjnie 
odprawiana jest 10 sierpnia o godz. 
12.00 Msza Św. na Śnieżce wokół 
kaplicy, gdzie gromadzi się prawie 
pół tysiąca wiernych, wśród których 
najliczniejszą grupę stanowią Pola-
cy i Czesi. Odprawiana jest w trzech 
językach: polskim, czeskim i  nie-
mieckim. Uroczystości kończą się 
w  Kotle Łomniczki, modlitwą przy 
symbolicznym cmentarzu „Ofiarom 
gór”. Jest to jedyna Msza Św. w tym 
miejscu w  ciągu całego roku, za-
wsze ma swój wyjątkowy charakter. 
O czym może zaświadczyć piszący te 
słowa, od 2018 r. przewodnik sude-
cki, coroczny uczestnik Mszy Świętej 
na Śnieżce.

Mateusz Pazgan

Kaplica św. Wawrzyńca na Śnieżce



KRZESZOWSKA PANI nr 2 (69) – Marzec / Kwiecień 202024

PEREGRYNACJA MONSTRANCJI ADORACYJNEJ
„KRÓLOWEJ POKOJU” Z MEDJUGORIE

Do Sanktuarium w  Krzeszowie została przywieziona niezwykła monstrancja „Królowa Pokoju”  
autorstwa Mariusza Drapikowskiego.

W dniach od 21 do 23 stycznia 2020 
roku parafianie i pielgrzymi mieli moż-
liwość adoracji Najświętszego Sakra-
mentu w tej niezwykłej monstrancji.

Adorując Pana Jezusa modliliśmy 
się o  łaskę pokoju dla świata. Dzieło 
Mariusza Drapikowskiego wędruje po 
kościołach Diecezji Legnickiej – była 
już w  Legnicy, Karpaczu i  Jaworze. 
Monstrancja przybyła do Sanktuarium 
Matki Bożej Łaskawej w  Krzeszowie, 
by ostatecznie wrócić do Medjugorie, 
do budowanej specjalnej kaplicy do ad-
oracji Pana Jezusa. Więcej informacji 
o peregrynacji monstrancji znajdziecie 
na legnica.gosc.pl

Jacek Trybuła

POCYSTERSKIE OPACTWO W KRZESZOWIE
WE WROCŁAWSKIM RADIU RAM

Wizyta Joanny Lamparskiej w Krzeszowie miała wiele celów. Jednym z nich było przygotowanie się do 
programu radiowego „Pociąg do historii”, który w piątek 17 stycznia 2020 roku został wyemitowany we 
wrocławskiej stacji RAM (89.8).

Polska dziennikarka i  podróżniczka odwiedziła Pocysterskie Opa-
ctwo w  czwartek (9 stycznia 2020), podczas spotkania mieliśmy okazję 
zaprezentować Pani Joannie najciekawsze i najbardziej tajemnicze miejsca 
krzeszowskiego kompleksu. Na podstawie rozmów z  naszym przewodni-
kiem Panem Mieczysławem Gadziną, z  naszym organmistrzem Romu-
aldem Jałą powstała niezwykle interesująca audycja. Posłuchajcie jej na: 
radioram.pl.
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CUDA RÓŻAŃCOWE
Rozważania Historia Łaski* *

RÓŻANIEC DROGĄ 
DO NAWRÓCENIA

Z różańcem związana jest historia wy-
bitnego historyka i  prawnika Fryderyka 
Ozanama (1813-1853). Był on założy-
cielem Stowarzyszenia św. Wincentego 
à Paulo, które zajmowało się ubogimi, da-
jąc im pomoc duchową i materialną.

W  młodości Fryderyk był człowie-
kiem niewierzącym. Wszystko zmieniło 
się pewnego dnia, kiedy ujrzał w jednym 
z  paryskich kościołów modlącego się 
człowieka. Mężczyzna ten klęczał i odma-
wiał różaniec. Mężczyzną tym okazał się 
jego dawny wykładowca Andrzej Maria 
Ampre, słynny matematyk i fizyk, twórca 
nauki o elektromagnetyzmie. Ampre od-
mawiał modlitwę w  niezwykłym skupie-
niu. Ozanam, widząc to, uznał, że religia, 
którą wyznaje ten wielki uczony, musi 
być prawdziwa. Przyjął chrzest. Kiedy 
wspominał moment swego nawrócenia, 
mawiał: „Różaniec Ampre'a przyniósł mi 
więcej dobra niż wszystkie książki i kaza-
nia razem wzięte".

RÓŻAŃCEM MODLIMY SIĘ 
Z MARYJĄ

W  1858 roku Maryja ukazała się 
Bernadetcie w małej wiosce we Francji - 
Lourdes. Objawienie to określa się mia-
nem objawienia różańcowego, ponieważ 
Maryja ukazała się z  różańcem przewie-
szonym przez ramię. Dokonała się wtedy 
rzecz niezwykła – Matka Boża uczestni-
czyła w jego odmawianiu.

Nie bez przyczyny Maryja objawiła się 
z  różańcem. To wskazuje, jak ważna jest 
dla Niej ta modlitwa. Bernadetta, opisując 
pierwsze spotkanie z  Matką Bożą, opo-
wiadała, że wzięła do ręki różaniec, na co 
Najświętsza Panna uczyniła gest aprobaty. 
Jednak Bernadetta nie mogła zacząć mod-
litwy, dopóki Maryja nie przeżegnała się. 
Kiedy dziewczynka odmawiała Zdrowaś 
Maryjo, Matka Boża przesuwała tylko pa-
ciorki różańca w  palcach. Wspólnie od-
mawiały tylko Chwała Ojcu.

To przesłanie jest bardzo ważne. Mat-
ka Boża wyraźnie dała znak, że różaniec 
odmawiany z głębi serca staje się modli-

twą z Nią. Ponieważ odmawiając różaniec 
jesteśmy włączeni w  modlitwy Maryi, 
szybko przychodzi odpowiedź na zano-
szone prośby. Wszystko, co Matka Boża 
chce przekazać światu, zawiera się w  ró-
żańcu.

W czasie trzeciego objawienia w Lour-
des Maryja poleciła zbudować kaplicę na 
cześć Matki Bożej Różańcowej. W miejscu 
objawień stanęła bazylika z 15 ołtarzami 
poświęconymi 15 tajemnicom różańca. 
Bazylika w Lourdes stała się sanktuarium 
świętego różańca z  przesłaniem samej 
Maryi, że jest to Jej umiłowana modlitwa.

Kinga Bubich

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

Dom Wydawniczy "Rafael" 2012

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

Wspomniane święto obchodzone jest na pamiątkę ofiarowania przez 
Maryję i  Józefa ich pierworodnego syna Jezusa w  świątyni Jerozolimskiej. 
Tradycja polska uznaje tego dnia także święto Matki Bożej Gromnicznej, 
a 2 lutego obchodzi się także Dzień Życia Konsekrowanego.

Jacek Trybuła

W niedzielę 2 lutego 2020 roku obchodziliśmy Święto Ofiarowania Pańskiego, nazywane także 
świętem Matki Bożej Gromnicznej
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W jaki sposób zachęcić dzieci i młodzież do poznawania hi-
storii? Śpieszymy ze wskazówką. Dzięki współpracy ze Szkołą 
Podstawową w  Krzeszowie, stworzyliśmy specjalny cykl zajęć 
edukacyjnych, które w przystępny sposób przedstawiają uczest-
nikom historię Europejskiej Perły Baroku. Zajęcia już od marca 
będą w  stałej ofercie dla szkół i  placówek oświatowo-kultural-
nych. Jedną z propozycji jest gra terenowa, w ramach której dzie-
ci spacerując po Kościele Klasztornym odpowiadają na pytania 
– liczą, odnajdują i  rozwiązują zagadki, dopełnieniem tych za-
jęć jest krótkie zwiedzanie Kościoła Brackiego i pokolorowanie 
kredkami wybranego przez siebie dzieła Michała Willmanna. 
Grupy, które są bardziej zainteresowane zajęciami plastycznymi 
i historią malarstwa, mogą pójść śladami Willmanna i wspólnie 
z naszym przewodnikiem odbyć fascynującą podróż w świat ma-
larstwa, a następnie przetestować swoje umiejętności na sztalu-
gach – kolorując farbami jedno z dzieł „śląskiego Rembrandta”.

Zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Krze-
szowie zakończyliśmy sukcesem.

Jacek Trybuła

ZWIEDZILI KRZESZOWSKIE ZABYTKI
Z OŁÓWKIEM, PĘDZLEM I FARBKAMI

Połączyliśmy zabawę z  edukacją, wprowadzając dzieci w  świat architektury, rzeźby i  malarstwa. 
Uczniowie poznawali historię Pocysterskiego Opactwa rozwiązując zagadki, kolorując i  malując 
krzeszowskie dzieła.
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Opłatek Rodziny Radia Maryja, 19 stycznia 2020
O. Grzegorz Woś

O. Grzegorz Woś

Pani Europoseł Beata Kempa, ks. proboszcz Marian Kopko



Pasterka w Bazylice Krzeszowskiej
24 grudnia 2019

Ks. bp Marek Mendyk

Wystrój szopki wedle pomysłu ks. Marcina Kaluty


