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Krzeszowska Pani, usłysz nas,
Bogurodzico wspieraj nas.

Spraw, aby Polska cała
wierną Bogu została.

Cena:

7 zł
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oraz Pielgrzymka NSZZ „Solidarność” 7 czerwca 2020 r.
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OGŁOSZENIA
KS. PROBOSZCZA

MAJ – CZERWIEC
LIPIEC – SIERPIEŃ 2020

• Piątek 1 maja – Msza św. w  brackim kościele Św. 
Józefa o godz. 12.00.

• Sobota 2 maja– godz. 12.00 – Msza Święta w Ba-
zylice i  czuwanie Pierwszej Soboty Miesiąca oraz 
Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski.

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

• Poniedziałek 4 maja – wspomnienie św. Floriana, 
patrona strażaków.

• Od czwartku 7 maja – od godz. 15.00 do śro-
dy 13 maja do godz. 12.00 – Jerycho Różańcowe. 
W związku z "pandemią" Jerycho odbywało się tyl-
ko w ciągu dnia od godz. 7.30 do 18.00.

• Od poniedziałku 18 maja – rozpoczęcie w Kaplicy 
Loretańskiej całodziennej Adoracji Najświętszego 
Sakramentu - od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 7.30 do 12.00.

• Poniedziałek 18 maja – 100. Rocznica Urodzin Św. 
Jana Pawła II. Zapraszamy do Krzeszowskiej bazy-
liki na Eucharystię o godz. 12.00.

• Niedziela 24 maja – Pierwsza Komunia św. odwo-
łana.

• Wtorek 26 maja – Dzień Matki.

• Niedziela 31 maja – Rocznica przybycia do Krze-
szowa 44 Sióstr Benedyktynek ze Lwowa (1946 r.)

• Niedziela 7 czerwca – Uroczystość Trójcy Przenaj-
świętszej. 23. Rocznica Koronacji Ikony Krzeszow-
skiej. Pielgrzymka NSZZ „Solidarność” Zagłębia 
Miedziowego i Ziemi Jeleniogórskiej godz. 12.00.

• Czwartek 11 czerwca – Uroczystość Bożego Ciała.

• Niedziela 14 czerwca – 22. Piesza Pielgrzymka 
Trzeźwościowa, Msza św. o godz. 12.00.

• Niedziela 23 czerwca – 75 rocznica śmierci Księż-
nej Anny, żony Henryka Pobożnego.

• Od niedzieli 28 czerwca do poniedziałku 31 sierpnia 
– Koncerty Organowe w Sanktuarium Kzeszowskim: 
codziennie godz. 11.00 i 13.00 w Bazylice natomiast 
w Kościele św. Józefa w sobotę o godz. 19.00.

• Poniedziałek 29 czerwca – Uroczystość Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła.

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

• Piątek 3 lipca - rocznica konsekracji Bazyliki Krze-
szowskiej (3 VII 1735 r.).

• Piątek 3 lipca – Pierwszy piątek miesiąca. Odwiedzi-
ny chorych od godz. 8.30. Nocna adoracja Najświęt-
szego Sakramentu (do godz. 7.00 w sobotę).

• Sobota 4 lipca – (pierwsza sobota miesiąca) godz. 
12.00 Msza św. wynagradzająca Najświętszemu Ser-
cu Maryi za grzechy świata.

• Niedziela 5 lipca – zmiana Tajemnic Żywego Różań-
ca o godz. 10.00.

• Sobota 11 lipca – Święto św. Benedykta, Opata, pa-
trona Europy – w tym dniu szczególnie modlimy się 
za nasze Siostry Benedyktynki.

• Również 11 lipca Rocznica Zbrodni Ludobójstwa na 
Wołyniu.

• Środa 22 lipca – wspomnienie św. Marii Magdale-
ny: zapraszamy w tym dniu do odwiedzania Kapli-
cy wraz z Bożym Grobem. Godz. 18.00 Msza św. na 
którą zapraszamy Zakon Rycerski Świętego Grobu 
Bożego w Jerozolimie.

• 22 lipca 1799 roku (221 lat temu) - urodziła się Pau-
lina JARICOT założycielka Żywego Różańca, kan-
dydatka na ołtarze.

• Niedziela 26 lipca – Odpust ku czci Świętej Anny 
godz. 15.00 (wyjście z  procesją na Górę św. Anny 
o  godz. 14.15. Na placu przed Bazyliką poświęce-
nie wszystkich pojazdów mechanicznych (rowerów, 
motocykli, samochodów, traktorów) Kierowców za-
praszamy na Eucharystię o godz. 12.00, po Mszy św. 
poświęcenie pojazdów.

• Sobota 1sierpnia – Pierwsza Sobota miesiąca, godz. 
12.00 Msza św. wynagradzająca Najświętszemu Ser-
cu Maryi za grzechy świata.

• 2 sierpnia – zmiana Tajemnic Żywego Różańca 
o godz. 10.00.

• Piątek 7 sierpnia – I-piątek miesiąca; odwiedziny 
chorych, Całonocna Adoracja Najświętszego Sakra-
mentu.

• Niedziela 9 sierpnia - Odpust ku czci św. Wawrzyńca 
w Krzeszówku o godz. 14.00, Festyn Rodzinny oraz 
Agapa u Państwa Zuzanny i Jana Bocheńskich.
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13 – 15 sierpnia 2020 r.
WIELKI ODPUST KRZESZOWSKI

Czwartek 13 sierpnia 2020 r.

• Msze św. w Bazylice godz. 7.00; 12.00 i 18.00.

• Godz. 10.00 – Droga Krzyżowa po Kalwarii Krze-
szowskiej.

• Godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia.

• Godz. 21.00 - Apel Jasnogórski w Bazylice.

Piątek 14 sierpnia 2020 r.

• Msze św. w Bazylice 7:00, 12:00 i 18:00.

• Od godz. 11.00 do 13.00 – Sakrament Spowiedzi.

• Godz. 11.30 – Wystawienie Najświętszego Sakra-
mentu i Różaniec w Bazylice.

• Godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia.

• Godz. 18.00 – Eucharystia z kazaniem.

• Po wieczornej Eucharystii możliwość indywidual-
nej modlitwy przed Cudowną Ikoną.

• Godz. 19.00 – Msza Święta Odpustowa w Czadro-
wie ku czci św. Maksymiliana Marii Kolbego.

• Godz. 21.00 – Apel Jasnogórski w Bazylice, po Ape-
lu procesja Maryjna ze świecami po Kalwarii Krze-
szowskiej.

• Po powrocie możliwość dalszej osobistej modlitwy 
przed cudowną ikoną.

• Godz. 24.00 – Pasterka Maryjna w Bazylice.

Sobota 15 sierpnia 2020 r.

• Godz. 7.00 – Godzinki ku czci Niepokalanego Po-
częcia NMP.

• Godz. 7.30 – Eucharystia w kościele św. Józefa.

• Od godz. 8.30 – 10.00 możliwość nawiedzenia koś-
cioła pw. Św. Józefa.

• Godz. 9.00 – zwiedzanie z przewodnikiem kościoła 
św. Józefa.

• Godz. 10.00 – Msza św. w intencji Ojczyzny.

• Godz. 11.30 – Modlitwa Różańcowa w  intencji 
Kościoła, Ojczyzny i Pielgrzymów Krzeszowskich.

• Godz. 12.00 – Główna Suma odpustowa oraz pro-
cesja z Cudownym Obrazem Matki Bożej Łaskawej 
po Placu Klasztornym.

• Godz. 14.00 – Festyn i Koncert Patriotyczny.

• Godz. 17.00 - Eucharystia wieczorna w Bazylice.

• Środa 26 sierpnia – Uroczystość NMP Częstochow-
skiej, Msze św. w Bazylice godz. 7.30, 10.00, 12.00 
i 18.00.

• Poniedziałek 31 sierpnia – 40. Rocznica Powstania 
NSZZ „Solidarność” i podpisanie Umów Społecz-
nych w Gdańsku. Szczególny dzień modlitw w in-
tencji Ojczyzny

ŻYCIE WCIĄŻ STAWIA
PRZED NAMI BOGA

LUB BOŻKA I MÓWI:
WYBIERAJ!

A MOŻE MYŚMY
JUŻ WYBRALI:

• zdrowie ciała zamiast zdrowia duszy?
• długowieczność zamiast wieczności?
• (nie)święty spokój zamiast walki o sprawy świę-

te?
• psychologów zamiast spowiedników?
• sakrament zakupów zamiast sakramentów świę-

tych?
• świątynie konsumpcji zamiast kościołów?
• adoracje monitorów zamiast tabernakulów?
• słodkich celebrytów zamiast gorzkich proroków?
• manię zaspokojenia zamiast wyrzeczenia?
• opętanie sobą samym zamiast troski o bliźniego?
• magiczne diety zamiast prostego postu?
• rozwolnienie zamiast wolności?
• święte księgi Wschodu zamiast Pisma świętego?
• rytuały wokół jedzenia zamiast modlitwy i litur-

gii?
• bezmyślne słowotoki zamiast mądrego 

milczenia?mistykę erotyki zamiast ascetyki czy-
stości?

• zabawianie się zamiast zbawienia?

Człowiek staje się na obraz i podobieństwo Boga lub 
bożka, przed którym klęka…

Br. Tadeusz Ruciński FSC
(z Częstochowy)

KULT ŚWIĘTEJ ANNY NA ZIEMI
KAMIENNOGÓRSKIEJ

Ojcowie Cystersi szerzyli kult św. Anny – babci Pana Jezusa – jako wzór do naśladowania. W kościołach 
przez nich budowanych był zawsze obraz albo figura św. Anny.

Oprócz tego budowali kościoły i ka-
plice ku czci tej patronki. Schematyzm 
Archidiecezji Wrocławskiej wydany 
w roku 1971 we Wrocławiu podaje wia-
domość, że w  Krzeszowie był kościół 
pod wezwaniem św. Anny już w  1623 
roku, odnowiony przez opata Bernarda 
Rossę w 1674 roku. Następnie został on 
przebudowany w 1772 roku, ale strawił 
go pożar 1884 roku i  nastopnie został 
na nowo odrestaurowany w 1886 roku. 
W Lubawce kościół św. Anny wybudo-
wany został w  latach 1692-1696 przez 
opata Bernarda Rossę z  Krzeszowa. 
W  Chełmsku Śląskim również został 
wybudowany kościół ku czci św. Anny; 
zniszczony przez wandali w XX-wieku 
i  odbudowany w  czynie społecznym 
w latach 80 i 90 XX wieku przez miej-
scową społeczność. (wszystkimi praca-
mi kierował Ks. Władysław Sługocki 
- przyp. Redakcji) Odbudowaną świą-
tynię św. Anny w  Chełmsku Śląskim 
odwiedziło do dnia dzisiejszego czte-
rech biskupów: pierwszy Biskup Leg-
nicki dr Tadeusz Rybak, Bp z  Boliwii 
Stanisław Dowlaszewicz, Bp dr Stefan 
Regmunt (Biskup Zielonogórsko – Go-
rzowski) oraz obecny Biskup Legnicki 
dr Stefan Cichy. Mistycy wspominają 
pięć radości św. Anny, które możemy 
oglądać w  Chełmsku Śląskim. Zostały 
one wykonane w  piaskowcu w  XVI-
II wieku przy drodze prowadzącej do 
kościoła św. Anny za Chełmskiem Ślą-
skim:

I radość - przy ul. Kamiennogórskiej – 
Niepokalanego poczęcia NMP,
II radość – Archanioł Gabriel poucza 
św. Annę, kim będzie jej córka,
III radość – Ofiarowanie NMP w Świą-
tyni (wandale zniszczyli tę figure),
IV radość – Narodzenie NMP ( figury 
również zostały przez wandali znisz-
czone),
V radość – Św. Anna wraz z Maryją 
piastują Pana Jezusa.

W Sanktuarium Krzeszowskim 
również były „radości św. Anny” 
w  obrazach. Niestety, obrazy te zosta-
ły skradzione. Na pamiątkę pozostały 
tylko dwa SŁUPY z  cegły na drodze 
prowadzącej do kościoła na Górze św. 
Anny. Może kiedyś znajdą się w Krze-
szowie - „ludzie dobrej woli” i  „Rado-
ści św. Anny” zostaną odrestaurowane. 
Mamy taką nadzieję! Ostatni proboszcz 
Cystersów - obecny Opat w Wąchocku 
O. Eugeniusz wraz z ludźmi dobrej woli 
z  Krzeszowa rozpoczął akcję odbu-
dowy tego zabytkowego kościoła. Na-
stępnie pierwszy diecezjalny proboszcz 
w  Krzeszowie Ks. Kanonik Włodzi-
mierz Gucwa oraz obecny Kustosz Ks. 
Prałat Marian Kopko w dalszym ciągu 
podejmują akcję odbudowy tej świąty-

ni, która po zniszczeniach i  wandali-
zmie lat osiemdziesiątych XX wieku - 
odzyskuje swój blask. Podczas wizytacji 
kanonicznej parafii p.w. Wniebowzięcia 
NMP w  Krzeszowie dnia 25 września 
2011 roku zaśpiewaliśmy dziękczynne 
Te Deum – Ciebie Boże wysławiamy - 
za dar odbudowy zniszczonej świąty-
ni. Wizytacji krzeszowskiej wspólnoty 
dokonał Biskup Pomocniczy Diecezji 
Legnickiej JE Ks. dr Marek Mendyk. 
Podziękowaliśmy wówczas Panu Bogu 
i  św. Annie za dobrodziejów odbu-
dowy tego kościoła oraz za majstrów 
i za wszystkich ludzi, którzy odważnie 
i ofiarnie pomagali w tej sprawie.
(Artkykuł archiwalny, wrzeszień 2011 r.)

Śp. Ks. Władysław Sługocki

Kościół pw. Św. Anny

Msze Święte na Górze św. Anny
Msze Święte na Górze Św. Anny odbywać się będą w każdy piątek 

o godz. 16.00 od 29 maja do 9 października 2020 roku.
Odpust ku czci św. Anny, zaplanowany jest w niedzielę 26 lipca 2020 

roku o  godz. 15.00. Odpustowi będzie przewodniczył Ks. dr Roman 
Raczko dyrektor Caritas Diecezji Grodzieńskiej na Białorusi.
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„KORZYSTAJMY CORAZ ODWAŻNIEJ
Z PARAFIALNEJ POSŁUGI

DUSZPASTERSKIEJ”
Słowo Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, wobec 

zmniejszania ograniczeń liczby osób mogących uczestniczyć 
w zgromadzeniach religijnych.

Konferencja Episkopatu Polski z  ra-
dością przyjmuje informacje o  zmniej-
szającym się zagrożeniu epidemicznym 
w Polsce. Z wdzięcznością myślimy o wy-
siłku wielu osób wkładanym zarówno 
w  ochronę życia i  zdrowia Polaków, jak 
i  w  przywracanie zwyczajnej aktywno-
ści społecznej w naszej ojczyźnie. Dzięki 
roztropnym, choć trudnym decyzjom, 
udało się ochronić wiele istnień ludzkich.

W tym kontekście bardzo ważna i po-
trzebna jest decyzja o  kolejnych złago-
dzeniach obostrzeń, dotyczących udziału 
wiernych w zgromadzeniach religijnych, 
podobnie jak to ma miejsce w  odnie-
sieniu do innych dziedzin życia. Siła do 
walki z epidemią oraz siła przywracania 
zwyczajnej aktywności w  naszym kraju, 
znajduje swoje źródło w sile ducha, a ta 
została nam dana w Jezusie Chrystusie.

W  tygodniach epidemii dochodziły 
do mnie budujące świadectwa ludzi wie-
rzących, którzy – choć korzystali z udzie-
lonej im dyspensy i  łączyli się duchowo 
oraz za pośrednictwem środków maso-
wego przekazu z  liturgią sprawowaną 

w  kościołach – odczuwali wielką tęsk-
notę za wspólnotą parafialną i  życiem 
sakramentalnym.

Wobec zapowiedzianej wczoraj możli-
wości uczestnictwa w zgromadzeniach re-
ligijnych większej liczby osób, zachęcam 
wszystkich wiernych, aby korzystali coraz 
odważniej z  parafialnej posługi duszpa-
sterskiej, zwłaszcza zaś, aby ci, którzy tego 
nie uczynili, przystępowali do sakramen-
tu spowiedzi i  Komunii świętej, jeszcze 
w  czasie wielkanocnym. Aby zaspokoić 
głód eucharystyczny i  głód Słowa Boże-
go, zachęcam do uczestnictwa w  Mszy 
Świętej, nie tylko w niedzielę, ale i w dni 
powszednie, przy zachowaniu należytych 
środków bezpieczeństwa sanitarnego.

Dziękuję kapłanom za odważne to-
warzyszenie wiernym w  czasie epidemii, 
w  ramach nałożonych na Kościół ogra-
niczeń. Jednocześnie zachęcam księży do 
podejmowania nowych inicjatyw duszpa-
sterskich, zwłaszcza do aktywności w ra-
mach małych grup formacyjnych oraz 
cyklicznych spotkań katechetycznych, 
zgodnie ze wskazaniami poszczególnych 

biskupów diecezjalnych. Ufam, że wkrót-
ce, będziemy mogli cieszyć się pełnią 
duszpasterskiego zaangażowania i posłu-
gi.

Wszystkich Polaków, a  zwłaszcza 
chorych, samotnych i  cierpiących oraz 
tych, którzy się nimi opiekują zapewniam 
o mojej modlitwie, z serca błogosławiąc.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji
Episkopatu Polski

Źródło: diecezja.legnica.pl
Zdjęcie: autor. Paterm, źródło: wikipedia.
org

WIDEOKONFERENCJA
W piątek (5 czerwca 2020 r.) o godz. 12:00 odbyła się wideokonferencja podczas której przedstawiliśmy 

najświeższe aktualności z Pocysterskiego Opactwa w Krzeszowie.

Oglądać ją można było m.in. za po-
średnictwem transmisji na żywo na Fa-
cebooku.

Pandemia koronawirusa mocno 
pokrzyżowała nasze tegoroczne plany. 
Przez pewien czas ruch turystyczno-
-pielgrzymkowy był całkowicie wyłą-
czony na terenie naszego kompleksu. 
Wiele wydarzeń zostało odwołanych, 
część z  nich całkowicie zreorganizo-
wanych. Miniona konferencja miała 
za zadania przedstawić Państwu nasze 
najnowsze decyzje i  plany. Serdecznie 
zapraszamy do oglądnięcia nagrania 
zrealizowanego przez Pana Andrzeja 
Pawlukiewicza, a  w  najbliższym czasie 
zapraszamy do Krzeszowa!

Na zdjęciu od lewej:
ks. proboszcz Marian Kopko kustosz i prezes fundacji EPB,

Grzegorz Żurek wiceprezes fundacji EPB
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POŚWIĘCENIE KRZYŻA
PRZY UL. NADRZECZNEJ

„Jak ja pomrę, masz się tym krzyżem opiekować…”- pan Bogdan dobrze pamięta wypowiedziane 
przez dziadka słowa. Polecenie jako swoisty testament. Słowa, które zapadły w pamięć, serce i po latach 
przyniosły niepokój. Nadszedł czas, aby zająć się krzyżem.

Zapewne jak większość młodych 
ludzi w  ogóle nie zastanawiał się 
nad mijanym codziennie przydroż-
nym krzyżem. Był wówczas uczniem 
technikum. Nieżyjący już dziadek 
Mieczysław poprosił go i  jego kole-
gów o  pomoc przy zamontowaniu 
przydrożnego krzyża. Pamięta, że 
dziadek wykonał go własnoręcznie. 
Siostra Bogdana, Kasia poproszona 
przez dziadka, odrestaurowała pła-
skorzeźbę Chrystusa. Zaangażowanie 
i poświęcenie dziadka było dla wnu-
ka świadectwem wiary i zawierzenia. 
Chociaż każdego dnia przychodził 
lub przejeżdżał koło krzyża, nigdy 
wcześniej nie zwracał na niego uwagi. 
Teraz było inaczej.

Minęło jedenaście lat, z upływem 
czasu przegnił świerkowy, przydrożny 
krzyż. Pan Bogdan wspomina, że je-
sienią, ubiegłego roku „coś go tknęło”, 
jak sam mówi: ”Poczułem, że muszę 
coś z tym krzyżem zrobić”, na potwier-
dzenie własnych myśli, przyśniło mu 
się, że ma zająć się krzyżem. W rozwi-
nięciu tego dzieła pomogła mu bab-
cia, która pozbierała od okolicznych 
mieszkańców dobrowolne datki.

Na wiosnę zamówiono drewno na 
krzyż - dwie czterometrowe dębowe 
belki. Później praca stolarza, spod 
którego rąk wyszedł pięciometrowy 
krzyż o rozpiętości 196 cm. Krzyż zo-
stał zamontowany na pozostałym po 
starym krzyżu postumencie. Stał się 
przez to kontynuacją wcześniejszego 
dzieła. W prace przy krzyżu zaanga-
żowało się wiele bezinteresownych 
osób- opowiada pan Bogdan -Potrze-
bowaliśmy transportu, a  zważywszy 
na to, że krzyż waży około 300 kg, 
był to nie lada wyczyn. Później kon-

serwacja, impregnaty, przygotowa-
nie miejsca do obsadzenia krzyża, 
kosmetyka drzew, koszenie trawy, 
nawiezienie ziemi, pomoc przy mon-
tażu z  wykorzystaniem podnośnika 
HDS i wiele towarzyszących działań. 
Nawet właściciel kamiennogórskiego 
zakładu zasponsorował grawerowaną 
tabliczkę pamiątkową. Przez te kilka 
miesięcy, w  czasie prac związanych 
z krzyżem, dużo się wydarzyło. Móg-

łbym zadawać sam sobie pytania, dla-
czego to, czy tamto zdarzenie miało 
miejsce, ale wszyscy wiemy, nie ma 
przypadkowych zdarzeń. Wielu lu-
dzi połączyła praca, która przyniosła 
nam dużo dobra.

Poświęcenie krzyża miało miejsce 
23 maja 2020 r. Modlitwę poprowa-
dził ks. Prałat Ludwik Solecki; krzyż 
poświęcił ks. Marian Kopko.

Honorata Klimczak

„Miłości bez Krzyża nie znajdziecie,
a Krzyża bez miłości nie uniesiecie”

Św. Jan Paweł II
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PIELGRZYMKA MOTOCYKLISTÓW
ORAZ PIELGRZYMKA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

DO KRZESZOWA

W niedzielę (7 czerwca 2020 r.) w  Pocysterskim Opactwie w  Krzeszowie odbyła się Pielgrzymka 
Motocyklistów oraz Pielgrzymka NSZZ „Solidarność”. Msza Święta odbyła się w krzeszowskiej Bazylice 
i była ona połączona ze święceniem jednośladów.

Motocykliści pierwotnie mieli 
przybyć do Krzeszowa w  drugą nie-
dzielę maja, jednak ze względu na 
epidemię wydarzenie to zostało prze-
łożone. Połączyliśmy dwie pielgrzym-
ki, których harmonogram praktycznie 
ograniczał się do Mszy Świętej. W tym 
roku niestety ze względu na zagro-
żenie koronawirusem nie było sceny, 
stoisk i tłumów odwiedzających, które 
pamiętamy z  lat ubiegłych. Na placu 
opactwa pojawiło się za to ponad 100 
maszyn. Dziękujemy wszystkim przy-
byłym, głęboko wierzymy, że w przy-
szłym roku spotkamy się z  Wami 
w tradycyjnym terminie.

Mszy św. przewodniczył ks. dziekan dr Janusz Ospa
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ADORACJA
NAJŚWIETSZEGO

SAKRAMENTU
Szanowni i  Drodzy Czciciele Matki Bożej Łaskawej w  Krzeszowie. Od kilku lat w  Krzeszowie 

podejmowana jest modlitwa Jerycha Różańcowego. Jest ona wielką siłą, która umacnia naszą wspólnotę 
parafialną.

Celem tej modlitewnej inicjatywy jest zburzenie wszelkich 
murów oddzielających człowieka od Boga, które uniemożliwiają 
wypełnienie woli Bożej.

Od poniedziałku 18 maja 2020 roku w naszym Sanktuarium 
Krzeszowskim podejmujemy

DOPOŁUDNIOWĄ ADORACJĘ
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Od poniedziałku do piątku zapraszamy do tej modlitwy 
wszystkich chętnych parafian. W  ciągu każdego dnia czuwa-
nia przed Najświętszym Sakramentem chcemy wynagrodzić za 
grzechy nasze; za grzechy świata oraz o odnowienie moralne na-
szej Ojczyzny i  zwycięstwo nad potęgą złego ducha w naszym 
życiu. Czuwanie przed Najświętszym Sakramentem ma na celu 
ożywienie i pobudzenie apostolstwa w naszej parafii. Zaprasza-
my również do adoracji Pana Jezusa: Przyjaciół Krzeszowskiego 
Sanktuarium.

Adoracja Pana Jezusa
od poniedziałku 18 maja 2020

w Kaplicy Loretańskiej w godzinach:
od 7.30 do 12.00

Szczególną modlitwą objęte zostaną następujące intencje:
• wynagrodzenie za grzechy narodu i świata
• za papieża Franciszka, biskupów i kapłanów
• o nowe powołania do życia kapłańskiego i zakonnego
• w intencjach Biskupa Ordynariusza Diecezji Legnickiej
• o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła Świętego i Polski
• o obudzenie ducha pokuty w Polakach
• o odkrycie daru Eucharystii w życiu i misji rodziny
• o wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Maryi 

za zniewagi i profanacje; o pogłębienie ducha modlitewnego 
w rodzinach

• w intencjach wspólnot katolickich działających przy naszej 
parafii

Ks. Marian Kopko - Proboszcz Parafii
oraz Ks. Marcin Kaluta, Ks. Jerzy Jerka i Ks. Ludwik Solecki

POCYSTERSKIE OPACTWO
W CZESKIEJ TELEWIZJI

Dnia 3 maja 2020 roku na programie pierwszym czeskiej telewizji ukazał się materiał promujący nasz 
region.

Nasz przewodnik Marek Rzeszutek 
zabrał tego dnia Czechów w wirtualną 
podróż po zabytkach Pocysterskiego 
Opactwa w Krzeszowie.

Dziękujemy redakcji, oraz Dolno-
śląskiej Organizacji Turystycznej za 
możliwość zaprezentowania się wśród 
naszych sąsiadów. Liczymy na to, że po 
zniknięciu koronawirusa, będziemy 
mogli znów gościć zagranicznych tu-
rystów. Do zobaczenia w Krzeszowie!
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CENTRUM KOŚCIOŁA ZNAJDUJE SIĘ
W SERCU KAŻDEGO CZŁOWIEKA

Ks. kard. R. Sarah: Centrum Kościoła znajduje się przede wszystkim w  każdym tabernakulum, 
ponieważ jest tam obecny Jezus.

Centrum Kościoła znajduje się 
w  sercu każdego człowieka, który wie-
rzy w Jezusa Chrystusa, modli się i ad-
oruje. Centrum Kościoła znajduje się 
w  sercu klasztorów. Centrum Kościoła 
znajduje się przede wszystkim w  każ-
dym tabernakulum, ponieważ jest tam 
obecny Jezus. Kościoła nie można oce-
niać według kryteriów światowych. On 
nie ma nic wspólnego z sondażami. On 
nie istnieje po to, by być wpływowym 
w świecie – powiedział ks. kard. Robert 
Sarah, prefekt Kongregacji Kultu Boże-
go i  Dyscypliny Sakramentów, w  roz-
mowie z  Charlotte d’Ornellas. Rozmo-
wa została opublikowana w  „Naszym 
Dzienniku”.

***
„Nasz Dziennik”: „Rozwiany dym 

złudzeń” – III część rozmowy z ks. kard. 
Robertem Sarahem.

Co Ksiądz Kardynał sądzi o procesie 
synodalnym, który toczy się w  Niem-
czech? Niektórzy kardynałowie pięt-
nowali ryzyko „protestantyzacji” tego 
Kościoła. Jakie jest zdanie Eminencji na 
ten temat?

– To, co dzieje się w Niemczech, jest 
straszne. Odnosi się wrażenie, że praw-
dy wiary i  nakazy Ewangelii zostaną 
poddane pod głosowanie. Jakim pra-
wem mielibyśmy postanowić, że rezyg-
nujemy z  części nauczania Chrystusa? 
Wiem, że wielu niemieckich katolików 
cierpi z powodu tej sytuacji. Jak często 
mówił Benedykt XVI, Kościół w Niem-
czech jest zbyt bogaty. Mając pieniądze, 
jest się kuszonym, by zrobić wszystko: 
zmienić Objawienie, utworzyć inne Ma-
gisterium, Kościół, który nie będzie już 
jeden, święty, powszechny i  apostolski, 
ale będzie niemiecki. Istnieje niebezpie-
czeństwo, że ten Kościół będzie myśleć 
o sobie jako o jednej z instytucji świata. 
Jakże więc nie zacznie w końcu myśleć 

tak samo jak świat? Chciałbym namó-
wić moich niemieckich braci, żeby do-
świadczyli ubóstwa, żeby zrezygnowali 
z państwowych subwencji. Kościół ubo-
gi nie będzie się obawiał radykalizmu 
Ewangelii. Sądzę, że nasze powiązania 
z pieniędzmi czy z władzą świecką czę-
sto sprawiają, że stajemy się zbyt prze-
wrażliwieni czy wręcz tchórzliwi, by 
głosić Dobrą Nowinę. Za tą debatą staje 
pytanie o nadprzyrodzoną naturę wiary. 
Być chrześcijaninem to nie tylko ducho-
wy dodatek do życia świeckiego, jeden 
z aspektów osobistego rozwoju, którego 
są tak łakomi współcześni zestresowani 
ludzie. Być chrześcijaninem to pozwo-
lić samemu Bogu, by wtargnął w nasze 
życie i nas przemienił. Nie przebieramy 
wśród wszystkich wierzeń i praktyk du-
chowych. Integralnie i całkowicie przyj-
mujemy nadprzyrodzone wydarzenie 
Bożego Objawienia. Ono nam się na-
rzuca. Wstrząsa naszym życiem.

Toczą się dzisiaj dyskusje na temat 
wewnętrznych spraw Kościoła. Papież 
Franciszek oświadczył, że nie obawia się 
schizmy. Czy Ksiądz Kardynał również 
nie ma takich obaw? Jak możnaby przy-
wrócić jedność?

– Jest to możliwe tylko pod warun-
kiem, że na pierwszym miejscu posta-
wimy modlitwę i  adorację. Wspólnie 
nauczymy się tam pełnej wierności dok-
trynie katolickiej, przeżywanej w  naj-
większej miłości. Kościół jest wstrząsany 
ze wszystkich stron. Od wewnętrznych 
walk po afery pedofilskie, poprzez po-
zorne nieprzy-stosowanie do współ-
czesnego świata. Co się dzieje?

– Przeżywamy głęboki kryzys. Prze-
de wszystkim jest to jednak kryzys wiary 
i głęboki kryzys kapłaństwa. Najstrasz-
liwszym jego przejawem są obrzydliwe 
zbrodnie księży. Kiedy Bóg nie znajduje 
się w centrum, kiedy wiara już nie okre-
śla działania, kiedy już nie nadaje kie-

runku życiu ludzi i tego życia nie karmi, 
wtedy takie przestępstwa stają się możli-
we. Jak mówił Benedykt XVI: „Dlaczego 
pedofilia osiągnęła taki zasięg? Ostatecz-
nym powodem jest brak Boga”1. Księży 
kształtowano bowiem, nie ucząc ich, że 
jedynym punktem oparcia ich życia jest 
Bóg, nie pozwalając im doświadczyć, że 
ich życie ma sens tylko przez Boga i dla 
Boga. Gdy są pozbawieni Boga, pozosta-
je im tylko władza. Niektórzy pogrążyli 
się w diabelskiej logice nadużyć władzy 
i  zbrodni seksualnych. Jeśli ksiądz nie 
doświadcza codziennie, że jest tylko 
narzędziem, wtedy grozi mu upojenie 
się poczuciem mocy. Jeśli życie księdza 
nie jest życiem konsekrowanym, wtedy 
zagraża mu wielkie niebezpieczeństwo 
złudzenia i wypaczenia.

Oblicze Kościoła zostało zbrukane 
grzechem jego synów. Dzisiaj jednak 
na nowo ukazuje się prawdziwe jego 
oblicze. Jaśnieje ono w tych odważnych 
księżach, którzy towarzyszą umiera-
jącym, narażając własne życie, w  tych 

1 Ojciec Święty Benedykt XVI, Papież se-
nior, List o przyczynach kryzysu Kościoła, 
III, 1, tłum. Jan J. Franczak, Wydawnictwo 
AA, Kraków 2019, s. 35.

Ks. kard. Robert Sarah,
prefekt Kongregacji Kultu Bożego

i Dyscypliny Sakramentów
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księżach, którzy niosą swój lud w  mil-
czącej i sekretnej modlitwie.

Chrześcijanie osłabli z  powodu 
braku wiary. Wydaje się, że niektórzy 
chrześcijanie sami chcą się pozbawić 
tego światła. Zmuszają się do patrzenia 
na świat zsekularyzowanym spojrze-
niem. Dlaczego? Czy jest to pragnienie 
akceptacji przez świat? Pragnienie, by 
być jak wszyscy?

Zastanawiam się, czy w gruncie rze-
czy ta postawa po prostu nie maskuje 
lęku, który sprawia, że nie chcemy usły-
szeć tego, co do nas mówi sam Jezus: 
„Wy jesteście solą ziemi. (…) Wy jesteście 
światłem świata” (Mt 5,13-14). Jakaż 
odpowiedzialność! Jakież brzemię! Zre-
zygnować z  bycia solą ziemi to skazać 
świat na pozostanie mdłym i bez smaku, 
zrezygnować z bycia światłem świata to 
skazać świat na ciemność. Nie możemy 
się na to zdecydować!

Co robić?

– W wielu chrześcijanach tkwi nie-
chęć do dawania świadectwa wierze 
czy do niesienia światu światła. Nasza 
wiara stała się letnia jak wspomnienie, 
które powoli się zaciera. Staje się jak-
by zimną mgłą. Nie ośmielamy się już 
wtedy twierdzić, że jest ona jedynym 
światłem świata. A przecież mamy da-
wać świadectwo nie o  sobie samych, 

lecz o  Bogu, który wyszedł nam na 
spotkanie i objawił siebie.

Pora wyrwać chrześcijan z otaczają-
cego relatywizmu, który znieczula serca 
i  usypia miłość! Letniość, jaka wśród 
nas zapanowała, mierzy się miarą naszej 
apatii wobec doktrynalnych wypaczeń. 
Nierzadko na uniwersytetach katoli-
ckich czy w  publikacjach nominalnie 
chrześcijańskich naucza się poważnych 
błędów. Nikt nie reaguje! Uważajmy, 
wierni zażądają kiedyś od nas zdania 
sprawy. Oskarżą nas przed Bogiem, że 
wydaliśmy ich wilkom i zdezerterowali-
śmy z naszego stanowiska pasterza bro-
niącego owczarni.

Nasza wiara warunkuje naszą miłość 
do Boga. Bronić wiary to bronić najsłab-
szych, najprostszych i pozwolić im ko-
chać Boga w prawdzie. Idzie o zbawie-
nie dusz – naszych własnych i naszych 
braci. W dniu, w którym przestaniemy 
płonąć z miłości do naszej wiary, świat 
umrze z zimna, pozbawiony swego naj-
cenniejszego dobra.

Kto dzisiaj powstanie, by głosić mia-
stom Zachodu wiarę, której one wycze-
kują? Kto powstanie, by głosić Ewangelię 
muzułmanom? Szukają jej, wcale o tym 
nie wiedząc. Zwracają się ku islamizmo-
wi, gdyż jako jedyną religię Zachód ofe-
ruje im społeczeństwo konsumpcyjne. 
Nie możemy już nazywać się wierzący-
mi, a w praktyce żyć jak ateiści!

Będąc w sercu Kościoła i jego ośrod-
ka decyzyjnego, jakim jest Watykan, jak 
Ksiądz Kardynał patrzy na dzisiejszy 
Kościół?

– Centrum Kościoła to nie watykań-
ska administracja. Centrum Kościoła 
znajduje się w sercu każdego człowieka, 
który wierzy w Jezusa Chrystusa, modli 
się i  adoruje. Centrum Kościoła znaj-
duje się w  sercu klasztorów. Centrum 
Kościoła znajduje się przede wszystkim 
w każdym tabernakulum, ponieważ jest 
tam obecny Jezus. Kościoła nie można 
oceniać według kryteriów światowych. 
On nie ma nic wspólnego z  sondaża-
mi. On nie istnieje po to, by być wpły-
wowym w świecie. Kościół powtarza za 
Jezusem: „Ja się na to narodziłem i na to 
przyszedłem na świat, aby dać świade-
ctwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, 
słucha mojego głosu” (J 18,37). Chrześ-
cijanie nigdy nie będą godni tej misji, 
ale Kościół zawsze będzie obecny, żeby 
świadczyć o Chrystusie.tłum. Agnieszka 
Kuryś
„Nasz Dziennik”/radiomaryja.pl
Źródło: https://www.radiomaryja.pl/
informacje/ks-kard-r-sarah-centrum-ko-
sciola-znajduje-sie-przede-wszystkim-w-
-kazdym-tabernakulum-poniewaz-jest-
-tam-obecny-jezus/
Zdjęcie: François-Régis Salefran, źródło: 
wikipedia.org

WIZYTA MATKI GENERALNEJ
SIÓSTR ELŻBIETANEK

W środę 20-go maja nasze Sanktuarium odwiedziła Matka Generalna Sióstr Elżbietanek S. Samuela 
Werbińska. Wizyta rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Brackim pw. Świętego Józefa.

Wraz z Siostrą Samuelą w w li-
turgii mszy św. uczestniczyły: Sio-
stra Prowincjalna z  Wrocławia S. 
Paula Marcinowska, Siostra Pro-
wincjalna z  Poznania S. Kamila, 
Wikaria z Poznania S. Józefa, Sio-
stra Przełożona z  Krzeszowa S. 
Damaris oraz Siostra Stella i  Sio-
stra Goretti z Krzeszowa. Po skoń-
czonej eucharystii Siostry udały się 
wraz z  przewodnikiem na zwie-
dzanie naszego kompleksu.
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Polska, którą trzy sąsiednie mocarstwa 
– Prusy, Rosja i Austria – podzieliły mię-
dzy siebie i  okupowały przez ponad sto 
lat, po pierwszej wojnie światowej odzy-
skała niepodległość. Było to wydarzenie 
budzące wielkie nadzieje, ale domagają-
ce się także wielkich wysiłków, ponieważ 
organizujące się na nowo państwo ciągle 
odczuwało nacisk obydwu mocarstw – 
Niemiec i Rosji. W tej sytuacji opresji, ale 
przede wszystkim nadziei, wzrastał mło-
dy Karol Wojtyła, który niestety bardzo 
wcześnie stracił swą matkę, brata, a  na 
koniec także ojca, któremu zawdzięczał 
swoją głęboką i  gorącą pobożność. Mło-
dego Karola pociągały szczególnie litera-
tura i teatr, dlatego po uzyskaniu matury 
zaczął najpierw studiować te dwa przed-
mioty.

„Aby uchronić się przed wywózką na 
przymusowe roboty do Niemiec, jesienią 
roku 1940 zaczął pracę jako robotnik fi-
zyczny w  kamieniołomie, związanym 
z  fabryką chemiczną Solvay” (por. Jan 
Paweł II, Dar i  tajemnica, s. 12). „Jesie-
nią roku 1942 podjął ostateczną decyzję 
wstąpienia do krakowskiego Seminarium 
Duchownego, które arcybiskup Krakowa 
Sapieha potajemnie zorganizował w swej 
rezydencji. Już jako fabryczny pracownik 
rozpoczął z pomocą starych książek stu-
diowanie teologii, tak że 1 listopada 1946 
mógł otrzymać święcenia kapłańskie” 
(por. tamże, s. 15). Teologii uczył się jed-
nak nie tylko z książek, ale także poprzez 
doświadczenie konkretnej ciężkiej sytua-
cji, w której znajdował się on sam i  jego 
kraj. Jest to poniekąd charakterystyczne 
dla całego jego życia i  działalności. Stu-
diuje książki, ale zawarte w nich pytania 
stają się treścią, którą przeżywa i  której 
dogłębnie doświadcza. Tak też dla niego 
jako młodego biskupa – od 1958 roku bi-
skupa pomocniczego, a od 1964 roku ar-
cybiskupa Krakowa – Sobór Watykański 
II stanowi szkołę całego jego życia i pracy. 

Pojawiające się doniosłe pytania, prze-
de wszystkim wiążące się z  tak zwanym 
Schematem XIII – późniejszą Konstytucją 
Gaudium et spes – były jego osobistymi 
pytaniami. Wypracowane na soborze od-
powiedzi wskazały mu drogę jego pracy 
jako biskupa, a później jako papieża.

Gdy kardynał Wojtyła 16 paździer-
nika 1978 roku został obrany Następcą 
Świętego Piotra, Kościół znajdował się 
w sytuacji dramatycznej. Obrady soboro-
we przedstawiano na forum publicznym 
jako spieranie się o  samą wiarę, która 
w  ten sposób wydawała się pozbawiona 
swego charakteru nieomylnej i  nienaru-
szalnej pewności. Tak na przykład pewien 
bawarski proboszcz sytuację tę scharak-
teryzował w następujących słowach: „Na 
koniec wpadliśmy w  błędną wiarę”. To 
poczucie, że nic już nie jest pewne, że 
wszystko można kwestionować, podsycał 
jeszcze sposób przeprowadzania reformy 
liturgii. Na koniec wydawało się, że także 
w liturgii można wszystko tworzyć same-
mu. Paweł VI energicznie i  zdecydowa-
nie doprowadził do końca sobór, jednak 
po jego zakończeniu stawał przed coraz 
trudniejszymi problemami, które na ko-
niec postawiły pod znakiem zapytania 
sam Kościół. Socjologowie porównywali 
w  tamtym czasie sytuację Kościoła z  sy-
tuacją Związku Sowieckiego pod rządami 
Gorbaczowa, w którym w procesie poszu-
kiwania niezbędnych reform rozpadł się 
na koniec cały potężny wizerunek pań-
stwa sowieckiego.

Tak więc na nowego papieża czeka-
ło w  istocie zadanie po ludzku niemal 
niewykonalne. Już na pierwszy rzut oka 
okazało się jednak, że Jan Paweł II bu-
dził nowe zachwycenie się Chrystusem 
i  Jego Kościołem. Najpierw jego słowa 
na rozpoczęcie pontyfikatu, zawołanie: 
„Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na 
oścież drzwi Chrystusowi!” Ten ton cha-
rakteryzował zresztą cały jego pontyfikat 

i uczynił go wyzwalającym odnowicielem 
Kościoła. Stało się tak dlatego, że nowy 
papież pochodził z kraju, w którym recep-
cja soboru była pozytywna. Decydujące 
było nie powątpiewanie we wszystko, lecz 
radosna odnowa wszystkiego.

W  104 wielkich podróżach duszpa-
sterskich papież przemierzył cały świat 
i wszędzie głosił Ewangelię jako radosną 
nowinę, wyjaśniając w  ten sposób także 
swój obowiązek opowiadania się za do-
brem, za Chrystusem.

W  14 encyklikach na nowy sposób 
ukazywał wiarę Kościoła i  jego ludzkie 
nauczanie. Nieuniknione więc było to, że 
wywołał sprzeciw w Kościołach Zachodu, 
które były przepełnione wątpliwościami.

Dzisiaj istotne wydaje mi się wskazy-
wanie na właściwe centrum, z  perspek-
tywy którego należy odczytywać prze-
słanie zawarte w  jego różnych tekstach. 
Centrum to sugestywnie odsłoniła nam 
wszystkim godzina jego śmierci. Papież 
Jan Paweł II zmarł w pierwszych godzi-
nach ustanowionego przez niego święta 
Miłosierdzia Bożego. Pozwólcie mi naj-
pierw dołączyć tutaj małą osobistą uwa-
gę, która ukazuje nam coś ważnego dla 
zrozumienia istoty i  postępowania tego 
papieża. Jan Paweł II był od początku 
pod dużym wrażeniem orędzia krakow-
skiej zakonnicy Faustyny Kowalskiej, 
która przedstawiała miłosierdzie Boże 
jako istotne centrum całej chrześcijań-
skiej wiary i pragnęła ustanowienia jego 
święta. Po konsultacjach papież przewi-
dział na nie Białą Niedzielę. W  sprawie 
stosowności tej daty, przed podjęciem 
ostatecznej decyzji, poprosił jednak 
o opinię Kongregację Nauki Wiary. Da-
liśmy odpowiedź negatywną, ponieważ 
uważaliśmy, że takiej wielkiej, starej 
i  pełnej treści daty jak Biała Niedziela 
nie należy obciążać nowymi ideami. Dla 
Ojca Świętego przyjęcie naszego „nie” 
z  pewnością nie było łatwe. On jednak 

18 maja 2020 r. upłyneło 100 lat od urodzin papieża Jana Pawła II w małym polskim mieście Wadowice.

LIST BENEDYKTA XVI NA STULECIE URODZIN
ŚW. JANA PAWŁA II
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zrobił to z całą pokorą i przyjął również 
nasze drugie „nie”. Na koniec sformu-
łował propozycję, która Białej Niedzieli 
pozostawia jej historyczne znaczenie, ale 
w  jej pierwotną treść wprowadza miło-
sierdzie Boże. Często zdarzały się takie 
przypadki, w których wywierała na mnie 
wrażenie pokora wielkiego papieża, re-
zygnującego ze swych ulubionych idei, 
gdy nie było na nie zgody urzędowych 
organów, o  którą zgodnie z  klasycznym 
porządkiem należało je prosić.

Gdy Jan Paweł II wydał ostatnie 
tchnienie na tym świecie, było akurat 
po pierwszych nieszporach święta Mi-
łosierdzia Bożego. Rozjaśniło to godzinę 
jego śmierci: światło miłosierdzia Bożego 
rozbłysło nad jego konaniem jako krze-
piące orędzie. W swojej ostatniej książce 
Pamięć i  tożsamość, która ukazała się 
prawie w przeddzień jego śmierci, papież 
raz jeszcze po krótce przedstawił orędzie 
Bożego miłosierdzia. Wskazuje w  niej, 
że siostra Faustyna zmarła jeszcze przed 
okropieństwem drugiej wojny światowej, 
ale przekazała już odpowiedź Pana na te 
potworności. „Zło nie odnosi ostateczne-
go zwycięstwa! Tajemnica paschalna po-
twierdza, że ostatecznie zwycięskie jest 
dobro; że życie odnosi zwycięstwo nad 
śmiercią; że nad nienawiścią tryumfuje 
miłość” (s. 62).

Papieżowi przez całe życie chodzi-
ło o  to, aby obiektywne centrum wiary 
chrześcijańskiej – naukę o  zbawieniu – 
subiektywnie przyjąć za swoje i  uzdal-
niać innych do jego przyjęcia. Dzięki 
zmartwychwstałemu Chrystusowi mi-
łosierdzie Boże jest przeznaczone dla 
każdego. Mimo iż to centrum chrześci-
jańskiej egzystencji jest nam darowane 
tylko w  wierze, ma ono jednocześnie 
znaczenie filozoficzne, bo skoro miło-
sierdzie Boże nie jest faktem, to musimy 
radzić sobie z takim światem, w którym 
ostateczna przeciwwaga dobra wobec zła 
nie jest rozpoznawalna. Ostatecznie poza 
tym obiektywnym historycznym znacze-
niem każdy musi wiedzieć, że miłosier-
dzie Boże okaże się na koniec silniejsze 
od naszej słabości. W tym miejscu należy 
odnajdywać wewnętrzną jedność orędzia 
Jana Pawła II i zasadnicze intencje papie-
ża Franciszka: wbrew spotykanej niekie-
dy opinii Jan Paweł II nie jest moralnym 
rygorystą. Ukazując istotne znaczenie 
Bożego miłosierdzia, daje on nam moż-
ność przyjęcia stawianych ludziom mo-
ralnych wymogów, mimo iż człowiek ni-
gdy nie zdoła im w pełni sprostać. Nasze 
moralne wysiłki podejmujemy w świetle 
Bożego miłosierdzia, które dla naszej sła-
bości okazuje się uzdrawiającą mocą.

Gdy papież Jan Paweł II umierał, Plac 
św. Piotra był pełen ludzi, przede wszyst-
kim młodych, którzy chcieli po raz ostatni 
spotkać się ze swym papieżem. Nigdy nie 
zapomnę chwili, w której arcybiskup San-
dri podał wiadomość o odejściu papieża. 
Nie zapomnę przede wszystkim chwili, 
w  której wielki dzwon św. Piotra ogłosił 
tę wiadomość. W  dniu pogrzebu Ojca 
Świętego można było zobaczyć mnóstwo 
plakatów z napisem „Santo subito”. Było to 
wołanie, które płynęło ze spotkania z  Ja-
nem Pawłem II ze wszystkich stron. I nie 
tylko na Placu św. Piotra, ale w  różnych 
kręgach intelektualistów dyskutowano 
nad nadaniem Janowi Pawłowi II tytułu 
„Wielki”.

Słowo „święty” wskazuje na sferę Bożą, 
a słowo „wielki” na wymiar ludzki. Zgod-
nie z  zasadami Kościoła świętość ocenia 
się na podstawie dwóch kryteriów: hero-
iczności cnót i  cudu. Obydwa te kryteria 
są ściśle ze sobą związane. Bowiem pojęcie 
„cnoty heroicznej” oznacza nie jakiś suk-
ces olimpijski, ale fakt, że w danym czło-
wieku i  przez niego widoczne jest to, co 
nie ma źródła w nim samym, lecz jest tym, 
co działanie Boga ukazuje w nim i przez 
niego. Chodzi tu nie o moralne współza-
wodnictwo, lecz o  rezygnację z  własnej 
wielkości. Chodzi o  to, że człowiek po-
zwala Bogu działać w sobie i w ten sposób 
uwidaczniać przez siebie działanie i  moc 
Boga.

To samo odnosi się do kryterium cudu. 
Również tutaj nie chodzi o to, że dzieje się 
coś sensacyjnego, lecz o to, że uzdrawiają-
ca dobroć Boga staje się widoczna w spo-
sób przekraczający ludzkie możliwości. 
Święty jest człowiekiem otwartym, które-
go przenika Bóg. Święty to ktoś otwarty na 
Boga, to człowiek przeniknięty Bogiem. 
Świętym jest ten, kto nie koncentruje uwa-
gi na sobie, ale sprawia, że widzimy i roz-
poznajemy Boga. Celem procesów beaty-
fikacyjnego i kanonizacyjnego jest właśnie 
zbadanie tego zgodnie z normami prawa. 
W  odniesieniu do Jana Pawła II obydwa 
te procesy zostały przeprowadzone ści-
śle według obowiązujących reguł. Stoi on 
więc teraz przed nami jako ojciec ukazują-
cy nam miłosierdzie i dobroć Boga.

Trudniejsze jest poprawne zdefinio-
wanie pojęcia „wielki”. W  ciągu prawie 
dwutysiącletniej historii papiestwa tytuł 
„Wielki” przyjął się tylko w  odniesieniu 
do dwóch papieży: do Leona I  (440 – 
461) i do Grzegorza I (590 – 604). Słowo 
„wielki” ma u obydwu wydźwięk politycz-
ny, ale w tym sensie, że dzięki sukcesom 
politycznym ukazuje się coś z  tajemnicy 
samego Boga. Leon Wielki w  rozmowie 
z  wodzem Hunów Attylą przekonał go 

do oszczędzenia Rzymu, miasta aposto-
łów Piotra i Pawła. Bez broni, bez władzy 
wojskowej czy politycznej, mocą swego 
przekonania do wiary zdołał straszliwego 
tyrana namówić do oszczędzenia Rzymu. 
W walce ducha z władzą, duch okazał się 
silniejszy. Grzegorz I nie odniósł żadnego 
podobnie spektakularnego sukcesu, ale 
mimo to potrafił kilka razy ocalić Rzym 
przed Longobardami – również on, prze-
ciwstawiając władzy ducha, odnosił zwy-
cięstwo ducha.

Gdy zestawiamy historię tych dwóch 
papieży z  historią Jana Pawła II, podo-
bieństwo jest niezaprzeczalne. Także Jan 
Paweł II nie dysponował żadną siłą mi-
litarną ani władzą polityczną. W  lutym 
1945 roku, przy naradzaniu się nad przy-
szłym kształtem Europy i  Niemiec, ktoś 
zwrócił uwagę, że trzeba też uwzględnić 
opinię papieża. Stalin zapytał wtedy: „Ile 
dywizji ma papież?” Oczywiście nie miał 
żadnej. Ale moc wiary okazała się siłą, 
która na koniec w  roku 1989 wytrąciła 
z równowagi sowiecki system siły i umoż-
liwiła nowy początek. Nie ulega wątpli-
wości, że wiara papieża stanowiła istotny 
element w przełamaniu sił. I z pewnością 
także tutaj widoczna jest owa wielkość, 
która ujawniła się w  przypadku Leona 
I i Grzegorza I.

Pytanie, czy w  tym przypadku przy-
domek „wielki” przyjmie się czy nie, po-
zostawmy otwarte. Prawdą jest, że w Janie 
Pawle II uwidoczniły się nam wszystkim 
moc i dobroć Boga. W czasie, kiedy Koś-
ciół na nowo cierpi z powodu naporu zła, 
jest on dla nas oznaką nadziei i otuchy.

Drogi Święty Janie Pawle II, módl się 
za nami!

Benedykt XVI
Watykan, 4 maja 2020 r.
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MUSICIE WYMAGAĆ OD SIEBIE
Z ks. prałatem Marianem Kopko, kustoszem sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w  Krzeszowie, 

rozmawia Marek Zygmunt.

Wiem, że kilkakrotnie Ksiądz Pra-
łat miał okazję spotkać się z  Ojcem 
Świętym Janem Pawłem II. Czy któreś 
z tych spotkań pozostawiło jakiś szcze-
gólny ślad w posłudze kapłańskiej?

– Pierwszy raz spotkałem się z Ojcem 
Świętym w  1979 roku na Jasnej Górze. 
Byłem wtedy klerykiem Metropolital-
nego Wyższego Seminarium Duchow-
nego we Wrocławiu i  miałem zaszczyt 
uczestniczyć w  spotkaniu Papieża ze 
studentami wszystkich polskich semi-
nariów duchownych. Kolejne odbyło się 
w styczniu 1995 roku w Watykanie w Sali 
Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego po 
konsekracji biskupiej ks. bp. Stefana Re-
gmunta, który został najpierw biskupem 
pomocniczym naszej diecezji legnickiej, 
a potem ordynariuszem diecezji zielono-
górsko-gorzowskiej. Byłem członkiem 
delegacji diecezjalnej na tę uroczystość 
i  wtedy proboszczem nowej parafii pw. 
Matki Bożej Królowej Polski w Polkowi-
cach.

W  pewnym momencie Ojciec Świę-
ty podszedł do mnie i  ja poprosiłem go 
o papieskie błogosławieństwo na budowę 
kościoła parafialnego. Zapytał mnie o to, 
jak przebiega ta inwestycja, jak wygląda 
zaangażowanie parafian, nasza posługa 
duszpasterska. I  udzielił pasterskiego 
błogosławieństwa kapłanom i  wiernym 
naszej polkowickiej wspólnoty. Była to 
dla mnie niezwykła chwila, rozmowa, 
której nie zapomnę do końca życia.

Uczestniczył Ksiądz Prałat w przy-
gotowaniach pielgrzymki Ojca Świę-
tego do Legnicy, w  czasie której Jan 
Paweł II ozdobił papieskimi koronami 
królującą w  Krzeszowie ikonę Matki 
Bożej Łaskawej.

– Pierwszy biskup legnicki ks. bp Ta-
deusz Rybak poprosił mnie, abym zorga-
nizował w  lasach państwowych żerdzie 
potrzebne do wytyczenia specjalnych 
stref dla pielgrzymów, którzy na legni-
ckim lotnisku będą brali udział w spot-
kaniu z Papieżem. Zadanie to udało się 
zrealizować w stu procentach, ponieważ 
życzliwość ludzi w tym czasie była prze-
ogromna.

2 czerwca 1997 r. w  Legnicy pano-
wała piękna, słoneczna pogoda. Na 
tamtejsze lotnisko udałem się wraz 
z moją mamą Kingą i z moimi polkowi-
ckimi parafianami. Z Polkowic na spot-
kanie z  Ojcem Świętym zorganizowa-
łem wraz z biurem podróży z Głogowa 
wahadłowy wyjazd na lotnisko w  Leg-
nicy ponad 2 tysiący mieszkańców Pol-
kowic. Ale w czasie samej uroczystości 
opiekowałem się głównymi delegacjami 
rządowymi i parlamentarnymi. Siedzia-
łem w pierwszym rzędzie. Kiedy Ojciec 
Święty przechodził obok mnie, miałem 
okazję powiedzieć mu, że jego błogosła-
wieństwo bardzo pomogło we wzniesie-
niu naszej polkowickiej świątyni para-
fialnej. Uśmiechnął się i ponownie mnie 
pobłogosławił.

Będąc wtedy świadkiem ozdobie-
nia krzeszowskiej ikony Matki Bożej 
Łaskawej koronami papieskimi, chy-
ba w najśmielszych oczekiwaniach nie 
przypuszczał Ksiądz Prałat, że będzie 
kiedyś kustoszem krzeszowskiego 
sanktuarium?

– Oczywiście, że się tego nie spo-
dziewałem. Ale po siedemnastu latach 
posługiwania w  Polkowicach zostałem 
w  roku 2008 posłany przez drugiego 
legnickiego ordynariusza, ks. bp. Stefa-
na Cichego, właśnie do Krzeszowa. Tu-
taj staram się poprzez różnego rodzaju 
inicjatywy duszpasterskie, patriotyczne, 
kulturalne, charytatywne rozwijać nie 
tylko kult Matki Bożej Łaskawej, ale 
i korzystam z nauczania Ojca Świętego 
Jana Pawła II.

Realizacja tych przedsięwzięć nie 
byłaby możliwa bez ogromnego wspar-
cia, zaangażowania ze strony pasterzy 
Kościoła legnickiego, kanclerza legni-
ckiej Kurii Biskupiej ks. prałata dr. Józe-
fa Lisowskiego i wielu innych kapłanów 
diecezjalnych, zakonnych, no i  oczy-
wiście krzeszowskich parafian i  moich 
najbliższych współpracowników. Wiele 
inspiracji czerpię również z codziennej 
lektury „Naszego Dziennika” i z wielkiej 
życzliwości okazywanej przez waszą re-
dakcję.

Właśnie korzystając z  zamieszcza-
nych na waszych łamach ostatnio wielu 
materiałów na temat Ojca Świętego Jana 
Pawła II oraz Sługi Bożego ks. kard. Ste-
fana Wyszyńskiego przygotowywaliśmy 
w  naszym sanktuarium różne przed-
sięwzięcia akcentujące 100. rocznicę 
urodzin Jana Pawła II i  zapowiedzianą 
beatyfikację Prymasa Tysiąclecia. Ale 
niestety ze względów na obostrzenia 
epidemiologiczne ograniczymy się do 
modlitwy siedmiodniowego Jerycha Ró-
żańcowego od 7 do 13 maja br.

A  jeśli mowa o  nauczaniu, to czy 
jest jakaś myśl, przesłanie Jana Pawła 
II, która szczególnie utkwiło w pamię-
ci, posłudze kapłańskiej Księdza Pra-
łata?

– Podczas spotkania z młodzieżą na 
Westerplatte nasz umiłowany Papież po-
wiedział takie dobitne słowa „Musicie 
wymagać od siebie, nawet gdyby inni 
tego nie wymagali”. Stosując się do tych 
słów, staram się zawsze być wymagają-
cy jako kapłan. Ale najbardziej wyma-
gam od siebie. Bo wiem jedno: kiedy ja 
będę dobrze pracował, kiedy ja będę do-
brze się modlił i sprawował jak najlepiej 
swoje obowiązki, to wtedy również inni 
będę na mnie patrzeć i żyć lepiej i solid-
niej. Dziękuję za rozmowę.

Marek Zygmunt

Artykuł opublikowany na stronie: 
https://naszdziennik.pl/wiara-kosciol-
-w-polsce/220804,musicie-wymagac-od-
-siebie.html

ks. Marian Kopko
proboszcz i kustosz z Krzeszowa

WYWIAD Z KS. MARIANEM KOPKO
KUSTOSZEM SANKTUARIUM M.B. ŁASKAWEJ

W KRZESZOWIE, 20 KWIETNIA 2020 R.,
KATECHETKA RENATA CHMIELOWSKA Z POLKOWIC
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WYWIAD Z KS. MARIANEM KOPKO 
Z byłym proboszczem parafii M. B. Królowej Polski w Polkowicach, obecnie kustoszem Sanktuarium 

M. B. Łaskawej w krzeszowie, przeprowadziła katechetka Renata Chmielowska z Polkowic 20 kwietnia 
2020 roku.

W jakich okolicznościach 
spotkał Ksiądz osobę św. Jana 
Pawła II.

Ks. Marian Kopko: Wybór 
kard. Karola Wojtyły na papieża 
Jana Pawła II odbył się, jak wie-
my, 16 października 1978 roku 
w  Watykanie. Byłem wówczas 
klerykiem MWSD we Wrocła-
wiu. Ojciec Święty kilkakrot-
nie później przyjeżdżał na piel-
grzymki do Polski.

Pierwszy raz spotkaliśmy pa-
pieża w  Częstochowie w  1979 
roku, kiedy to odbywało się na 
Jasnej Górze spotkanie wszyst-
kich seminarzystów z  Polski 
z Następcą Świętego Piotra.

Ale najpiękniejsze dla mnie 
spotkanie z  Ojcem Świętym od-
było się w  Watykanie po konse-
kracji Biskupa Stefana Regmunta 
w styczniu 1995 roku.

W  Sali Klementyńskiej Pała-
cu Apostolskiego odbywała się 
audiencja wszystkich pielgrzy-
mów, którzy w  tym czasie byli 
na konsekracji biskupa Stefana. 
Byłem również i  ja w tej delega-
cji. Ojciec Święty w pewnym mo-
mencie podszedł do mnie i ja Go 
poprosiłem o  błogosławieństwo 
na budowę kościoła Matki Bożej 
Królowej Polski w  Polkowicach. 
Była to dla mnie niezwykła chwi-
la, której nie zapomnę do koń-
ca życia. Ojciec Święty zapytał 
mnie o kilka szczegółów i udzie-
lił pasterskiego błogosławieństwa 
kapłanom pracującym wtedy 
w  Polkowicach oraz wszystkim 
mieszkańcom naszej parafii na 
Osiedlu Gwarków.

Jaka myśl, przesłanie zapad-
ły Księdzu najbardziej w pamięć 
z nauczania św. Jana Pawła II?

Ks. Marian Kopko: Ojciec 
Święty podczas spotkania z  mło-
dzieżą na Westerplatte powiedział 
takie dobitne słowa: „Wymagajcie 
od siebie nawet wtedy, kiedy inni 
nie będą od was tego wymagać”. 
Od tej chwili starałem się zawsze 
być wymagający jako kapłan. Ale 
najbardziej wymagam od siebie. 
Bo wiem jedno: kiedy ja będą do-
brze pracował; kiedy ja będę się 
dobrze modlił i sprawował jak naj-
lepiej swoje obowiązki – to wtedy 
również inni będą na mnie patrzeć 
i żyć lepiej, solidniej.

Jak to spotkanie wpłynęło na 
dalsze Księdza życie? Czy dzięki 
temu coś się zmieniło?

Ks. Marian Kopko: Od tamtej 
chwili aż po dzień dzisiejszy słowa 
Papieża Jana Pawła II towarzyszą 

mi cały czas w moim życiu. Przez 
siedemnaście lat, budując kościół 
i  Dom Parafialny im. Jana Pawła 
II w  Polkowicach, przewodziłem 
w imieniu Biskupa Tadeusza Ryba-
ka (pierwszego Biskupa Legnickie-
go) pieszej pielgrzymce z  Legnicy 
do Częstochowy. Później z  woli 
drugiego Biskupa Legnickiego 
Stefana Cichego zostałem posłany 
do sanktuarium Matki Bożej Ła-
skawej w  Krzeszowie. Wszędzie, 
gdzie odbywałem posługę kapłań-
ską, starałem się wykonywać swoje 
obowiązki jak najlepiej – pamięta-
jąc o  słowach dzisiaj już Świętego 
Papieża Jana Pawła II: „Musicie 
wymagać od siebie, nawet gdyby 
inni tego nie wymagali”.

Materiały ze zbiorów własnych, au-
torów wywiadów oraz Internetu ze-
brała i przygotowała
Renata Chmielowska (18 V 2020 r.)
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ŚW. JAN PAWEŁ II
Szósta podróż apostolska Jana Pawła II do Polski.

31 maja - 10 czerwca 1997 r. Legnica, 2 czerwca 1997 r.
Homilia podczas Mszy św. na lotnisku (wyjątki)

Maryja po zwiastowaniu odwiedziła 
swoją krewną Elżbietę. Elżbieta zaś, gdy 
usłyszała pozdrowienie Maryi, doznała 
szczególnego objawienia. W  głębi ser-
ca poznała, że jej młoda krewna, która 
przychodzi do niej w stanie błogosławio-
nym, nosi w  swoim łonie Mesjasza. Wy-
dała więc okrzyk pozdrawiając Maryję: 
«Błogosławiona jesteś między niewiastami 
i  błogosławiony jest owoc Twojego łona» 
(Łk 1, 42). I  wówczas, odpowiadając na 
pozdrowienie Elżbiety, Maryja oddaje 
cześć Bogu słowami Magnificat: «Wielbi 
dusza moja Pana, i  raduje się duch mój 
w Bogu, moim Zbawcy»

Kościół codziennie powraca do tego 
kantyku, do tej pieśni, śpiewa ją wielokrot-
nie, powtarza każdego dnia, w  szczegól-
ności w  liturgii nieszpornej — dziękując 
Panu za to samo, za co dziękowała Mary-
ja: za to, że Syn Boży stał się Człowiekiem 
i zamieszkał pomiędzy nami. I my dzisiaj, 
podczas liturgii Mszy św. w  piastowskiej 
Legnicy, śpiewamy razem z Maryją Mag-
nificat, aby wyrazić naszą wdzięczność 
za dar nieustannej obecności Chrystusa 
w  Eucharystii. Spotykamy się bowiem 
w  ramach Międzynarodowego Kongresu 
Eucharystycznego we Wrocławiu, który 
wczoraj się zakończył. Słowami Maryi zaś 
dziękujemy za wszelkie dobro, w którym 
uczestniczymy poprzez sakrament Ciała 
i Krwi Pańskiej.

Zanosimy to dziękczynienie razem 
z wszystkimi pokoleniami wierzących na 
całym świecie. I  jest dla nas szczególną 
radością, iż ten powszechny hymn uwiel-
bienia rozbrzmiewa na Dolnym Śląsku 
dzisiaj, tutaj w Legnicy. Cieszę się, że mo-
głem tu przybyć i spotkać się ze wspólno-
tą Kościoła, która od pięciu lat ma swoją 
własną diecezję. Słowa serdecznego powi-
tania kieruję do waszego pasterza, bisku-
pa Tadeusza, jego biskupa pomocniczego, 
do kapłanów, do osób konsekrowanych 
i  do wszystkich wiernych diecezji legni-
ckiej. Pozdrawiam również pielgrzymów 
przybyłych z Niemiec i z Czech oraz Ser-
bołużyczan. Wszystkim dziękuję za ich 
obecność.

Wasza diecezja jest młoda, ale chrześ-
cijaństwo na tych ziemiach ma swoją 
długą i  bogatą tradycję. Pamiętamy, że 
Legnica to miejsce historyczne — miej-
sce, na którym książę piastowski Henryk, 

zwany Pobożnym, syn św. Jadwigi, stawił 
czoło najeźdźcom ze Wschodu — Tata-
rom — wstrzymując ich groźny pochód 
ku Zachodowi. Z  tego powodu, choć bi-
twa została przegrana, wielu historyków 
uznaje ją za jedną z ważniejszych w dzie-
jach Europy. Ma ona również wyjątkowe 
znaczenie z punktu widzenia wiary. Trud-
no określić, jakie motywy przeważały 
w sercu Henryka — chęć obrony ojczystej 
ziemi i  udręczonego ludu, czy też wola 
powstrzymania wojsk mahometańskich 
zagrażających chrześcijaństwu. Wydaje 
się, że motywy te były nierozłączne. Hen-
ryk, oddając życie za powierzony jego 
władzy lud, równocześnie oddawał je za 
wiarę Chrystusową. I  to był znamienny 
rys jego pobożności, którą ówczesne po-
kolenia dostrzegły i zachowały jako przy-
domek: Henryk Pobożny.

(...) Bracia i Siostry! Dziś, gdy celebru-
jemy Eucharystię, i dla nas staje się jasne, 
że jesteśmy wezwani, by żyć tym samym 
życiem i  tym samym Duchem. Jest wiel-
kim zadaniem naszego pokolenia, wszyst-
kich chrześcijan tego czasu, nieść świat-
ło Chrystusa w  życie społeczne. Nieść 
je na «współczesne areopagi», ogromne 
obszary dzisiejszej cywilizacji i  kultury, 
polityki i  ekonomii. Wiara nie może być 
przeżywana tylko we wnętrzu ludzkiego 
ducha. Ona musi znajdować swój wyraz 
zewnętrzny w życiu społecznym. «Kto nie 
miłuje brata swego, którego widzi, nie może 
miłować Boga, którego nie widzi. Takie zaś 
mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto 
miłuje Boga, miłował też i brata swego» (1 
J 4, 20-21). To jest wielkie zadanie, jakie 
staje przed nami, ludźmi wiary.

(...) «Patrz! Kładę dziś przed tobą ży-
cie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś 
nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, 
i  chodzić Jego drogami, pełniąc Jego pole-
cenia, prawa i  nakazy, abyś żył i  mnożył 
się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił» 
(Pwt 30, 15-16) — te słowa Mojżeszowego 
testamentu z wielką mocą rozbrzmiewają 
dziś również w  naszej Ojczyźnie. «Wy-
bierajcie więc życie»! (Pwt 30, 19). Jaką 
drogą pójdziemy w  trzecie tysiąclecie? 
«Kładę dziś przed tobą życie i  szczęście, 
śmierć i  nieszczęście» — mówi prorok. 
Bracia i  siostry, proszę was: «wybierajcie 
życie»! Ten wybór dokonuje się w  sercu, 
w  sumieniu człowieka, ale nie pozostaje 

on bez wpływu również na życie społecz-
ności — narodu. Każdy człowiek wierzą-
cy jest w jakiś sposób odpowiedzialny za 
kształt życia społecznego. Chrześcijanin 
żyjący wiarą, żyjący Eucharystią, jest we-
zwany do budowania przyszłości własnej 
i swego narodu — przyszłości opartej na 
mocnych fundamentach Ewangelii. Nie 
lękajcie się zatem brać odpowiedzialno-
ści za życie społeczne w naszej Ojczyźnie. 
To jest wielkie zadanie, jakie stoi przed 
człowiekiem: pójść odważnie do świata; 
kłaść podwaliny pod przyszłość, by była 
ona czasem poszanowania człowieka, by 
była otwarta na Dobrą Nowinę! Czyńcie 
to w jednomyślności, która wyrasta z mi-
łości do człowieka oraz z umiłowania Oj-
czyzny.

(...) «Uwielbiaj, duszo moja, Pana!» 
Podczas Kongresu Eucharystycznego na 
Dolnym Śląsku wraz z Maryją dziękujemy 
za Eucharystię — źródło miłości społecz-
nej. Wyrazem jedności z Maryją niech bę-
dzie ukoronowanie cudownego wizerun-
ku Matki Bożej Łaskawej z Krzeszowa.

Sanktuarium krzeszowskie ufun-
dowała Anna, wdowa po Henryku Po-
bożnym, w  rok po bitwie legnickiej. Już 
w wieku XIII przed obrazem Bogarodzicy 
gromadziły się rzesze pielgrzymów. I  już 
wówczas nosiło ono nazwę Domus Gra-
tiae Mariae. Rzeczywiście był to Dom Ła-
ski hojnie rozdzielanej przez Bogarodzicę, 
do którego licznie przybywali pielgrzymi 
z różnych krajów, zwłaszcza Czesi, Niem-
cy, Serbołużyczanie i  Polacy. Cieszymy 
się, że dziś także Boża Matka zgromadziła 
licznych pielgrzymów z tych po sąsiedzku 
żyjących narodów.

Niech ten znak włożenia koron na 
głowę Maryi i Dzieciątka Jezus będzie wy-
razem naszej wdzięczności za dobrodziej-
stwa Boże, których tak wiele otrzymywali 
i stale otrzymują czciciele Maryi, spieszą-
cy do krzeszowskiego Domu Łaski. Niech 
będzie również znakiem zaproszenia Je-
zusa i  Maryi do królowania w  naszych 
sercach i w życiu naszego narodu. Abyśmy 
wszyscy stawali się świątynią Boga i męż-
nymi świadkami Jego miłości do ludzi.
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KRZESZOWSKIE WĘDROWANIE
Z JANEM PAWŁEM II

Idea "Rajdu Papieskiego" zrodziła się 
pod wpływem bardzo smutnych wyda-
rzeń, które miały miejsce wiosną 2005 r. 
Wszyscy wiedzieliśmy wówczas, że Papież 
jest bardzo chory. W czasie Świąt Wielka-
nocnych, bardzo wzruszyliśmy się, gdy ten 
wielki mówca i orator udzielił tradycyjnego 
błogosławieństwa "Urbi et Orbi" nie mo-
gąc do tysięcy wiernych wypowiedzieć ani 
jednego słowa. Do młodych zaś wyszeptał 
"Całe życie szukałem was, a teraz to wy 
przyszliście do mnie".

Tydzień później, w  sobotę, 2 kwietnia 
świat obiegła wiadomość, że Jan Paweł II 
"Odszedł do domu Ojca". Lampka w oknie 
papieskim zgasła o  21:37. Do momentu 
pogrzebu, który odbył się 8 kwietnia został 
ogłoszony Tydzień Żałoby Narodowej.

Cała Polska płakała, cały świat pła-
kał. Płakaliśmy i  my, w  naszych domach 
i  w  szkole. Pogrążyliśmy się w  refleksji, 
modlitwie, zadumie i  we wspomnieniach 
o naszym Wielkim Rodaku. Kochał wszyst-
kich ludzi, a szczególnie młodzież i dzieci. 
To właśnie Jan Paweł II był inicjatorem " 
Światowych Dni Młodzieży". Do młodych 
mówił : "Wy jesteście solą ziemi", "Wy je-
steście światłością świata".

Pod wpływem tych porywających serca 
i  umysły wydarzeń również i  my chcieli-
śmy zaznaczyć, że Jan Paweł II jest w na-
szych sercach. Kochał góry, lubił wędrów-
ki z młodzieżą, zrodziła się więc myśl, by 
wędrowaniem i  śpiewem wyrazić pamięć 
o Nim i wielkiej, nieprzebranej spuściźnie 
duchowej jaką nam zostawił. I tak w maju 
2005 roku odbyło się "I Krzeszowskie Wę-
drowanie z  Janem Pawłem II", w  którym 
uczestniczyła młodzież całego naszego 

gimnazjum. To nasze wędrowanie po Krze-
szowskich Wzgórzach, modlitwa, śpiew, 
zabawy, konkursy, ogniska, na stałe wpi-
sało się w kalendarz roku szkolnego. W ze-
szłym roku wędrowaliśmy już po raz 15-ty.

W  tym roku szkolnym zaplanowa-
liśmy wiele działań związanych z  100 
- leciem urodzin św. Jana Pawła II. Wę-
drowanie z  Janem Pawłem, miało być 
jednym z  elementów. Niestety wprowa-
dzenie zdalnego kształcenia uniemoż-
liwiło nam zrealizowana zamierzonych 
zadań. Pomysłodawcą „wirtualnego” wę-
drowania była pani Bernardyna Figlarska 
- opiekun samorządu uczniowskiego – to 
z Jej inicjatywy została utworzona strona 
i  wydarzenie na Facebooku pod nazwą: 
Wspólne wędrowanie z  Janem Pawłem 
II. Pomimo kształcenia na odległość, nie 
zrezygnowaliśmy z zaplanowanych dzia-
łań, Uczniowie mieli możliwość udziału 
w  konkursie muzycznym, przygotowy-
wali prace plastyczne, mogli wypowiadać 
się na stronie poświęconej Janowi Pawło-
wi II.

W  dniu w  którym zaplanowany był 
rajd, uczniowie otrzymywali od nauczy-
cieli zadania i  zagadki związane z osobą 
Jana Pawła II. Na różnych przedmiotach 
pojawiły się pytania:

1. Ile języków znał św. Jan Paweł II?
2. Czy Karol Wojtyła był w Krzeszowie?
3. Zapisz za pomocą liczb rzymskich 
daty związane z papieżem: 18 maja 1920 
urodził się Karol Wojtyła, 01 listopa-
da1946 .r przyjął świecenia kapłańskie, 
16 października 1978 r. został wybrany 
na papieża.

a) 1920,
b) 1946,
c) 1978.
4. Rozszyfruj podane daty, co to za daty.
a) MCMLXXXI,
b) MMV.
5. W  którym mieście znajduje się nie-
wielkie muzeum poświęcone najmłod-
szym latom życia Karola Wojtyły?
a) w Nowym Targu,
b) w Przemyślu,
c) w Wadowicach.
6. Jak nazywa się szlak prowadzący m.in. 
przez Krzeszów?
a) Dolnośląski Papieski Szlak Motocyklo-
wy,
b) Dolnośląski Papieski Szlak Rowerowy,
c) Dolnośląski Papieski Szlak Pieszy.
7. Góry, które odwiedził Jan Paweł II 
podczas pielgrzymki w 1997 roku to?
a) Karkonosze,
b) Tatry,
c) Bieszczady.
8. Kolejowy Szlak Papieski wiedzie z?
a) Warszawy do Krakowa,
b) Krakowa do Wadowic,
c) Krakowa do Zakopanego.
9. Co oznacza mons sanctorum?
10. Jak nazywa się góra na której koń-
czymy Szkolny Rajd Papieski?

Zachęcamy do odwiedzenia na-
szej strony: https://www.facebook.com/
Wspólne-wędrowanie-z-Janem-Pawłem-
-II-Rajd-Papieski-106983927678612/

znajdziecie tam Hymn papieski wyko-
nywany przez młodych wokalistów, pra-
ce plastyczne, wspomnienia i dużo zdjęć 
z poprzednich rajdów.

Honorata Klimczak

Ze wspomnień inicjatorki Rajdów Papieskich, pani Lucyny Wilk - nauczycielki ze Szkoły Podstawowej 
w Krzeszowie:
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RÓŻANIEC W MOIM ŻYCIU
Ta modlitwa pozornie kojarzy się z  monotonią, nudą i  bezmyślnym odklepywaniem kolejnych 

zdrowasiek. Ale okazuje się, że wcale nie musi tak być. I że Różaniec odmawiają ludzie młodzi, wykształceni, 
dobrze sytuowani. W naszej sondzie podkreślają oni niezwykłą głębię i piękno tej modlitwy.

Różaniec jest egzorcyzmem

Krzysztof Krawczyk, piosenkarz 
znany w kraju i za granicą

Różaniec jest dla mnie duchowym ko-
łem ratunkowym. Miałem w  życiu kilka 
sytuacji bez wyjścia, w  których po ludz-
ku nic się nie dało zrobić. W  latach 80. 
przebywałem w  ciężkim stanie w  szpi-
talu w  Bydgoszczy. Tam narodziłem się 
duchowo. Uczestniczyłem w  Eucharystii 
sprawowanej przez o. Krzysztofa. Mod-
liłem się też na różańcu. Pewnej nocy 
poczułem, że mój stan zdrowia bardzo 
się pogarsza, poczułem ogromny ból, 
nie miałem siły zawołać mojej żony Ewy, 
która spała obok mnie na sali. Przez za-
ciśnięte z bólu zęby wołałem z wiarą o po-
moc do Boga. Odmówiłem może jedną 
dziesiątkę Różańca i  zasnąłem jak dzie-
cko. Obudziłem się radosny i w znacznie 
lepszej formie. Zwróciło to nawet uwagę 
lekarzy podczas porannego obchodu. 
Nie umniejszając zasług lekarzy i  perso-
nelu medycznego, chcę powiedzieć, że to 
Matka Boża tak troskliwie się mną zajęła. 
Tylko ja wiedziałem, że to dzięki ufnemu 
zwróceniu się do Boga w  modlitwie ró-
żańcowej mój stan zdrowia się poprawił. 
W  tej modlitwie zwracam się często do 
Chrystusa, który jest moim Mistrzem: 
„Jezu Chryste, Ty znasz moje serce lepiej 
ode mnie, Ty wiesz, że nie kłamię”.

Dowiedziałem się, że Różaniec jest 
egzorcyzmem, co jeszcze bardziej przeko-
nało mnie do tej modlitwy. Wielokrotnie 
w  moim życiu doświadczałem działania 
złego ducha. Wielu ludzi może się z tego 
śmiać i uważać to za wymysły. Kiedyś po-

kłóciłem się z żoną. Ostra wymiana zdań 
zakończyła się płaczem Ewy. Stanowczo 
odmówiła wyjazdu na koncert, a  odpo-
wiada za przygotowanie koncertów; jest 
świetną organizatorką i mam w jej osobie 
nieocenioną pomoc. Zmartwiło mnie to 
bardzo. Wsiadłem do samochodu, trzas-
nąłem drzwiami i zacząłem się modlić na 
różańcu: „Panie Jezu, widzisz, że nic nie 
mogę zrobić, tylko Ty możesz mi pomóc”. 
Nie minęło kilka minut, a do samochodu 
weszła zapłakana jeszcze Ewa i wyruszyli-
śmy razem...

Będąc w  USA, razem z  żoną od 16 
godzin byliśmy na autostradzie. Kiedy 
nasz samochód znalazł się na moście za-
wieszonym jakieś 500 m nad kanionem, 
usłyszałem szatański szept, by skręcić 
kierownicą i skończyć z tym wszystkim. 
Wówczas Ewa zdecydowanym ruchem 
„odbiła” kierownicę i uderzyliśmy w ba-
rierkę mostu. Potem głośno zaczęła od-
mawiać Różaniec. Mówiła później, że 
moja twarz była wykrzywiona w jakimś 
nieludzkim grymasie. Z początku krzy-
czałem, że nie chcę słyszeć o  żadnym 
Różańcu, ale po cichu modliłem się ra-
zem z Ewą. Jestem przekonany, że istnie-
je byt zły - szatan, który walczy o nasze 
życie po śmierci i który chce nas skłócić 
z  Bogiem. Zły duch jest konsekwentny 
w swoim działaniu, by doprowadzić nas 
do upadku. Ale przed atakami złego 
można się obronić - tarczą i mieczem do 
walki ze złym duchem jest Różaniec. Ci, 
którzy odmawiają Różaniec muszą mieć 
świadomość, że ataki złego będą wobec 
nich silniejsze, gdyż szatan będzie chciał 
ich odciągnąć od tej modlitwy.

Jestem tylko słabym człowiekiem. 
Oglądając relacje mówiące o  katakli-
zmach i wojnach, zastanawiam się, skąd 
tyle zła na świecie; mam chwile zwątpie-
nia. Zdarzało się, że odmawiając Róża-
niec „targowałem się” z Panem Bogiem. 
Niedawno, w godzinach porannych do-
padła mnie arytmia serca. Powinienem 
znaleźć się w  szpitalu. Bardzo się prze-
raziłem, bo w tym dniu wieczorem mia-
łem koncert. Modliłem się na różańcu za 
wstawiennictwem Jana Pawła II. Wyża-
lałem się jak dziecko i prosiłem o zdro-

wie za przyczyną Jana Pawła II, któremu 
„przypomniałem”, że po jego śmierci na 
każdym koncercie śpiewam wraz z pub-
licznością Barkę i Abba, Ojcze. Dolegli-
wości serca ustąpiły i mogłem zaśpiewać 
na koncercie.

Mam kilka różańców. Jeden z  nich 
dostałem od Jana Pawła II. Nie zabie-
ram go nigdy ze sobą. Boję się go zgubić. 
Bardzo cenny dla mnie jest również ró-
żaniec, który otrzymałem na koncercie 
w Niemczech od pewnej Polki. Różaniec 
przywieziony został z Fatimy; jest wytar-
ty i widać, że często był używany. Na tym 
różańcu, który leży na moim nocnym 
stoliku, modliłem się i dolegliwości serca 
ustąpiły. Nie zdążyłem nawet odmówić 
jednej dziesiątki, gdy poczułem się le-
piej. Sprawdziłem puls. Był miarowy.

Bardzo chciałbym, żeby Różaniec nie 
był dla mnie tylko kołem ratunkowym, 
ale stanowił moją codzienną modlitwę. 
Mogę zapewnić, że nieraz sprawdził się 
w moim życiu jako tarcza i zbroja prze-
ciw zapędom złego.

Chleb dla duszy

Jan Kobuszewski, znany aktor tele-
wizyjny i teatralny

Odkąd pamiętam, od ok. czwartego 
roku życia, cała moja rodzina: ojciec, 
mama, dwie siostry, ciocia i  ja odma-
wialiśmy w  domu Różaniec. Tak było 
zawsze, przez całą okupację, a  nawet 
podczas całego Powstania Warszawskie-
go. Modliliśmy się razem, na głos. Po 
odmówieniu wszystkich tajemnic Ró-
żańca modliliśmy się Litanią Loretańską, 
potem przychodziła kolej na Pod Twoją 
obronę, a  na końcu była modlitwa za 
zmarłych.

Krzysztof Krawczyk
podczas rozdania Telekamer 2005 r.

Jan Kobuszewski
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Ten zwyczaj rodzinny wywarł wpływ 
na całe moje późniejsze życie, a  tradycja 
wspólnej modlitwy z  pewnością mnie 
ukształtowała. Dziś mogę powiedzieć, że 
ten domowy Różaniec był chlebem dla 
duszy.

To moje koło ratunkowe
Red. Bogdan Sadowski, zastępca 

kierownika Redakcji Programów Kato-
lickich TVP

Różaniec jest dla mnie najważniejszą 
modlitwą, jaką w  życiu praktykowałem 
i  praktykuję, chociaż przyznam, że od 
dawna miałem z  tą modlitwą kłopoty. 
Kiedyś uważałem, że jest dla ludzi star-
szych. W  czasie stanu wojennego zaczą-
łem jednak regularnie odmawiać Róża-
niec i od tamtej pory robię to codziennie. 
Różaniec jest dla mnie czymś w  rodzaju 
koła ratunkowego. Zdaję sobie sprawę, że 
moja modlitwa nie jest zbyt dobra, mam 
jej ciągły niedosyt. Ale dzięki temu, że od-
mawiam Różaniec, odnoszę wrażenie, że 
nie jest z tą moją modlitwą tak źle.

Bardzo cenię modlitwę różańcową za 
jej prostotę, a  przy tym głębię i  skutecz-
ność. Doświadczyłem tego, że o  cokol-
wiek poproszę w  modlitwie różańcowej, 
to się spełni.

Odmawiam Różaniec w różnych miej-
scach, np. w samochodzie. Mieszkam pod 
Warszawą, więc czas przejazdu do pracy 
jest dla mnie doskonałą okazją do modli-
twy różańcowej. Miejsce nie jest tutaj tak 
istotne. Ważne, żeby rzeczywiście regular-
nie ten Różaniec odmawiać. Jestem histo-
rykiem sztuki kościelnej i wydaje mi się, 
że zbyt rzadko mówimy o  różańcu jako 

o  przedmiocie. A  jego historia jest nie-
zwykła. Kiedyś różaniec był bardzo popu-
larny, nosiło się go przy pasku kontusza. 
Dziś trochę zubożyliśmy jego formę, ale 
dobrze, że modlitewna strona różańca jest 
tak bardzo rozpowszechniona - przede 
wszystkim dzięki Janowi Pawłowi II.

Piłkarz też potrzebuje modlitwy

Roman Kosecki, wielokrotny repre-
zentant Polski w piłce nożnej

Od najmłodszych lat byłem blisko 
Boga i  Kościoła. Tak było w  czasie mo-
jej kariery piłkarskiej, tak też jest i  teraz. 
Wraz z  ks. Mariuszem Zapolskim zakła-
daliśmy duszpasterstwo sportowców. 
W  czasach, kiedy grałem w  „Legii”, ks. 
Zapolski był naszym kapelanem. Treno-
wałem reprezentację polskich księży. By-
liśmy w Rzymie, gdzie polscy księża grali 
z  Gwardią Szwajcarską i  reprezentacją 
Watykanu.

Piłkarz ma dużo stresów, potrzebu-
je pewnego wyciszenia. Konieczny jest 
moment uspokojenia, stanięcia przed 
Bogiem. Kiedy jest ważny mecz, szanu-

Roman Kosecki, 06.10.2011 r.

jemy przeciwnika, ale potrzebujemy kon-
centracji i zwrócenia się do Boga. Często 
piłkarze czy inni sportowcy uciekają się 
do modlitwy. To ich motywuje, pozwala 
rozładować stres i  osiągnąć maksymalną 
koncentrację.

W czasie mojej kariery często się mod-
liłem. Przed meczami, które rozgrywane 
były w  niedzielę, z  kolegami z  drużyny 
chodziliśmy do kościoła, by uczestni-
czyć we Mszy św. Życie wiarą i z Bogiem 
jest bardzo ważne dla wielu sportowców. 
Często na ekranach telewizorów widzimy 
piłkarzy, którzy czynią znak krzyża po 
zdobytym golu lub po udanym zagraniu. 
Wielu sportowców przed meczem też 
czyni znak krzyża. To krótkie zwrócenie 
się do Boga, oddanie Mu swego wysiłku 
podczas rywalizacji jest bardzo potrzebne 
sportowcom.

Czasem modliłem się na różańcu, 
choć przyznam szczerze, że nie za często. 
Na początku kariery miałem poważną 
kontuzję. Nie grałem w  piłkę przez pół 
roku. Był to dla mnie czas intensywnej 
modlitwy, która podtrzymywała mnie 
na duchu. Po pół roku wróciłem do gry. 
Dzięki modlitwie nie załamywałem się.
Wysłuchali w/w  wypowiedzi: Rafał 
Chromiński, Milena Kindziuk, Piotr 
Chmieliński
Niedziela Ogólnopolska 43/2005

Zdjęcia:
Krzysztof Krawczyk, autor: Januarybratek.
Jan Kobuszewski, autor: Halohalo9.
Roman Kosecki, autor: Platforma Obywa-
telska RP.
Źródło: wikipedia.org. 

KONCERT ZESPOŁU FUTYMA OCTET
W piątek  29 maja o  godz. 18:00 w  Letnim Pawilonie na Wodzie odbył się koncert zespołu 
Futyma Octet. Całość wydarzenia transmitowana była online na naszej stronie na Facebooku.

Sytuacja epidemiologiczna zmu-
siła nas do zreorganizowania wielu 
wydarzeń. Piątkowy koncert, który 
we wstępnym założeniu miał odbyć 
się dla publiczności, zrealizowany zo-
stał przez internet. Muzyczne emocje 
zagwarantował nam zespół Futyma 
Octet – nad wodą rozbrzmiały zna-
ne piosenki m.in Marka Grechuty. To 
było wspaniałe popołudnie w otocze-
niu przyrody, muzyki i  wszechobec-
nego patriotyzmu. Koncert odbył się 
w  ramach Festiwalu Krzeszów 2020 
dofinansowanego przez Ministerstwo 
Kultury i  Dziedzictwa Narodowego 
z programu „Kultura Dostępna”.
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ZMARŁ KS. KANONIK DR PIOTR DĘBSKI

Ks. Piotr urodził się w 1968 r. w Je-
leniej Górze. Święcenia prezbiteratu, 
po ukończeniu studiów w  Wyższym 
Seminarium Duchownym Diecezji 
Legnickiej i  uzyskaniu tytułu magistra 
teologii na Papieskim Wydziale Teolo-
gicznym we Wrocławiu, przyjął 28 maja 
1994 w Legnicy, z rąk bpa Tadeusza Ry-
baka. Następnego dnia, 29 maja odpra-
wił Mszę św. prymicyjną w kościele pw. 
Niepokalanego Poczęcia NMP w Łom-
nicy. Po święceniach jako wikariusz 
pracował w  parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP w Szczawnie Zdroju (1994-95). Po 
roku pracy, został skierowany na studia 
muzykologiczne na Instytucie Muzyko-
logii Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego. Ukończył je w roku 2000, z pra-
cą naukową pt. "Struktura brzmieniowa 
organów w kościele katedralnym pw. św. 
Ap. Piotra i Pawła w Legnicy", napisaną 
pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jana 
Chwałka.

Po powrocie do diecezji, otrzymał 
obowiązki prefekta (wychowawcy) 
(2000-2003) i  wykładowcy przedmiotu 
"Muzyka kościelna" w  Wyższym Semi-
narium Duchownym Diecezji Legni-
ckiej. Był też dyrygentem chóru semi-
naryjnego. Od 2000 r. rozpoczął pracę 
dydaktyczną w  Diecezjalnym Studium 
Organistowskim w  Legnicy. Również 
od tego roku, był członkiem Stowarzy-

szenia Polskich Muzyków Kościelnych, 
a w latach 2005–17 członkiem Zarządu.

W  2001 r. ukończył podyplomowe 
studia teologiczne z  zakresu liturgiki 
w Instytucie Pastoralnym KUL uzysku-
jąc tytuł licencjata (licencjat naukowy). 
Od tego też roku, podjął obowiązki 
asystenta przy Katedrze Liturgiki i Mu-
zycznej Kultury Kościoła na Papieskim 
Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. 
Również w tym samym czasie, otrzymał 
funkcję delegata, a od 2004 roku nomi-
nację na referenta Referatu ds. Muzyki 
kościelnej Legnickiej Kurii Biskupiej. 
Do zadań wypełnianych w  Referacie, 
należało m. in. przygotowanie ekspertyz 
konserwatorskich i prowadzenia nadzo-
ru nad pracami konserwatorskimi przy 
organach na terenie diecezji. Ponadto 
zajął się pracą badawczą, nad zabyt-
kowym instrumentarium organowym 
Dolnego Śląska. Od 2009 do 2015 roku 
pełnił funkcję dyrektora Diecezjalnego 
Studium Organistowskiego w Legnicy.

 W 2014 r., w Instytucie Muzykologii 
KUL, broni pracę doktorską pt. "Mu-
zyczna kultura kościoła pw. św. Ap. Pio-
tra i Pawła w Legnicy (XV – XX w.)" na-
pisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. 
Jana Chwałka, uzyskując tytuł doktora 
muzykologii. Od 2015 r. pełnił funkcję 
Dyrektora Diecezjalnego Instytutu Mu-
zyki Kościelnej w Legnicy oraz członka 

Komisji wizytacyjnej ds. muzyki i śpie-
wu w Diecezji Legnickiej. Dał się poznać 
jako specjalista w dziedzinie muzykolo-
gii, a  także jako organizator koncertów 
organowych, m.in. cyklów: "Historyczne 
Organy Dolnego Śląska", czy też "Muzy-
ka Dawnych Mistrzów – letnie koncerty 
organowe w Krzeszowie". Był też zapra-
szany jako juror podczas różnych festi-
wali i konkursów muzycznych.

Został powołany do wieczności: 
w 52. roku życia i w 26. roku kapłaństwa 
28 lutego 2020 r. Główne uroczystości 
pogrzebowe odbyły się w środę, 4 marca 
2020 r. w  parafii p.w. MB Miłosierdzia 
w Jeleniej Górze-Cieplicach.

Ks. Piotr Nowosielski

Ks. Piotr uczył wychwalać Boga
we wspólnocie Kościoła.

* * * * *
Sanktuarium w Krzeszowie żegna Ciebie 

Drogi Księże Piotrze
wraz z nadzieją na spotkanie się z Tobą 

w Ojczyźnie Niebieskiej.
Dziękujmy za Twoją obecność w naszym 

Sanktuarium oraz za troskę nad
organami barokowymi

w Bazylice Krzeszowskiej
i w kościele św. Józefa

Dziękujemy za troskę nad Koncertami 
Organowymi z cyklu

 "Muzyka Dawnych Mistrzów"

1968-2020
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01.06. - poniedziałek, Ks. Marcin Kaluta
02.06. - wtorek, Ks. Piotr Kutkiewicz
03.06. - środa, Ks. Piotr Kutkiewicz
04.06. - czwartek, Ks. Rafał Masztalerz
05.06. - piątek, Ks. Rafał Masztalerz
06.06. - sobota, Ks. Artur Węgiel
07.06. - niedziela, Ks. Jarosław Górecki
08.06. - poniedziałek, Ks. Marcin Kaluta
09.06. - wtorek, Ks. Paweł Adres
10.06. - środa, Ks. Paweł Antosiak
11.06. - czwartek, Ks. Paweł Antosiak
12.06. - piątek, Ks. Mariusz Sajdak
13.06. - sobota, Ks. Mariusz Sajdak
14.06. - niedziela, Ks. Grzegorz Kucharski
15.06. - poniedziałek, Ks. Mariusz Kubik

Msze Święte Gregoriańskie
odprawiane przez kapłanów diecezji legnickiej

za zmarłego Ks. dr Piotra Dębskiego
przez miesiąc czerwiec 2020 roku

16.06. - wtorek, Ks. Artur Trela
17.06. - środa, Ks. Krzysztof Cipior
18.06. - czwartek, Ks. Jarosław Górecki
19.06. - piątek, Ks. Rafał Berezowski
20.06. - sobota, Ks. Artur Węgiel
21.06. - niedziela, Ks. Grzegorz Kucharski
22.06. - poniedziałek, Ks. Mariusz Kubik
23.06. - wtorek, Ks. Artur Trela
24.06. - środa, Ks. Rafał Berezowski
25.06. - czwartek, Ks. Krzysztof Cipior
26.06. - piątek, Ks. Sławomir Dębowiak
27.06. - sobota, Ks. Julian Nastałek
28.06. - niedziela, Ks. Marian Kopko
29.06. - poniedziałek, Ks. Tomasz Tytera
30.06. - wtorek, Ks. Sławomir Dębowiak

Dzień tygodnia oraz imię i nazwisko księdza, który odprawia Mszę św.:

KRZESZOWSKIE JERYCHO RÓŻAŃCOWE
7 maja br., w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie (diecezja legnicka) odbyło się kolejne 

siedmiodniowe Jerycho Różańcowe.

Czuwania modlitewne trwają w  godz. 
7-30-18.00, z  przerwami na Eucharystie 
sprawowane o godz. 12.00. Zapraszam ser-
decznie Czytelników „Naszego Dziennika” 
do udziału w  Krzeszowskim Jerychu Ró-
żańcowym, podczas którego modlimy się za 
naszą Ojczyznę i cały polski katolicki Naród 
o wytrwanie przy Bogu i Kościele, za Ojca 
Świętego Franciszka, za biskupów i  kapła-
nów. Miłosierdziu Bożemu i  Matce Bożej 
Łaskawej chcemy polecać także prezyden-
ta RP Andrzeja Dudę, premiera Mateusza 
Morawieckiego, ministra zdrowia prof. Łu-
kasza Szumowskiego. W czasie Jerycha bę-
dziemy się modlić również o rychłe ustanie 
pandemii koronawirusa i o dar deszczu dla 
polskiej ziemi – podkreśla w  wypowiedzi 
dla „Naszego Dziennika”, kustosz krzeszow-
skiego sanktuarium i  zarazem diecezjalny 
moderator Żywego Różańca ks. prałat Ma-
rian Kopko. Ksiądz prałat apeluje także, 
„byśmy pamiętali w tym obecnym trudnym 

okresie w dziejach naszego Narodu i w tych 
jeszcze trudniejszych czasach, które nasta-
ną, o naszej Łaskawej Matce, o naszej Pani 
i naszej Królowej. O tej, w której ramionach 
znajdujemy spokój”.

Marek Zygmunt

Artykuł opublikowany na stronie: 
https://naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-
-polsce/220424,krzeszowskie-jerycho-roz-
ancowe.html
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PIETA PRZEKAZANA DO RENOWACJI
Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczęliśmy renowację 

zabytkowej Piety będącej częścią oryginalnego wyposażenia dawnego Kościoła Klasztornego pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

Gotycka Pieta datowana na XV wiek 
znajdowała się w  kaplicy pw. Krzyża 
Świętego, jest ona traktowana jako jeden 
z najstarszych i najcenniejszych zabytków 
ruchomych będących pozostałością Pocy-
sterskiego Opactwa w Krzeszowie. Reali-
zowane prace pozwolą przywrócić dawną 
świetność Piecie poprzez jej oczyszczenie, 
zabezpieczenie pęknięć i  przywrócenie 
blasku dawnej polichromii. Rzeźba po 
renowacji trafi do stałej ekspozycji mu-
zealnej i  zostanie udostępniona naszym 
odwiedzającym. Renowacja realizowana 
jest dzięki wsparciu Ministerstwa Kultu-
ry i  Dziedzictwa Narodowego w  ramach 
programu wspierania działań muzeal-
nych. Dziękujemy wszystkim osobom, 
które pracowały nad projektem – nasze-
mu konsultantowi ds. historii Rafałowi 
Bijakowi oraz naszemu fotografowi Prze-
mysławowi Grońskiemu. Dziękujemy za 
nieustanne wsparcie Pani Minister Ma-
rzenie Machałek.

Jacek Trybuła

REMONT DACHU KOŚCIOŁA BRACKIEGO
Rozpoczęliśmy drugi etap prac remontowych na dachu Kościoła Brackiego. Aktualnie remontowana 

jest zachodnia część jego poszycia – to niezwykle skomplikowane prace na wysokościach.

Po ubiegłorocznym remoncie rów-
nież w tym roku dzięki wsparciu Pani 
Marzeny Machałek udało się pozyskać 
środki z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego na kolejny etap 
prac na dachu. Rozpoczynamy więc 
wymianę poszycia na jego zachod-
niej części. Prace najpewniej potrwa-
ją do jesieni – do tego czasu dbając 
o  bezpieczeństwo pracowników jak 
i  odwiedzających zamknięta zostaje 
brama wjazdowa na plac opactwa – 
upoważnione samochody mogą wjeż-
dżać na plac od ulicy Świętego Józefa, 
ruch pieszy odbywa się normalnie. 
Przypomnijmy, że dnia 30 październi-
ka 2018 roku silny wiatr zerwał mie-
dziane pokrycie dachowe ze świątyni 
– czego efektem są aktualne remonty.



KRZESZOWSKA PANI nr 3 (70) - Maj / Czerwiec / Lipiec / Sierpień 2020 23

JAK POWSTAŁA LITANIA LORETAŃSKA?
Miesiąc maj, poświęcony jest w szczególny sposób Matce Bożej. Jest to miesiąc nabożeństw, podczas 

których rozbrzmiewa w kościołach, przy kapliczkach czy figurach przydrożnych Litania do Najświętszej 
Maryi Panny, nazywana popularnie Litanią Loretańską.

Termin „litania” (gr. lite, łac. lita-
nea = prośba, błaganie) oznacza dosłow-
nie modlitwę błagalną. Od innych mod-
litw błagalnych różni się specyficznym 
układem. Złożona jest z szeregu wezwań-
-inwokacji, po których następuje stała od-
powiedź, np.: „Módl się za nami” – w  li-
taniach do Matki Bożej i świętych, a jeśli 
zwracamy się do Chrystusa lub innych 
Osób Boskich – „Zmiłuj się nad nami” lub 
„Wysłuchaj nas, Panie”.

Wśród form modlitwy do Najświęt-
szej Dziewicy zalecanych przez Kościół 
znajdują się litanie. Polegają one na dość 
długiej serii wezwań do Maryi, nastę-
pujących po sobie w  jednakowym ryt-
mie i  stwarzających jakby modlitewny 
strumień uwielbień i  błagań. Wezwania 
bowiem, przeważnie bardzo krótkie, 
składają się z  dwu części: pierwsza jest 
wychwalaniem („Panno łaskawa”), druga 
– błaganiem („Módl się za nami”) („Dy-
rektorium o pobożności ludowej i liturgii”).

Geneza Litanii Loretańskiej jest trudna 
do ustalenia. Najprawdopodobniej w swej 
charakterystycznej formie i  podstawo-
wym zarysie pojawiła się w manuskrypcie 
paryskim z końca XII wieku Można rów-
nież wykazać, że niektóre wezwania skie-
rowane do Maryi znajdowały się w Litanii 
do Wszystkich Świętych, z biegiem czasu 
dodawane nowe tytuły maryjne stawały 
się coraz liczniejsze i stopniowo utworzy-
ły nową grupę, która oderwała się od po-
czątkowego pnia. Litania zwana jest „Lore-
tańską” od miasteczka Loreto, położonym 
w prowincji Ancona, we Włoszech, gdzie 
znajduje się słynne sanktuarium maryjne. 
Wierzono, że w  XIII wieku został prze-
niesiony przez aniołów do Loreto Domek 
Nazaretański, w którym przyszła na świat 
Matka Boża. Faktem jest, że litania była 
szczególnie propagowana i  odmawiana 
przez pielgrzymów w  tym sanktuarium 
maryjnym. Przybrała tam ostateczną for-
mę i  zaczęła promieniować na cały Koś-
ciół. Z  roku 1531 pochodzi świadectwo 
używania jej w  tym sanktuarium. Po raz 
pierwszy ukazała się drukiem w  1572 r. 
we Florencji i zawierała 43 wezwania. Do 
końca XVI wieku jeszcze co najmniej 20 
razy, co świadczy o  jej wielkim rozpo-
wszechnianiu.

W  dokumentach papieskich pojawiła 
się o niej wzmianka w 1581 r. w bulli „Re-
dituri” papieża Sykstusa V, który udzielił 
za jej odmawianie 200 dniowego odpustu 
i  zachęcał wiernych do jej odmawiania. 
Kolejne odpusty przypisali do niej Pius 
VII oraz Pius XI w 1932 r. Natomiast pa-
pież Benedykt XIV urzędowo ją zatwier-
dził i  zezwolił stosować w  publicznym 
kulcie Kościoła.

Wezwania Litanii Loretańskiej pod-
legały zmianom (dzisiejsza wersja lita-
nii zawiera 52 wezwania). Usuwano lub 
wzbogacano ją nowymi wezwaniami 
w  zależności od potrzeb i  okoliczności. 
I  tak w  ciągu wieków oficjalnie doda-
no następujące inwokacje: „Wspomoże-
nie wiernych” przypisywana Piusowi V 
w związku ze zwycięstwem nad Turkami 
pod Lepanto (1571); „Królowo bez zmazy 
pierworodnej poczęta” – Piusowi IX, dzień 
przed ogłoszeniem dogmatu o  Niepoka-
lanym Poczęciu NMP (1854); Leon XIII 
wprowadził wezwanie „Królowo Różańca 
świętego” (1883) oraz „Matko dobrej rady” 
(1903). W 1908 r. Kościół w Polsce uzy-
skał zgodę na włączenie tytułu „Królowo 
Korony Polskiej” (przekształcone po dru-
giej wojnie światowej w „Królowo Polski”). 
„Królowo pokoju” włączył Benedykt XV 
(1917), a papież Pius XII – „Królowo wnie-
bowzięta” (1950) w  związku z  ogłosze-

niem dogmatu o  Wniebowzięciu NMP; 
„Matko Kościoła” (tytuł nadany przez Pa-
wła VI w czasie Soboru Watykańskiego II) 
Jan Paweł II przyznał prawo Konferencji 
Episkopatów do włączenia go do litanii 
(1980); Janowi Pawłowi II zawdzięczamy 
też wezwanie „Królowo Rodziny” (1995). 
Oprócz zezwoleń na powszechne wpro-
wadzenie inwokacji, wydano wiele ze-
zwoleń ograniczonych do poszczególnych 
diecezji lub zgromadzeń zakonnych. I tak 
np. franciszkanie uzyskali pozwolenie na 
umieszczenie (na ostatnim miejscu) włas-
nego wezwania „Królowo zakonu serafi-
ckiego” (1910), a karmelici stosują od 1689 
wezwanie „Królowo szkaplerza świętego”.

Co do pobożnej praktyki odmawiania 
lub śpiewania Litanii warto przytoczyć 
fragment „Dyrektorium o  pobożności lu-
dowej i  liturgii”. Czytamy tam: „W  wy-
niku rozporządzenia papieża Leona XIII 
o  kończeniu odmawiania różańca w  paź-
dzierniku śpiewem Litanii Loretańskiej 
liczni wierni byli przeświadczeni, że litania 
jest tylko rodzajem dodatku do różańca. 
W  rzeczywistości jednak jest ona czymś 
niezależnym. Litanie bowiem mogą stano-
wić samodzielny element hołdu składanego 
Maryi, być śpiewem procesyjnym, stanowić 
część nabożeństwa Słowa Bożego lub in-
nych aktów liturgicznych”.

Źródło: niedziela.pl

"Majówka" przy kaplicy w Jawiszowie
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KOLEJNE ZADANIA
DO ZREALIZOWANIA

Rok 2020, pomimo panującej sytuacji epidemiologicznej, będzie rokiem dużych inwestycji i realizacji 
wielu zadań kulturalnych.

Dzięki dotychczasowej wzorowej 
współpracy z  wieloma instytucjami 
krzeszowskie opactwo zyskało również 
w tym roku przychylność Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i  Administracji 
oraz Województwa Dolnośląskiego.

Kontynuacja prac w  kościele pw. 
Św. Józefa

Dzięki wsparciu MKiDN, MSWiA 
oraz UMWD będzie możliwe zakoń-
czenie prac remontowych dachu koś-
cioła brackiego. Przypomnijmy, iż 
w październiku 2018 roku dach ten zo-
stał uszkodzony przez huragan co wy-
musiło rozpoczęcie prac remontowych. 
W  ubiegłym roku przeprowadziliśmy 
etap związany ze wschodnią częścią 
dachu. W tym roku zostanie wykonana 
część zachodnia i północna i będzie to 
ostatni etap prac. Wartość kosztoryso-
wa zadania to 880 tyś. zł. z czego dota-
cja MKiDN to 710 tyś., MSWiA 100 tyś. 
a UMWD 70 tyś.

Również w  tym roku zakończymy 
konserwację malowideł ściennych au-
torstwa Michała Willmanna na sklepie-
niu kościoła, będzie to już V etap prac. 
Wartość kosztorysowa prac to ponad 
350 tyś. zł. i prawie w całości zostanie 
pokryta z dotacji MKiDN.

Ratujemy kolebkę
W  pobliskim Krzeszówku mieści 

się kościół pw. Św. Wawrzyńca oraz 
barokowy klasztor służący kiedyś jako 
plebania. Samo to miejsce uważane jest 
za kolebkę krzeszowskiego opactwa 
toteż ma dla nas szczególne znaczenie. 
W  ubiegłych latach prace remontowe 
skoncentrowane były głównie na świą-
tyni (wieża, dach). W tym roku dzięki 
NFOŚiGW mogliśmy rozpocząć re-
mont zabudowań klasztornych, które 
w przyszłości mają służyć celom zarów-
no duchowym jak i edukacyjno-kultu-
ralnym. Na ten rok zaplanowane jest 
przeprowadzenie większości prac zwią-
zanych z  termomodernizacją, remont 
dachu oraz pierwsze prace adaptacyjne. 

NFOŚiGW wesprze prace termomo-
dernizacyjne kwotą blisko 500 tyś, zł.

W następnym roku będą trwały na-
dal prace adaptacyjne barokowej ple-
banii ale zamierzamy wrócić również 
z pracami remontowymi na dach świą-
tyni.

Realizujemy zadania kulturalne
Nawiązując do wieków świetności 

przywracamy krzeszowskiemu opa-
ctwu miejsce na kulturalnej mapie Ślą-
ska i Polski. I tak w ramach II edycji FE-
STIWALU KRZESZÓW odbędzie się 
szereg wydarzeń kulturalnych: 28 maja 
miał miejsce koncert muzyki polskiej 
w  Letnim Pawilonie na Wodzie, zaś 7 
czerwca koncert pieśni patriotycznej 

Prace remontowe w Krzeszówku
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połączony z odbywającym się w tym sa-
mym dniu rajdem motocyklowym.

27 czerwca zapraszamy na „Dzień 
z kulturą średniowieczną” – w tym dniu 
w murach krzeszowskiego opactwa po-
wstanie osada średniowieczna a  Pań-
stwo będziecie mogli bezpośrednio za-
topić się w panujące wówczas obyczaje, 
poznać dorobek tego okresu dziejów, 
skosztować jadła, zmierzyć się ze stary-
mi zawodami, uczestniczyć w koncercie 
muzyki dawnej na średniowiecznych 
instrumentach.

Od 28 czerwca do 31 sierpnia tra-
dycyjnie jak co roku odbędzie się cykl 
letnich koncertów organowych. Każ-
dego dnia przez dwa miesiące odbędą 
się dwa 30 minutowe koncerty na in-
strumencie Michała Englera w bazylice 
krzeszowskiej. Dodatkowo w każdą so-
botę wieczorny koncert w kościele pw. 
Świętego Józefa zwanym śląską kaplicą 
Sykstyńską. Walorem, który jest rzadko 
spotykany przy okazji tego typu kon-
certów jest prowadzona przy tej okazji 
edukacja. Uczestnicy koncertów nie 
tylko mogą go wysłuchać ale również 
przypatrywać się trudnej pracy koncer-
tującego artysty, zaś po zakończonym 
koncercie mogą uczestniczyć w  pre-
zentacji organowej. Podczas prezentacji 
mogą dowiedzieć się więcej zarówno 
o mechanizmie funkcjonowania instru-
mentu, jak i o bardzo fascynującej pra-
cy organisty. Mogą również zajrzeć do 
wnętrza organów i poznać ich budowę.

2-5 lipca przeprowadzimy interneto-
we integracyjne warsztaty dla młodzie-
ży z  różnych dziedzin kultury. W tych 
dniach przygotujemy warsztaty przybli-
żające młodzieży historię, sztukę, archi-
tekturę, malarstwo, muzykę i  dorobek 
intelektualny Śląskiego Baroku.

15 sierpnia zapraszamy na Wielki 
Odpust Krzeszowski w ramach którego 
przeżywać będziemy również Święto 
Wojska Polskiego i koncert patriotycz-
ny „Ku czci Niepodległej”, przybliżający 
uczestnikom najważniejsze fakty doty-
czące historii Polski pod zaborami i od-
zyskanie niepodległości w 1918 roku.

W  dniach 25 i  26 września odbę-
dą się dwa koncerty muzyczne, w  kli-
matycznych obiektach pocysterskiego 
opactwa. Na pierwszym z  koncertów 
wystąpi zespół muzyki dawnej Jerycho, 
w ten sposób mury opactwa zostaną na 
nowo ożywione muzyką, która w  nich 
brzmiała od setek lat. Drugi koncert 
zaprezentuje kompozycje M. J. Żebrow- www.umwd.pl

skiego, J. Staromiejskiego, D. Stacho-
wicza, G. G. Gorczyckiego i  F. Liliusa. 
Z myślą o seniorach

3 października odbędzie się prze-
gląd piosenki folklorystycznej. Do 
udziału w  tym wydarzeniu zaprosimy 
zespoły folklorystyczne funkcjonujące 
przy domach kultury i parafiach z tere-
nu Dolnego Śląska.

Dla dzieci i  młodzieży 9 i  10 paź-
dziernika przeprowadzimy internetowe 
warsztaty wokalne. Instruktorzy emisji 
głosu i  śpiewu przeprowadzą online 
3 różne bloki tematyczne. Zaś 10 paź-
dziernika, dla tej samej grupy wieko-
wej, odbędzie się przegląd piosenki. 
W  zależności od sytuacji epidemiolo-
gicznej przegład będzie miał charakter 
bądź bezpośredni bądź zdalny. Całość 
festiwalu wspiera MKiDN w  ramach 
programów „Kultura Dostępna” oraz 
„Muzyka”.

To samo ministerstwo doceniło 
nasze dotychczasowe realizacje zadań 
kulturalnych i  powierzyło nam nowe 
w ramach programów, w których do tej 
pory nie uczestniczyliśmy.

„Kultura cyfrowa” - Cyfryzacja Po-
mnika Historii - Bazyliki Kolegiackiej 
dawnego Opactwa Cystersów w Krze-
szowie - Perły Europejskiego Baroku. 
Zadanie polega na cyfrowym, trójwy-
miarowym i  wirtualnym odtworzeniu 
architektury barokowej Bazyliki Kole-
giackiej Wniebowzięcia NMP w  Krze-
szowie. Zakres prac obejmuje zewnę-
trze i wnętrze bazyliki oraz znajdujące 
się w niej unikatowe zabytki ruchome. 
W  trakcie realizacji zadania zostaną 
wykorzystane najnowsze technologie 
pomiarowo-wizualizacyjne oraz mix 
wirtualnej rzeczywistości.

„Muzyczny ślad” - Pocysterskie opa-
ctwo w Krzeszowie - opracowanie nu-
towe muzykalii krzeszowskich ku czci 
św. Józefa (XVIII w.). Rozpoczynamy 
wydobywanie ze skarbca klasztornych 

muzykaliów perły czasów śląskiego ba-
roku. Posłużyć ma temu edycja nutowa 
w  formie drukowanej i  elektronicznej 
dzieł wokalnoinstrumentalnych z XVI-
II i XIX w., przeznaczonych do kultu św. 
Józefa w Krzeszowie, ze zbioru rękopi-
sów muzycznych opactwa cystersów 
w Krzeszowie.

„Wspieranie działań muzealnych” 
- Krzeszów, Muzeum opactwa, kon-
tynuacja konserwacji zbiorów mu-
zealnych - Pieta (XV w.). W  ramach 
zadania konserwacji zostanie poddana 
gotycka Pieta z końca XV wieku. Pieta 
będąca częścią oryginalnego wyposaże-
nia kaplicy pw. Krzyża św. jest jednym 
z  najstarszych i  najcenniejszych zabyt-
ków ruchomych będących pozostałoś-
cią opactwa pocysterskiego w Krzeszo-
wie. Rzeźba jest również powodem, dla 
których rzesze pielgrzymów przez wieki 
podróżowały do Krzeszowa.

W tym miejscu pragniemy szczegól-
nie podziękować Panu Premierowi Pio-
trowi Glińskiemu, naszym parlamen-
tarzystom z  Panią Minister Marzeną 
Machałek oraz radnym województwa 
za wspieranie naszych działań.

Grzegorz Żurek
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RUSZAJĄ STUDIA
MUSICA GRISSOVIENSIA
Ks. Łukasz Kutrowski mówi o  swojej nowej książce, muzycznych 

skarbach z Krzeszowa i nowej serii wydawniczej.

Właśnie ukazała się niezwykle cenna 
dla miłośników kultury Dolnego Śląska 
książka pt. „Twórczość wielogłosowa ku 
czci świętego Józefa w muzykaliach krze-
szowskich z XVIII wieku. Studium źród-
łoznawczo-muzykologiczne”. Autorem 
tej publikacji jest ks. Łukasz Kutrowski, 
kapłan diecezji legnickiej. Książka jest 
owocem badań autora nad muzykaliami 
z biblioteki sióstr benedyktynek w Krze-
szowie.

Jędrzej Rams: Skąd pomysł na taką 
książkę?

Ks. Łukasz Kutrowski: Jej powsta-
nie wymagało podjęcia wielu wysiłków 
i  pracy. Trud, jaki podjąłem, okazał się 
– mam nadzieję – owocny. Podjęte prze-
ze mnie studia nad rękopisami muzycz-
nymi z  krzeszowskiego opactwa jeszcze 
bardziej uświadomiły mi, jak bardzo 
bogaty jest ten zbiór i jak wielką wartość 
kulturową, muzyczną i  estetyczną kryje 
w sobie. Celem moich badań naukowych 
była i  jest nadal promocja tego wielkie-
go dziedzictwa kultury Dolnego Śląska, 
ukazanie bogactwa muzycznej spuścizny 
minionych wieków i  jej aktualizacja we 
współczesności. Żywię głęboką nadzieję, 
że wydana przeze mnie publikacja przy-
czyni się do rozpropagowania krzeszow-
skich dzieł muzyki dawnej.

Czym są wspomniane w tytule mu-
zykalia?

Termin "muzykalia", to szerokie po-
jęcie. Mieści w sobie wszelkiego rodzaju 
muzyczne wytwory człowieka, m.in.: za-
pisy nutowe i fonograficzne, instrumen-
ty, a  także różnego rodzaju przedmioty 
służące wykonywaniu muzyki, bądź ją 
opisujące.

W  książce zawęził Ksiądz ten ter-
min?

Tak, ograniczyłem się do rękopisów 
i  starodruków, choć tych jest o  wiele 
miej. W  moich badaniach skoncentro-

wałem się na muzycznych manuskryp-
tach z okresu od połowy XVII wieku do 
1810 roku, czyli do czasu kasaty zakonu 
przez władze pruskie.

Co obejmuje ten zbiór?
Zbiór krzeszowskich muzykaliów 

obejmuje dzieła muzyki wielogłosowej, 
czyli przeznaczonej na chór 4-głosowy 
(chłopięco-męski) z  towarzyszeniem 
orkiestry o  niewielkim, kameralnym 
składzie (najczęściej: dwoje skrzypiec, 
altówka, wiolonczela, organy, czasem: 
flet, trąbka, zwana w tamtych czasach 
clarini). Utwory te przeznaczone były 
do wykonywania podczas liturgii i na-
bożeństw. Znajdziemy wśród nich za-
tem liczne opracowania części stałych 
Mszy św., msze żałobne, części zmien-
ne Mszy, antyfony maryjne, litanie i in. 
Gdybyśmy chcieli porównać wartość 
kulturową i  estetyczną tych utworów, 
to bazylika krzeszowska z  jej monu-
mentalizmem i  przepychem obrazuje 
to najlepiej.

Gdzie możemy znaleźć te muzy-
kalia?

Obecnie zdeponowane są one w bi-
bliotece sióstr benedyktynek w  Krze-
szowie i  są własnością diecezji legni-
ckiej. Ponieważ dostęp do oryginałów 
jest ograniczony ze względu na ochro-
nę zabytku, kilka lat temu zostały one 
zdigitalizowane i są dostępne w formie 
elektronicznej na stronie internetowej 
Biblioteki Cyfrowej Diecezji Legni-
ckiej.

Ta książka rozpoczyna też pewną 
serię...

Tak, to jest mój zamysł, poparty 
też konsultacjami z wieloma doświad-
czonymi naukowcami w  tej dziedzi-
nie, aby rozpocząć serię wydawniczą 
poświęconą szeroko pojętej muzyce 
Krzeszowa. Została ona zatytułowana 
Studia Musica Grissoviensia, co się 

tłumaczy: Muzyczne Studia Krzeszow-
skie. Ma ona zawierać wszelkie publi-
kacje naukowe oraz wydania nutowe 
związane z krzeszowskimi muzykalia-
mi, a  także muzyką organową Krze-
szowa. Jest więc co badać, analizować, 
opisywać, popularyzować i ostatecznie 
wykonywać. W serii tej planuję wydać 
prace naukowe, artykuły, monografie, 
a wreszcie same dzieła w formie party-
tur i nagrań.

Jest zatem ksiądz pionierem w od-
krywaniu krzeszowskiej muzyki?

Na pewno nie. Przede mną było 
wielu cenionych i  wysokiej klasy na-
ukowców, którzy już wykonali bardzo 
dużo pracy w celu usystematyzowania 
i rozpowszechnienia tego skarbca kul-
tury Krzeszowa. Ja staram się jedynie 
wejść w ten nurt i – jeśli Pan Bóg po-
zwoli – przyczynić się do jeszcze więk-
szego zaakcentowania tej problematy-
ki. Zamierzam nadać temu konkretny 
kierunek i wytyczyć drogę, zebrać roz-
proszone prace w  jedno i  przyczynić 
się do – nazwałbym to – „obudzenia 
śpiącego olbrzyma”. Ostatecznie jed-
nak moim największym pragnieniem 
jest przyczynienie się do jeszcze więk-
szej chwały Bożej i wzmocnienie wiary 
współczesnego człowieka. Bo przecież 
analizując te dzieła, wykonując je bądź 
słuchając, nie można inaczej zareago-
wać, jak tylko w głębi serca wzruszyć 
się i skłonić swe myśli ku Bogu.

Jędrzej Rams
Źródło: legnica.gosc.pl
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wielu cenionych i  wysokiej klasy na-
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Źródło: legnica.gosc.pl

PRAWDZIWE ŻYCIE DUCHOWE
OPARTE JEST

NA DYSCYPLINIE CZASU
Prawdziwe życie duchowe oparte jest na dyscyplinie czasu. Każda chwila to miłość, każda chwila to 

łaska. Jeżeli stracimy ją, to nie odzyskamy powtórnie.

Uczenie się dyscypliny w  życiu 
duchowym i  życiu modlitwy jest 
niesłuchanie ważne. Złożenie siebie 
w ofierze czasu każdego dnia przez 54 
dni to jest potężne wyzwanie dla wie-
lu – mówił ks. Dominik Chmielewski 
SDB, założyciel wspólnoty „Wojowni-
cy Maryi”, w  „Aktualnościach dnia” 
na antenie Radia Maryja. Odniósł się 
w ten sposób do rozpoczętej 13 maja 
2020 roku Wielkiej Nowenny Pompe-
jańskiej.

Pandemia wywołana rozprze-
strzenianiem się wirusa w Polsce i na 
świecie spowodowała ogromny nie-
pokój. Wszystko, co dotychczas było 
na wyciągnięcie ręki, stało się prawie 
nieosiągalne. Ks. Dominik Chmie-
lewski zaznaczył, że jest to czas próby 
zwłaszcza dla nas – chrześcijan.

– Ta pandemia testuje serca każ-
dego chrześcijanina dzisiaj w  Polsce 
i  na świecie. Testuje każdego z  nas 
pod kątem, jakie wartości są dla nas 
najważniejsze, czy rzeczywiście zdro-
wie, czy rzeczywiście Pan Bóg. To jest 
bardzo ważne dzisiaj, kiedy mamy 
doświadczenia wielkich wydarzeń 
i  bardzo trudnych dla chrześcijan, 
począwszy od prześladowań, kiedy 
trzeba było wybierać: Pan Bóg czy na-
sze życie, Pan Bóg czy nasze zdrowie.

Pomocą dla ludzi wierzących oka-
zała się modlitwa i wsparcie duszpa-
sterzy. Taką pomocą jest m.in. Wiel-
ka Nowenna Pompejańska. Udział 
w  modlitewnym dziele bierze kilka-
dziesiąt zgromadzeń zakonnych oraz 
wierni z  kraju i  spoza granic naszej 
Ojczyzny.

– Nowenna jest szeroko pojętym 
uzdrowieniem i  uwolnieniem dzięki 
Bożej Łasce. Jezus przyszedł prze-
de wszystkim, jak mówi nam Sło-
wo Boże, uwolnić nas od lęku przed 
śmiercią i to jest niesłychanie ważne. 

Obserwuję w czasie tej pandemii ser-
ca chrześcijan, nie tylko świeckich, 
ale też kapłanów, którzy odkryli, że 
najbardziej boją się umrzeć. Ten lęk 
przed śmiercią, lęk przed zarażeniem, 
cierpieniem jest paraliżujący.

Nowenna ruszyła w  święto Mat-
ki Bożej Fatimskiej 13 maja 2020 
roku o godz. 20.30 z główną intencją: 
„o  nawrócenie grzeszników, z  któ-
rych ja jestem pierwszy i największy”.

– Myśleliśmy, że to będzie taka ak-
cja, w którą włączy się kilkaset osób, 
natomiast ona rzeczywiście rozlała 
się na cały świat. W  środę podczas 
różańca wieczornego było prawie 100 
tys. ludzi, którzy modlili się z  nami. 
To jest potężna armia ludzi, którzy 
są zjednoczeni w  intencji nawróce-
nia grzeszników, z których ja jestem 
pierwszy i największy. I chyba to jest 
najpiękniejsza odpowiedź na we-
zwanie Matki Bożej w  Fatimie. Z  tą 
prośbą o modlitwę i ofiarę za grzesz-
ników. I tak naprawdę to jest potężne 
wyzwanie dla wielu – złożenie siebie 
w ofierze czasu każdego dnia przez 54 

dni. Wiemy, że często największym 
cierpieniem jest złożenie czasu dla 
Boga w ofierze – zauważył gość Radia 
Maryja.

Ks. Dominik Chmielewski po-
wiedział również, że nowenna pom-
pejańska jest doświadczeniem tego, 
że potrafimy poświęcić się dla jakiejś 
idei.

– My często jesteśmy po prostu 
spontaniczni w  naszym życiu reli-
gijnym i  przez to ciągle raczkujemy 
w relacji z Panem Bogiem. Modlimy 
się, kiedy „czujemy potrzebę”, na-
tomiast życie duchowe, prawdziwe 
życie duchowe oparte jest na dyscy-
plinie czasu. Każda chwila to miłość, 
każda chwila to łaska. Jeżeli stracimy 
ją, to nie odzyskamy jej powtórnie. 
Uczenie się dyscypliny w  życiu du-
chowym i  życiu modlitwy jest nie-
słuchanie ważne. Myślę, że dla wielu 
ludzi to będzie piękny dar od Matki 
Bożej, zdyscyplinowanie życia du-
chowego.

Ks. Dominik Chmielewski:
radiomaryja.pl; 15 maja 2020 roku
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NOWY SEKRETARZ I PENITENCJARZ,
ORAZ DWÓCH NOWYCH

KANONIKÓW HONOROWYCH
KAPITUŁY KRZESZOWSKIEJ

To odpowiedź na dotychczaso-
we zaangażowanie ks. Marka i jego 
zasługi dla krzeszowskiego sanktu-
arium.

Dnia 13 maja 2020 roku, biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski ustanowił ks. kanonika dr Marka 
Kluwaka nowym sekretarzem i penitencjarzem Kapituły Krzeszowskiej.

Również 13 maja Biskup Leg-
nicki ustanowił dwóch nowych 
kanoników honorowych Kapituły 
Krzeszowskiej. Są to:

Ksiądz Kanonik Stanisław Ko-
walski z  parafii Chełmsko Śląskie 
i  Ksiądz Kanonik Józef Juźków 
z parafii Rosochata.

Ks. Kanonik Stanisław Kowalski Ks. Kanonik Józef JuźkówKs. Kanonik dr Marek Kluwak
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ŚLUB W CZASIE PANDEMII
Narzeczeni - Karolina i  Jakub ponad rok wcześniej ustalili, że ślub wezmą w  Krzeszowie. Nie do 

końca zapadła jeszcze decyzja, w której z krzeszowskich świątyń powiedzą sobie sakramentalne „Tak”, 
ale data ślubu była już ustalona.

Młodzi sukcesywnie przygotowywali 
się, skończyli nauki przedślubne, zbierali 
stosowne dokumenty, sala… orkiestra… 
fotograf… tort… Wrocław… Kalisz…
aż…

Pierwszy niepokój - telefon od właś-
ciciela domu weselnego. Odwołana re-
zerwacja … z  powodu pandemii nie 
jestem w stanie przewidzieć rozwoju sy-
tuacji… - usłyszeli.

Drugi niepokój - podejmowane de-
cyzje mogą doprowadzić do zamknięcia 
miasta: Jeśli epidemia będzie się rozwi-
jać w  dużym tempie (…) wtedy trzeba 
będzie zastosować inne metody, np. za-
mykanie określonych obszarów w  kwa-
rantannie - mówi Paweł Wróblewski, szef 
wrocławskiego sanepidu…

Trzeci niepokój - kancelaria para-
fialna czynna tylko dzisiaj, zostanie za-
mknięta do odwołania… Jeżeli zdążycie 
dojechać do osiemnastej, wystawię Wam 
licencję, później nie wiem kiedy będzie 
to możliwe…

***
Co robić? Nie mają sali weselnej, nie 

mają gości na uroczystości ślubnej (wg. 
wytycznych w kościele może przebywać 
pięć osób), nie wiedzą jak rozwinie się 
sytuacja, ale wiedzą jedno: Chcą zawar-
cia sakramentalnego związku. Mają sie-
bie. Rozmowa telefoniczna z  księdzem 
prałatem, Marianem Kopko, kustoszem 
krzeszowskiego sanktuarium. Podjęli 
decyzję, wezmą ślub jak najszybciej, nie 
będą czekać na rozwój sytuacji. Jeszcze 
tylko telefony do zaproszonych gości: 
„Już wiecie, że nie będzie przyjęcia wesel-
nego, ale dzwonimy, że na ślubie też nie 
możecie być…”

Słowo od Nowożeńców:
Każdy człowiek od chwili kiedy za-

czyna samodzielnie podejmować decyzje 
szuka celowości podejmowanych dzia-
łań. To cel jest jak motor napędowy, kie-
dy wiemy co chcemy osiągnąć możemy 
ocenić czy dana gra jest warta świeczki. 
Podobnie jest w  związku, kiedy dwo-
je ludzi się spotyka na poszczególnych 
etapach podejmują decyzję jaką drogą 
chcą iść. My po kilkunastu miesiącach 
wiedzieliśmy że chcemy razem budować 

rodzinę, być ze sobą. W chwili zaręczyn 
mieliśmy wiele planów. Na początku by-
liśmy My i  nasze marzenia. Z  biegiem 
czasu dojrzewaliśmy do myśli, że dzień 
ślubu to dzień również dla Naszych ro-
dzin. Każdy etap uroczystości był staran-
nie zaplanowany. Planowaliśmy i dążyli-
śmy do tego, żeby wszystko było idealne. 
Zaczynając od ubioru przez oprawę mu-
zyczną po wesele. I nagle pandemia. Cha-
os, strach, dezorganizacja. Wiele osób 
patrząc na Nas mówiło że to piękne, nie-
zwykłe... A czym dla Nas był ślub w pan-
demii? Czymś niezwykłym. Pierwsze od-
czucie jakie nam towarzyszyło to strach, 
że już? że spodnie od garnituru nie są 
skrócone, brak bolerka, welonu... później 
przerażenie nie możemy przeżywać tego 

dnia z wszystkimi Bliskimi osobami. Ale 
jednego byliśmy pewni, że chcemy być 
połączeni nierozerwalnym sakramen-
tem. Odeszło całe zamieszanie. Byliśmy 
My w  obliczu Łask Bożych. W  okresie 
przygotowania bardzo się wspieraliśmy, 
nasza Miłość bardzo dojrzewała a czyny 
przyszłego męża i  żony dodawały siły 
i wiary, że damy sobie ze wszystkim radę. 
Pandemia i cała sytuacja dała nam dużo 
siły i  wcale nie uważamy, że zrobiliśmy 
coś niezwykłego, pomogło nam to zrozu-
mieć, że najważniejsza jest miłość, a nie 
otoczka uroczystości. Dzięki bliskim, 
którzy nas wspierali mieliśmy najpięk-
niejszy ślub o jakim mogliśmy marzyć.

wspomnienia Nowożeńców zebrała
Honorata Klimczak
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Chrześcijanie ruszają w tym dniu na 
ulice miast i wsi z Najświętszym Sakra-
mentem.

– Da się słyszeć śpiew: „Zróbcie Mu 
miejsce, Pan idzie z  Nieba, pod posta-
ciami ukryty Chleba. Zagrody nasze wi-
dzieć przychodzi i  jak się Jego dzieciom 
powodzi”

Ksiądz profesor zadał też ważne py-
tanie: „Jak się dzisiaj powodzi uczniom 
Chrystusa w Polsce, w Europie i na świe-
cie?”.

– Uczniowie Chrystusa są dziś spy-
chani do przestrzeni prywatności. Do 
swoich Kościołów i  miejsc kultu. Do 
swoich domów. Prześladowani w  Azji 
i Afryce. W Europie i Ameryce nowa re-
ligia – gender – oskarża uczniów Chry-
stusa o  najgorsze rzeczy. Jak w  czasach 
Cesarstwa Rzymskiego, kiedy posądza-
no chrześcijan o to, że piją krew swoich 
dzieci. Dziś wielu ideologów nowego 
wieku uważa, że chrześcijanie są odpo-
wiedzialni za nadużycia seksualne wo-
bec nieletnich. Urządza się polowania 
na księży i  siostry zakonne, na celibat. 
Ośmiesza się samotność konsekrowaną 
dla Jezusa Chrystusa.

– Eucharystia jest busolą na te trudne 
czasy, kiedy szukamy orientacji, w którą 
stronę iść, dokąd się udać. Tam jest lekar-
stwo, jak mówił Jan Paweł II, na choroby 
współczesności. Ojciec Święty wiedział, 
że Eucharystia to chleb wędrowców, któ-
rzy idą przez pustynię współczesności. 
Jan Paweł II wiedział, że aby przejść przez 
tę pustynię bezideowości współczesno-
ści, nihilizmu, zanegowania wszelkich 
ideałów, obalania wszelkich wartości, 
odrzucania Dekalogu i  wszelkiego pra-
wa Bożego i  ludzkiego, jest tylko jedno 
lekarstwo: Ciało i Krew Chrystusa, ofiara 
naszego Zbawiciela złożona na ołtarzu 
świata, złożona za nas na Krzyżu, ale nie-
ustannie sprawowana na ołtarzach świa-
ta – wskazał kapłan.

Dlatego w Rzymie, zaraz u począt-
ków swojego pontyfikatu Jan Paweł II 
zaprowadził procesję Eucharystyczną 

Boże Ciało
Boże Ciało to uroczystość bardzo mocno zakorzeniona w polskiej tradycji. Stałym elementem są 

procesje Eucharystyczne. 
w Boże Ciało i przemierzał drogę z ba-
zyliki św. Jana na Lateranie do Matki 
Bożej Większej – do Santa Maria Mag-
giore. Najpierw chodził sam na nogach 
niosąc Najświętszy Sakrament. Potem, 
kiedy już był słaby, wieziono go na 
platformie samochodowej po to, aby 
pokazać światu Największy Skarb, jaki 
posiadamy – zaznaczył.

– Chcemy wszyscy razem wyjść na 
ulice naszych miast już dziś, żeby po-
wiedzieć, że Pan idzie z  nami ukryty 
pod postaciami Chleba, że Pan chce 
być naszym pokarmem i  dlatego do 
wszystkich wołamy: „Zróbcie Mu 

miejsce”. On idzie z nami, On jest na-
szym życiem, On jest naszym pokar-
mem. Przychodzi do swoich domów. 
Do swoich, tzn. tych, którzy w  Niego 
wierzą: do dzieci, do młodzieży, do 
tych, którzy chcą razem z Nim iść. Cie-
szymy się, że idą z nami ci, którzy dzi-
siaj decydują o  losach naszej ojczyzny 
i przyjmujemy Eucharystię jako znak, 
który ma nam pomóc w zorientowaniu 
się w tym świecie, w dokonywaniu wy-
borów. Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie 
z Nieba pod postaciami ukryty Chleba

ks. prof. J. Machniak z Krakowa

Boże Ciało w Krzeszowie
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Boże Ciało w Krzeszówku (fot. Przemysław Groński)
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DZIEŃ MODLITWY, POSTU I SOLIDARNOŚCI
Z MISJONARZAMI 8 III 2020

“EUCHARYSTIA I MISJE”
KOMUNIKAT NA II NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU “AD GENTES” 8 III 2020 r.

Umiłowani w Chrystusie Panu kapłani, osoby życia konsekrowanego, siostry i bracia!
W II niedzielę Wielkiego Postu 

w Kościele w Polsce przeżywamy już od 
wielu lat Dzień Modlitwy, Postu i  Soli-
darności z  Misjonarzami. W  tym roku 
obchodziliśmy go pod hasłem „Eucha-
rystia i misje”. Chcemy zwrócić uwagę na 
fakt, że Eucharystia umacnia nas w jed-
ności z Chrystusem, buduje Kościół i jest 
źródłem misji. Niezależnie, czy jest spra-
wowana we wspaniałych świątyniach 
w Europie czy też skromnych i ubogich 
kościołach i  kaplicach w  Afryce, Ame-
ryce Łacińskiej, Azji i Oceanii, jednoczy 
wierzących i  pobudza do dzielenia się 
wiarą. Eucharystia kończy się zachętą, 
byśmy z Chrystusem szli do bliźnich, da-
lekich lub bliskich. Przypomina, że jeste-
śmy posłani z Ewangelią do świata, który 
jeszcze jej nie poznał. Jest wezwaniem 
do dawania świadectwa wierze i miłości 
oraz do zdobywania serc dla Boga. Ci, 
którzy są uczniami Chrystusa i  groma-
dzą się we wspólnocie modlitwy i Ofiary 
Eucharystycznej stają się zarazem misjo-
narzami. Nikt nie może zatrzymać rado-
ści ze zbawienia wyłącznie dla siebie!

Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności 
z Misjonarzami uświadamia nam naszą 
odpowiedzialność za głoszenie Chrystu-
sa w świecie. Nawet jeśli nie wyjeżdżamy 
do krajów misyjnych, jesteśmy misjo-
narzami. Poprzez modlitwy oraz ofia-
ry wspieramy misjonarki i  misjonarzy 
w ich niełatwej posłudze. Razem z nimi 
dajemy chrześcijańskie świadectwo mi-
łości bliźniego. Czynimy to, czego uczy-
my się podczas każdej Mszy świętej, 
słuchając słowa Bożego i  posilając się 
Ciałem Pana. Eucharystia, umacnia nas 
w  wierze i  wzbudza zapał misyjny. Jest 
wezwaniem do codziennego zaangażo-
wania misyjnego.

Dziś jednoczymy się w  modlitwie 
z  1903 misjonarkami i  misjonarzami 
z Polski, głoszącymi orędzie ewangelicz-
ne w  98 krajach misyjnych. Z  radością 
dziękujemy Bogu za ich trud apostolski, 
cierpienia i prace, poprzez które w świe-

cie rozrasta się wspólnota wierzących 
w Chrystusa. Korzystając z okazji prag-
nę w  ich imieniu serdecznie podzięko-
wać wszystkim kapłanom, osobom życia 
konsekrowanego i wiernym świeckim za 
troskę o  misje, wyrażaną nie tylko dzi-
siaj, ale w  ciągu całego roku. Ośmielo-
ny Waszym zapałem misyjnym, proszę, 
byście nigdy nie ustawali w modlitwach 
i  ofiarności na rzecz misji. Szczególną 
prośbę kieruję do chorych, starszych 
i wszystkich, którzy dźwigają krzyż osa-
motnienia, cierpień duchowych i fizycz-
nych, aby jednocząc się z krzyżem Chry-
stusa ofiarowywali je w intencjach misji.

Zwracam się z prośbą do dzieci i mło-
dzieży zaangażowanej w wolontariat mi-
syjny, aby wzrastali w pragnieniu pozna-
wania świata misji i odkrywania piękna 
bycia misjonarzami Chrystusa, zwłasz-
cza wśród rówieśników. Wszystkich za-
chęcam do modlitwy o nowe powołania 
misyjne, gdyż Kościół bardzo potrze-
buje serc, które całkowicie poświęcą się 
ewangelizacji i służbie ubogim.

Oprócz duchowego wsparcia mod-
litewnego misjonarze potrzebują także 
naszej hojności. By móc prowadzić wiele 
dzieł ewangelizacyjnych, edukacyjnych, 
medycznych i  charytatywnych, potrze-

bują środków materialnych. Pomóżmy 
dziś misjonarkom i  misjonarzom prze-
kazując ofiary do puszek. Dzieło Pomo-
cy „Ad Gentes”, które w imieniu Kościo-
ła w Polsce pomaga misjom w ubiegłym 
roku zrealizowało ponad 180 projektów 
o  wartości ponad 850 000 zł. i  wsparło 
misjonarzy dotacjami na sumę prawie 
2 mln zł. Dołączmy do grona Darczyń-
ców misji poprzez ofiary na jego konto, 
a także wysyłając sms-a na numer 72032 
o treści „Misje”.

Więcej informacji o  sposobach po-
magania misjom znajdziemy na stro-
nach www.misje.pl i  www.adgentes.
misje.pl.

Zapewniając o modlitwie i wdzięcz-
ności za pomoc misjom Wszystkim 
z serca błogosławię: w Imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego.

Bp Jerzy Mazur SVD
Przewodniczący Komisji

Episkopatu Polski ds. Misji
Ps.
Podczas zbiórki ofiar w  niedzielę 8 
marca 2020 nasza Krzeszowska Wspól-
nota złożyła na pomoc Polskim Misjo-
narzom sumę: 1176 zł.
Wszystkim dobrodziejom składamy 
serdeczne Bóg zapłać!

LETNI PAWILON NA WODZIE
W BETLEJEM

Letni Pawilon opata położony jest na zachód od Krzeszowa w przysiółku Betlejem, u podnóża stoku 
Anielskiej Góry. Betlejem zostało założone przez opata Bernarda Rosę w 1672 r.

Pierwszą budowlą wzniesioną na tym 
miejscu była Kaplica Betlejemska wybu-
dowana w latach 1674 – 78. Wody stawu, 
na których stworzony został pawilon, 
już od dawna znane były ze swoich właś-
ciwości leczniczych. Pawilon powstał na 
początku lat 30. XVIII w. ale nie później 
niż 1734 r. Drewniana konstrukcja zbu-
dowana jest na planie ośmiokąta forem-
nego (od ściany do ściany 8,24 m, od 
podłogi do latarni – 9,08 m). Otacza ją 
ganek o szerokości 1,3 m. Jedyne wejście 
do założenia znajduje się od strony połu-
dniowo – zachodniej. Pawilon przykryty 
jest ostrosłupowym dachem z sygnatur-
ką (zwieńczona kopulastym hełmem). 
Do budowy użyto drewna sosnowego. 
Kształt budowli jest nawiązaniem m.in. 
do średniowiecznych baptysteriów. We-
wnątrz znajdują się 24 malowidła (trzy 
rzędy po 8 malowideł). Również sym-
bolika liczb jest tutaj uderzająca. 24 ma-
lowidła – wielokrotność liczby 12, która 
jest uważana za liczbę arcydoskonałą. 
8 jest nawiązaniem do liczby uratowa-
nych dusz na arce Noego. Natomiast 
liczba 3 uważana jest za symbol Boga. 
Każdy z  trzech rzędów malowideł na-
wiązuje do zupełnie innego zagadnienia. 
Najniższy rząd to prostokątne obrazy 
namalowane temperą bezpośrednio na 
powierzchni bocznych ścian. Dotyczą 
przedstawień wody w Starym Testamen-
cie. Są to obrazy złożone z kurtynowego 
tła i jednego bliskiego planu. Kolejno na 
prawo od drzwi: Anioł pokazuje Hagar 
źródło, z  którego może się napić, Elie-
zar i Rebeka przy studni; Mojżesz ude-
rza laską w skałę, z której tryska woda; 
Gedeon wybiera 300 wojowników do 
walki z  Madianitami; Spragniony Sam-
son prosi Boga o wodę; Jakub poi owce 
swojego wuja Labana; Benajasz zabija 
Lwa w trakcie śnieżycy; Elizeusz uzdra-
wia wodę w mieście Jerycho.

Rząd drugi to trapezowate płótna 
mówiące o  królu Dawidzie. Malowid-
ła te są najbardziej rozbudowane kom-
pozycyjnie. Wielofiguralne środkowe 
plany, bogate architektonicznie tła bądź 
pejzaże. Na prawo od drzwi: Wojowni-

cy przynoszą wodę Dawidowi z  nara-
żeniem życia; Koronacja Dawida (He-
bronie); Dawid zdobywa Jerozolimę 
(Jebus); Rozbudowa Jerozolimy (twier-
dza Millo); Jaszobeam zabija włócznią 
300 nieprzyjaciół; Eleazar pokonuje 
Filistynów na polu jęczmienia; Wybór 
Dawida na króla; Dawid wylewa wodę 
w ofierze Bogu;

Ostatnie osiem przedstawień przez 
to, że umiejscowione wysoko są słabo 
widoczne, przez co też są schematycz-
nymi wizerunkami typu popiersiowego. 
Malowidła w  latarni przedstawiają naj-
dzielniejszych wojowników króla Da-
wida: Joab; Jaszobeam; Eleazar; Abiszej; 
Benajasz; Elchanan; Asachel; Szammot.

Rafał Bijak

Wnetrze Pawilonu Na Wodzie

Pawilonu Na Wodzie z zewnątrz
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ROCZNICA KONSEKRACJI KOŚCIOŁA
OPACKIEGO PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP
20 000 PIELGRZYMÓW W KRZESZOWIE

Et perfecta est Domus in omni opere suo, et in universis utensilibus suis [I ukończona została świątynia 
z wszystkimi szczegółami i z całym wystrojem] (1 Krn 6, 38) – taką inskrypcją podpisano postać Salomona 
wskazującego na świątynię jerozolimską, namalowanego na fresku w przedsionku krzeszowskiej bazyliki.

Symbolicznie obok niego na portre-
tach widnieją opat Innocenty Fritsch, 
który podjął decyzję o wybudowaniu ba-
rokowej świątyni oraz Benedykt II Seidel, 
który 3 lipca 1735 r. konsekrował nowy 
kościół klasztorny. Obie świątynie jerozo-
limska i  krzeszowska zostały wzniesione 
w 7 lat, a sam kościół opacki miał symbo-
lizować świątynie Salomona.

Dnia 3 lipca obchodzimy rocznicę 
konsekracji największego barokowego 
kościoła Śląska – krzeszowskiej bazyliki. 
Jak nakazuje tradycja z tej okazji należało 
zapalić 12 zacheuszek.

O. Nikolaus Lutterotti odnalazł opis 
krzeszowskich uroczystości konsekracji 
kościoła mariackiego, który opublikował 
w  swojej książce Unbekannten Grüssau. 
Cofnijmy się do pamiętnego roku 1735.

Na uroczystość konsekracji został za-
proszony wrocławski kardynał Filip von 
Sinzendorf, który wyznaczył 2 i  3 lipca 
jako dni, w  których odbędą się główne 
uroczystości. Opactwo zostało boga-
to przystrojone, na murach zawieszono 
zielone girlandy ukraszone kolorowymi 
kwiatami, a  stolarze klasztorni, którymi 
dowodził Józef Neumann, wybudowali 
bramy triumfalne. Karczmy klasztorne 
zaczęły zapełniać się gośćmi. Przybywa-
li pielgrzymi i  pątnicy z  bliska i  z  dale-
ka, których liczbę kronikarz określił na 
20  000! Orszak kardynała Sinzendorfa 
był tak liczny, że wszystkie karoce ciąg-
nęło łącznie 32 konie, które trzykrotnie 
musiały być zmieniane. Oprócz samego 
zwierzchnika wrocławskiej diecezji, pod-
różował w  jego orszaku jego marszałek, 
wielki koniuszy, archidiakon Franken-
berg, przyboczny lekarz, osobisty sekre-

tarz, paź, trzej lokaje, dwaj wikarzy, bi-
skupi kucharz, 2 kuchcików, cukiernik, 2 
masztalerzy i  2 stajennych. Wieczorem, 
28 czerwca kardynał przybył do Świd-
nicy, gdzie udał się na spoczynek. Ran-
kiem w  uroczystość apostołów Piotra 
i Pawła celebrował Mszę w świątyni p.w. 
św. Stanisława i  św. Wacława. Opuszcza-
jącemu kościół biskupowi honory oddał 
tamtejszy garnizon austriacki w  pełnym 
rynsztunku. Kardynałowi przydzielono 
eskortę z oddziału dragonów i 30 czerw-
ca przedpołudniem opuścił Świdnicę, aby 

skierować się do krzeszowskiej prepo-
zytury w  Starych Bogaczowicach. W  tej 
miejscowości napojono konie, a  gdy 
Sinzendorf zbliżał się do Krzeszowa roz-
legł się dźwięk dzwonu na wzgórzu św. 
Anny, do którego dołączył największy 
dzwon opactwa – Emanuel i pozostałe 5 
zawieszonych na wieży kościoła opackie-
go. Wtórowały im wystrzały artyleryjskie 
z  wojskowych moździerzy. Kardynał je-
chał od strony Grząd, a  opat Benedykt 
II Seidel, wraz z  konwentem, powitali 
w  uroczystym przemówieniu Ekscelen-

Zacheuszki w kościele klasztornym
w Krzeszowie.

Portrety opatów Innocentego Fritscha i Benedykta II Seidla
– budowniczych kościoła klasztornego w Krzeszowie

Bazylika Mniejsza pw. Wniębowzięcia NMP - wnętrze
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cję na moście na Zadrnie, na obecnej ul. 
św. Jana Nepomucena. Po odpoczynku 
kardynał udzielił w  ciągu swojego poby-
tu sakramentu bierzmowania 7 000 [sic!] 
osobom. Sinzendorf zamieszkał w  nowo 
wybudowanym Domu gościnnym opata, 
który w  całości był do jego dyspozycji.
Dnia 1 lipca razem z  duchowieństwem 
z okolic Kamiennej Góry i Bolkowa ordy-
nariusz wrocławski podziwiał świątynie 
mariacką i  ogrody klasztorne. W  nich, 
specjalnie na tą okazję zasadzono tak 
kwiaty, że ich kolorowe kielichy układały 
się w kształt herbu kardynała Sinzendor-
fa oraz herbu opactwa krzeszowskiego. 
Z fontann tryskała woda, a w niszach i na 
kolumnach ustawiono malowane posta-
cie świętych. Dnia 2 lipca, czyli w święto 
Nawiedzenia NMP, odbyła się w kościele 
pw. św. Józefa benedykcja opata Benedyk-
ta II Seidla. Otrzymał on pektorał, infu-

łę, pierścień i pastorał. Popołudniu miała 
miejsce uroczysta procesja, w której brało 
udział licznie zgromadzone bractwo św. 
Józefa, zakończona pontyfikalnym błogo-
sławieństwem.

Uroczystość konsekracji rozpoczęła 
się 3 lipca o  godzinie 9.00, a  zakończyła 
o  13.30. Świątynia była uroczyście przy-
strojona w  girlandy, kwiaty i  wieńce, 
a  budynek świątyni, przed tłumem za-
bezpieczał kordon wojska sprowadzony 
ze Świdnicy. Z ważniejszych gości należy 
wzmiankować Philippa Gottharda von 
Schaffgotscha, który po śmierci Sinzen-
dorfa objął po nim sakrę biskupią, opa-
ta henrykowskiego Gerarda Wiesnera 
i prałata Eliasa Klose z Nysy. Kardynał, ze 
względu na podagrę, przemieszczał się na 
specjalnym wózku inwalidzkim. Dokonał 
on tylko namaszczenia szerokiej na 5,8 
metra mensy ołtarza głównego. Pozostałe 

ołtarze konsekrował w jego imieniu opat. 
Tłum ludzi był tak wielki, że nie pomieś-
ciłby się w  świątyni, pomimo faktu, że 
jeszcze nie było w nim ławek (stalle były 
już w  pełni wykonane). Na zewnątrz, 
z ustawionych trzech ambon na przyklasz-
tornym dziedzińcu, wierni słuchali Sło-
wa Bożego. Również Mszę pontyfikalną 
w  imieniu kardynała sprawował opat, na 
której zakończenie odśpiewano „Te Deum”.
Po 4 i  pół godzinnej Eucharystii mia-
ła miejsce uczta, znoszono toasty, grali 
muzykanci, a  z  moździerzy na górze św. 
Anny odpalano kolejne salwy. Od piątej 
do ósmej ponownie kardynał udzielał 
sakramentu bierzmowania, a  wieczorem 
uczniowie klasztornej szkoły wystawi-
li sztukę teatralną o  założeniu opactwa 
krzeszowskiego przez księcia Bolka I.

Krystian Michalik

CUDA RÓŻAŃCOWE
Rozważania Historia Łaski* *

RÓŻAŃCOWE ORĘDZIE DLA 
ŚWIATA

Objawienia Maryi w Fatimie są wiel-
kim wezwaniem do modlitwy różańcowej. 
Przyjmuje się, że różaniec jest w centrum 
fatimskiego orędzia. Potwierdzeniem tego 
może być gest papieża Jana Pawła II, któ-
ry pierwsze swe kroki w  Fatimie skiero-
wał do Kaplicy Objawień, by zawiesić na 
dłoniach Matki Bożej złoty różaniec. Sio-
stra Łucja, jedna z dzieci, którym ukaza-
ła się Matka Boża, zapytana, o co prosiła 
Maryja, odpowiadała zawsze tak samo: 
„O  odmawianie różańca". Hiacynta rów-
nież mówiła to samo, podkreślając że 
Matka Boża prosi o codzienną modlitwę 
różańcową. Papież Pius XII, przebywając 
w  Fatimie, skierował przez radio słowa 
do pielgrzymów. Podkreślił szczególną 
konieczność „odmawiania różańca, tak 
gorąco polecanego przez Matkę Bożą Fa-
timską". Codzienny różaniec ma moc wy-
jednać wszystkie potrzebne łaski u Boga, 
jest modlitwą na każdą okazję. Wiemy, że 
może on otworzyć niebo, co zostało ob-
jawione Franciszkowi — jednemu z trójki 
dzieci, którym ukazała się Maryja. Mat-
ka Boża potwierdziła, że dostanie się on 
do nieba, ale musi jeszcze zmówić wiele 
różańców. Różaniec pomaga też w  na-
wróceniu. Maryja obiecała, że stanie się 

to w pewnej rodzinie fatimskiej, jeżeli jej 
członkowie będą codziennie odmawiać 
modlitwę różańcową. Może też wyjednać 
środki utrzymania. Kiedy Łucja prosiła 
o uzdrowienie chorego, Najświętsza Pan-
na powiedziała, że nie uleczy go, ale za-
pewni mu środki do życia, jeżeli codzien-
nie będzie odmawiał różaniec. Człowiek 
ten przez wiele lat był zakrystianinem 
w  sanktuarium fatimskim. Matka Boża 
objawiła się w Fatimie w październiku, by 
podkreślić szczególne znaczenie różańco-
wego orędzia. To broń dana w  walce, co 
potwierdziła siostra Łucja: „Różaniec jest 
najpotężniejszą bronią, jaką możemy się 
bronić na polu walki".

UKOCHANA MODLITWA JANA 
PAWŁA II

Papież Jan Paweł II ukochał modlitwę 
różańcową. W  swoim pontyfikacie nie 
skupił się tylko na teologicznym wyjaś-
nianiu roli i  sensu tej modlitwy, ale za-
chęcał do odmawiania różańca również 
przykładem własnej pobożności. Nie bez 
znaczenia jest fakt, że Papież każdemu 
spotkanemu człowiekowi wręczał właś-
nie różaniec, zapraszając jednocześnie 
do modlitwy na nim. Już w  pierwszych 
dniach swego pontyfikatu powiedział: 
„Różaniec jest moją ulubioną modlitwą. 

Przecudna to modlitwa. Cudowna z  racji 
swej prostoty i głębi". Jan Paweł II zwrócił 
też uwagę na pewien sekret, który się kry-
je w  modlitwie różańcowej. Rozważając 
święte tajemnice z  życia Jezusa i  Maryi, 
możemy też rozmyślać nad naszymi oso-
bistymi doświadczeniami. „Równocześnie 
nasze serce potrafi wpleść w  te dziesiątki 
różańca wszystkie wydarzenia, które skła-
dają się na życie jednostki, rodziny i naro-
du, Kościoła i ludzkości. A więc koleje życia 
osobistego, bliźnich, a w szczególności tych, 
którzy są nam bardziej bliscy, którzy są 
drożsi naszemu sercu. W ten sposób ta pro-
sta modlitwa różańcowa pulsuje rytmem 
życia ludzkiego". Najbliższy współpra-
cownik Papieża wspomina, że codziennie 
przed poranną Mszą w  sypialni Ojciec 
Święty odmawiał różaniec, leżąc krzyżem. 
Wszystkie trudne sprawy zawierzał Matce 
Bożej. Przecież była jego Matką, a on był 
Jej całkowicie oddany, co podkreślił, za-
wierzając Jej swoje życie słowami: Totus 
Tuus.

Kinga Bubich

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

Wydawniczy "Rafael" 2012.
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PIELĘGNIARKA Z MAŁOPOLSKI:
JEST COŚ, CZEGO BOJĘ SIĘ BARDZIEJ

NIŻ KORONAWIRUSA
Kinga Szuba pracuje na oddziale intensywnej terapii w  Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc 

im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Pielęgniarka w rozmowie z „Niedzielą” opowiada o doświadczeniach 
pracy w czasie epidemii. Czego się obawia i na co muszą być przygotowane rodziny osób przebywających 
w szpitalach?

Czym jest dla ciebie czas epide-
mii?

- To wbrew pozorom czas przeży-
wany w samotności, w wielkiej ciszy. 
Opiekuję się pacjentami na intensyw-
nej terapii, z  którymi często nie ma 
już kontaktu. Mieszkam z rodzicami, 
którzy są w  sile wieku, ale nie chcąc 
ich narażać na ewentualne zarażenie 
czymś przywleczonym ze szpitala, 
przeżywam ten czas w pojedynkę. Na 
okres Wielkiego Postu odcięłam się 
też od mediów społecznościowych 
i telewizji internetowej, stąd cisza sta-
ła się moim towarzyszem, i przestrze-
nią na rozmowę z Panem Bogiem. To 
czas ogromnej łaski. Dawno nie sku-
piałam się nad Słowem Bożym tak, 
jak teraz.

Na ten moment nie masz kon-
taktu z  osobami z  potwierdzonym 
zakażeniem, ale pracujesz w branży 
obciążonej najwyższym ryzykiem. 
Czy jako pracownik służby zdrowia 
boisz się zakażenia?

- Mam pewne obawy, ale jest coś, 
co przeraża mnie bardziej niż koro-
nawirus. W  tej ciszy i  zatrzymaniu 
zderzyłam się przede wszystkim z py-
taniem: czy boję się śmierci? A może 
jedyną rzeczą, której powinnam się 
tak naprawdę bać, jest utrata Pana 
Boga? W końcu jest napisane w Liście 
do Rzymian, „że ani śmierć, ani życie, 
ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani 
rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani 
Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, 
ani jakiekolwiek inne stworzenie nie 
zdoła nas odłączyć od miłości Boga, 
która jest w  Chrystusie Jezusie, Panu 
naszym.” Uczę się codziennie, aby 
najpierw Jemu zawierzać siebie, pra-
cę, rodzinę i pacjentów.

Na co dzień towarzyszysz oso-
bom, które usłyszały trudną diagno-
zę. Jak pacjenci reagują na złe wieści 
o  ich stanie zdrowia i w  jaki sposób 
można pomóc im zminimalizować 
poczucie lęku?

- Utrata zdrowia jest nieszczęś-
ciem, często tragedią całych rodzin. 
W mojej pracy spotykam osoby, które 
trudne informacje przyjmują ze spo-
kojem, inne przez wiele tygodni nie 
dają sobie rady. Nie znamy powodów, 
ale być może mężczyzna z podejrze-
niem koronawirusa, który wyskoczył 
z okna Szpitala Specjalistycznego we 
Wrocławiu poczuł wielki lęk, strach 
przed utratą najwyższej wartości - 
zdrowia, może przerosły go konse-
kwencje potencjalnej diagnozy. Naj-
ważniejsze, aby przy takich osobach 
być. Z kolei ja jako człowiek wierzący 
zadaję sobie pytanie, co zrobię, gdy 
dobrobyt, pełnia witalności, możli-
wość swobodnego korzystania z  ży-
cia staną się nieosiągalne. Czy w mo-
jej piramidzie wartości Bóg nadal jest 
na pierwszym miejscu? Łatwiej iść, 
nawet z  cierpieniem, gdy wiemy, że 
Ktoś nam towarzyszy i będzie blisko 
do końca naszych dni.

Przeświadczenie, że Bóg towa-
rzyszy nam w  ostatnich chwilach 
ziemskiej wędrówki na pewno 
wpływa na poczucie wewnętrznego 
spokoju. Niewątpliwie dla pacjen-
tów ważna jest też obecność człon-
ków rodziny, jednak teraz jest to 
niemożliwe, bo ci mają zakaz wcho-
dzenia na teren szpitala. W  jaki 
sposób pomagacie osobom, które 
w tak kryzysowych momentach zo-
stały same?

- To trudny czas. Z  racji zakazu 
odwiedzin nasi pacjenci nie widzie-
li swoich bliskich od trzech tygodni. 
Wielu z nich ma stare telefony, które 
albo nie działają, albo jest problem 
z  ich podładowaniem oraz często są 
zaintubowani i  nie mają możliwości 
mówienia, także nawet taki kontakt 
odpada. Wielu z  naszych pacjentów 
jest z nami długo, np. 30 dni. Ostatnio 
modliłam się (telefonicznie) z  człon-
kami wspólnoty Janki z Krakowa, do 
której należę, aby Bóg pozwolił tym 
pacjentom iść dalej. I  w  następnych 
dniach jeden pan został przeniesiony 
na oddział chirurgii, a kolejnego po-
żegnaliśmy. Miejmy nadzieję, że on 
już jest w Domu.

Jak radzić sobie w sytuacji, w któ-
rej się znaleźliśmy?

- Przede wszystkim: spróbować 
się uspokoić, odpocząć, odejść sprzed 
telewizorów i  ekranów telefonów. 
Media wprowadzają nas, a  zwłaszcza 
starszych ludzi, którzy są w grupie ry-
zyka w stan paniki. Staram się uspo-
kajać moich pacjentów i  rodziców, 
przekazywać rzetelną wiedzę. Uczy-
my się od naszych kolegów innych na-
rodowości, Włochów i  Chińczyków, 

Kinga Szuba
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którzy napisali tysiące artykułów me-
dycznych. Nie jesteśmy do tyłu, mamy 
najnowsze badania. Pamiętajmy, że 
codziennie na świecie zdrowie odzy-
skują setki ludzi.

Trzeba przyznać, że obecnie wie-
lu Polaków patrzy na służbę zdrowia 
przychylniejszym okiem. Zewsząd 
docierają informacje o pomocy udzie-
lanej szpitalom przez osoby prywatne, 
które dowożą maseczki ochronne, rę-
kawiczki jednorazowe, obiady.

- Dziś cała Polska patrzy nam na 
ręce, ale… w  tym pozytywnym sen-
sie. Jestem zaskoczona jak wiele osób 
pisze do mnie słowa wsparcia. Obcy 

ludzie dostarczają nam materiały 
ochronne. Szwalnia z Szaflar robi dla 
nas maseczki. Cieszę się, że w końcu 
ktoś zauważa i  docenia naszą pracę. 
A my mamy jeszcze silniejsze poczu-
cie, że to, co robimy jest ważne. To na 
pewno dobre owoce tego trudnego 
okresu.

Doświadczeniem chrześcijan jest 
to, że Bóg potrafi wyciągnąć dobro 
z  każdej sytuacji. Czy zauważasz 
jeszcze inne dobre owoce tego czasu?

- Praca zespołowa wzmacnia się 
każdego dnia. Prawdą jest, że każdy 
trud przechodzony wspólnie jedno-

czy. Myślę, że jak już wszystko minie, 
to będziemy bardziej zgranym ze-
społem. Dotykają nas też ogranicze-
nia udziału w  nabożeństwach. Mam 
nadzieję, że w  tym okresie dyspensy 
nasze serca zatęsknią za Ciałem Chry-
stusa i uświadomimy sobie czym jest 
dla nas udział w niedzielnej Mszy św. 
Może jest tylko tradycją, wypełnia-
niem obowiązku, bez miłości? Wie-
rzę, że ten czas wstrzemięźliwości zre-
wolucjonizuje naszą wiarę.

Tygodnik „Niedziela” 22 marca 2020 r
Rozmawiała Anna Bandura

Zdjęcie: archiwum Kingi Szuby

RÓŻANIEC, MÓJ SPOSÓB NA ŻYCIE
W dzisiejszych czasach niełatwo się modlić. Trudno stanąć w ciszy przed Bogiem. Ale to właśnie teraz, 

w tych czasach, Ojciec Święty przypomina nam o różańcu, skarbie duchowym Kościoła.

Wielu jest takich, którzy gardzą tą 
modlitwą, mówiąc, że jest „nudnym 
klepaniem”. To dowodzi tego, iż nie od-
kryli oni jeszcze wielkiej głębi, jaka się 
w nim kryje.

No właśnie! W  takim razie można 
by pomyśleć, że jest to modlitwa tylko 
dla „ekspertów”, ale to nie jest prawda. 
Różaniec jest modlitwą prostą – ideal-
ną dla każdego – dla Ciebie i dla mnie. 
Nawet jeśli trudno nam zebrać myśli, 
to warto sięgnąć po różaniec, który jest 
prawdziwą szkołą modlitwy i  medyta-
cji.

Na różańcu wzrastali wielcy święci, 
ale różaniec był też podporą dla „zwy-
kłych” ludzi, których spotykały w  ży-
ciu chwile trudne, dla tych, którzy po 
ludzku nie mieli już nadziei. Gdy na 
Filipinach dyktator F. Marcos rozpo-
czął aresztowania, ludzie zwrócili się do 
Prymasa o  radę. Ten po długiej mod-
litwie wezwał wiernych, aby wzięli ró-
żańce i  wyszli na główną ulicę Manili 
– Aleję Objawienia się Świętych.

Było to w lutym 1986 roku. Dwa mi-
liony ludzi z różańcami w rękach trwały 
na modlitwie. Po czterech dniach dyk-
tator wysłał czołgi, aby „załatwiły spra-
wę”. Ludzie stali przerażeni, nie mając 
jednak zamiaru cofnąć się przed woj-
skiem i odmawiali różaniec. Czołgi za-
trzymały się przed klęczącymi na asfal-
cie ludźmi. Żołnierze wyszli i  zaczęli 
modlić się razem z nimi. I tak działo się 

wszędzie, a niebawem dyktator musiał 
już opuścić kraj – zwyciężyła go moc 
modlitwy!

Jednak małe cuda zdarzają się także 
w  naszym życiu. Dla mnie różaniec jest 
czymś więcej niż modlitwą, on jest moim 
sposobem na życie. Gdy jest mi trudno, 
gdy nie wiem, co mam robić – sięgam po 
różaniec i wiem, że rozwiązanie przyjdzie 
z  nieba. Nie zawsze możemy uklęknąć 
w  ciszy i  skupić się tylko na modlitwie. 

Ale to właśnie jest pięknem różańca – 
możemy go odmawiać wszędzie, czy to 
w tramwaju, gdy jedziemy na ważną roz-
mowę, czy to w  szpitalnej poczekalni. 
Wtedy odmawiając „Zdrowaś Maryjo…”, 
przedstawiamy nasze problemy i smutki, 
a różaniec staje się częścią naszego życia. 
Staje się podporą w trudnych chwilach.

Niejeden spyta: dlaczego, po co mam 
odmawiać różaniec? Bo jest on jak roz-
mowa dziecka z  matką; dziecko mówi 

swej matce o  swoich radościach i  smut-
kach – a  matka wysłuchuje cierpliwie, 
a  potem robi wszystko, by mu pomóc. 
Tak to właśnie jest – gdy my zawierzamy 
Maryi nasze problemy, Ona wyprasza 
u  swego Syna potrzebne dla nas łaski. 
A czy matka może być głucha na wołanie 
swojego dziecka?

Dlatego zanim powiesz, że w  Twoim 
życiu już nic nie da się zrobić, uklęknij 
i  odmów różaniec. Bo jak powiedziała 
siostra Łucja z Fatimy:

„Nie ma w życiu problemu, którego by 
nie można rozwiązać z pomocą różańca”.

I  nie przejmuj się, kiedy pojawiają 
się różne dziwne trudności! Kiedy bie-
rzesz się za różaniec, dzwonią znajomi, 
w  telewizji zaczyna się ciekawy serial… 
Nie można dać się oszukiwać: szatan za-
wsze zrobi wszystko, aby różańca nie było 
w  Twoim życiu. On wie, że gdy odma-
wiasz tę wspaniałą modlitwę, Maryja ma 
Cię w  swojej opiece, a  wtedy na nic się 
zdają jego podszepty. Dlatego to właśnie 
różaniec jest wspaniałą pomocą w walce 
o  czystość serca. Gdy świat atakuje nas 
różnego rodzaju pokusami – my chowa-
my się pod płaszczem naszej Matki. Czy 
to nie jest wspaniałe?

A  więc weź do ręki różaniec i  idź 
z Maryją przez życie!

Dominique
Październik – 2017 r.

- Redakcja „Miłujcie się”
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4 IX (sobota)
Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych i Przy-
jaciół do Krzeszowa

8 IX (środa)
Rocznica podpisania dokumentu fundacyj-
nego dla opactwa cysterskiego w Krzeszowie. 
W 1292 roku dokonuje tego Książe Bolko I

14 IX (wtorek)
Odpust Podwyższenia Krzyża Świętego Eu-
charystia o godz. 1200

26 IX (niedziela)
Eucharystia na Górze św. Anny w Krzeszowie 
o  godz. 1500 z okazji rocznicy rekonsekracji 
kościoła pw. św. Anny; Rekonsekracji dokonał 
w 2011 roku ks. bp Marek Mendyk

Wrzesień 2021
Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota

29 30 31 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 1 2

Bł. Bronisławy, 
Idziego Stefana, Juliana Św. Grzegorza, 

Izabeli Rozalii, Róży

Doroty, Teodora Beaty, Eugeniusza Św. Melchiora, 
Marka, Reginy

Narodzenie NMP
Marii, Adrianny

Św. Piotra 
Klawera, Sergiusza Łukasza, Mikołaja Jacka, Hiacynta

Najświętszego 
Imienia Maryi

Św. Jana 
Chryzostema, 
Eugenii, Filipa

Podwyższenie 
Krzyża Świętego

NMP Bolesnej
Albina, Nikodema

Św. Korneliusza 
i Cypriana, Edyty

Św. Zygmunta 
Szczęsnego 
Felińskiego, 

Św. Roberta, Justyny

Św. Stanisława 
Kostki, Ireny

Św. Januarego, 
Konstancji

Eustachego, 
Euzebii

Św. Mateusza, 
Hipolita

Maurycego, 
Tomasza

Św. Ojca Pio, 
Linusa Gerarda, Teodora

Bł. Władysława 
z Gielniowa, 

Kleofasa

Św. Kosmy 
i Damiana, 
Cypriana

Św. Wincentego, 
Mireli

Św. Wacława, 
Marka

Śś. Archaniołów 
Michała, Gabriela 

i Rafała

Św. Hieronima, 
Felicjiwww.opactwo.eu

 Kościół pw. św. Józefa 
 Nocne zwiedzanie
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Poświęcenie krzyża przy ul. Nadrzecznej 23 maja 2020 r.

Prace w Krzeszówku



Modlitwa o ustanie epidemii ulicami Krzeszowa
25 marca 2020 r.

Mieszkańcy Czadrowa ufundowali kapsułe
na relikwie św. Maksymiliana Marii Kolbego


