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Odpust ku czci św. Wawrzyńca w Krzeszówku, 9 sierpnia 2020

Uroczystości przewodniczył
ks. prałat Edward Bigos z Kamiennej Góry.

Odpust ku czci św. Maksymiliana Kolbe w Czadrowie, 14 sierpnia 2020

Uroczystości przewodniczył
ks. doktorant Łukasz, student z Rzymu.
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OGŁOSZENIA
KS. PROBOSZCZA

WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 2020
• Wtorek 1 września – Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego
i Katechetycznego, godz. 8.00 Msza św. w Bazylice dla uczniów, nauczycieli i wychowawców oraz rodziców.
• Czwartek 3 września – Pierwszy czwartek miesiąca. O godz.
18.00 modlitwa o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne.
• Piątek 4 września – Pierwszy piątek miesiąca.
Odwiedziny chorych od godz. 8.30. Ks. Jerzy do chorych
przyjdzie w sobotę 12 września.
Zapraszamy na całonocną adorację Najświętszego Sakramentu: początek po Mszy św. wieczornej. Zakończenie Adoracji
i Msza św. o Niepokalanym Sercu NMP w sobotę 5 września
o godz. 7.00.
• Sobota 5 września – Diecezjalna Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych do Krzeszowa.
• Niedziela 6 września – Pierwsza niedziela miesiąca – zmiana
tajemnic Żywego Różańca.
• Poniedziałek 7 września – Wyjazd Pielgrzymów do Medjugorie.
• Poniedziałek 14 września – Odpust Podwyższenia Krzyża
Świętego.
• Niedziela 27 września – 9. Rocznica Rekonsekracji kościoła
na Górze św. Anny. Msza św. w kościele pw. św. Anny w Krzeszowie o godz. 15.00.
• Czwartek 1 października – Pierwszy czwartek miesiąca. Modlimy się szczególnie o nowe i święte powołania kapłańskie
i zakonne.
• Piątek 2 października – Pierwszy piątek miesiąca. Odwiedziny chorych od godz. 8.30. Zapraszamy na całonocną adorację
Najświętszego Sakramentu: początek po Mszy św. wieczornej.
• Sobota 3 października – Pielgrzymka Żywego Różańca Diecezji Legnickiej do Krzeszowa. Rozpoczęcie o godz. 10.00 w Bazylice mniejszej pw. Wniebowzięcia NMP.
• Niedziela 4 października – Pierwsza niedziela miesiąca.
Zmiana tajemnic Żywego Różańca o godz. 10.00.
• Od środy 7 października do wtorku 13 października – Jerycho Różańcowe. Początek w środę 7 X 2020 o godz. 17.30.
• Piątek 9 października – Ostatnia Msza św. na Górze św. Anny
o godz. 16.00.
• Piątek 9 października – Warsztaty Muzyczne dla dzieci w ramach Festiwalu Piosenki Maryjnej i Patriotycznej – rozpoczęcie o godz. 15.00 w Krzeszowie.
• Sobota 11 października – Festiwal Piosenki Maryjnej i Patriotycznej w Krzeszowie. Pielgrzymka Dzieci z Podwórkowych
Kółek Różańcowych Dzieci oraz Eucharystyczny Ruch Młodych Diecezji Legnickiej. Msza św. o godz. 12.00 w Bazylice
mniejszej pw. Wniebowzięcia NMP.
• Wtorek 13 października – Rocznica Objawień Fatimskich.
Zakończenie Jerycha na Eucharystii o godz. 12.00.
• Piątek 16 października – 42. Rocznica wyboru kard. Karola
Wojtyły na Stolice Piotrową.
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• Niedziela 18 października – Biesiada Przewodników Sudeckich. Pielgrzymka do Krzeszowa godz. 12.00.
• Środa 28 października – Wspomnienie św. Tadeusza – pamiętajmy w naszych modlitwach o pierwszym Biskupie Legnickim śp. Tadeuszu Rybaku.
• Niedziela 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych.
Msze święte w Krzeszowie: 7.30, 10.00, 12.00 (na Cmentarzu)
i 17.00. Wyjście procesji z Cmentarza Klasztornego na Cmentarz Parafialny o godz. 11.30.

KONCERT KU CZCI
NIEPODLEGŁEJ ORAZ
KRÓLEWSKIE DŹWIĘKI
U PODNÓŻA SUDETÓW

W dzień Wielkiego Odpustu Krzeszowskiego, zaraz po uroczystościach kościelnych pielgrzymi i turyści mieli możliwość
uczestniczenia w "Koncercie ku czci Niepodległej". Na scenie
wystąpili „DG-SAX” – Dariusz Gruszecki oraz zespół wokalny
„AMEN – JAK MARYJA” w składzie Milena Stachowska, Klara Zimna, Dariusz Gruszecki. Dodatkową atrakcją dla zgromadzonych były rozdawane na miejscu "Informatory Kulturalne"
zawierające m.in zbiór tekstów piosenek patriotycznych. Dzięki
informatorom zebrana publiczność mogła śpiewać pieśni razem z artystami występującymi na scenie. "Kolejny rok z rzędu
dajemy naszym odwiedzającym możliwość wspólnego śpiewu,
to pozwala nam wszystkim radować się i szerzyć wartości patriotyczne. Bardzo się z tego cieszę." - mówi ks. Marian Kopko.
Atrakcje tego dnia nie skończyły się jednak popołudniu, a późnym wieczorem, gdyż świętowanie odpustu zdecydowaliśmy się
zakończyć koncertem organowym. Ten odbył się o godz. 19:00
w bazylice, na organach zagrała Julianna Petzuch. Dźwiękom
płynącym z piszczałek towarzyszyła trąbka, na której zagrał Rafał Poremba. Nietypowy duet porwał publiczność, w zabytkowym Kościele Klasztornym koncertu słuchało ponad 300 osób.
Jacek Trybuła
Oba koncerty odbyła się w ramach Festiwalu Krzeszów finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Kultura Dostępna.
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Z MODLITWĄ O TRZEŹWOŚĆ
W KRZESZOWIE

W niedzielę 14 czerwca 2020 roku po raz XXII odbyła się Międzydiecezjalna Pielgrzymka w intencji
Trzeźwości Narodu Polskiego. Spotkanie pielgrzymów z różnych ruchów trzeźwościowych, z diecezji
legnickiej i świdnickiej odbyła się w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie.
Mszy św. przewodniczył o. Paweł Stanisław Tarnowski OFM,
z Legnicy, a homilię wygłosił ks.
Rafał Chudy, diecezjalny duszpasterz ruchów trzeźwościowych
diecezji świdnickiej. Pozostałymi
koncelebransami byli: ks. Marian
Kopko – kustosz sanktuarium, ks.
Bronisław Piśnicki – diecezjalny
duszpasterz ruchów trzeźwościowych diecezji legnickiej, oraz ks.
prał. Ludwik Solecki – rezydent
z Krzeszowa. W konfesjonale dyżurowali: ks. kanonik Jerzy Jerka –
rezydent z Krzeszowa i ks. Marcin
Kaluta – wikariusz z Krzeszowa.
We Mszy św. uczestniczyło ponad pół tysiąca pielgrzymów. Wśród
nich, obecna była także m.in. Minister Marzena Machałek, gdyż jedna
z intencji mszalnych ofiarowana
była za nią i jej rodzinę. Oprawę
muzyczną przygotowała Diakonia
Muzyczna Emaus z Boguszowa.

– Już po raz 22. odbywa się nasza pielgrzymka do Sanktuarium
Matki Boże Łaskawej, tym razem
w takim skromniejszym wymiarze.
Ale jako uczestnicy pielgrzymki,
przybyliśmy aby zamanifestować
ciągle aktualną potrzebę troski
o trzeźwość w naszych rodzinach
i w polskim narodzie. Musimy
być świadomi, że ciągle wzrasta
spożycie alkoholu, że pijaństwo
i alkoholizm destruktywnie wpływa na tkankę naszego społeczeństwa. Musimy być czujni. W dzisiejszych czasach kiedy zmagamy
się z epidemią koronawirusa, ze
wszystkimi tego konsekwencjami,
ta czujność musi być tym większa, bo niesie ze sobą problemy
i to pod względem zdrowotnym,
ekonomicznym jak i społecznym,
powodując u wielu Polaków niepewność o jutro. To z kolei może
powodować częstsze sięganie po

alkohol, jako antidotum na te
ludzkie biedy. Musimy więc czynić
wszystko, aby budzić odpowiedzialność za zdrowie w wymiarze
duchowym naszego społeczeństwa, naszych rodzin i to ze strony władz państwowych, samorządowych, kościelnych, naszych
wspólnot i nas samych - mówił ks.
Bronisław Piśnicki - legnicki duszpasterz trzeźwościowy. Złożył też
podziękowanie pod adresem ks.
Kustosza, za możliwość kolejnego
spotkania w Sanktuarium.
Charakter tegorocznej pielgrzymki wypływał z ciągle jeszcze
panujących ograniczeń epidemiologicznych, zabrakło więc spotkań
w mniejszych i większych grupach,
ale uczestnikom i tak towarzyszyła
radość z możliwości tego spotkania.
ks. Piotr Nowosielski
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ŚREDNIOWIECZNA
OSADA
W KRZESZOWIE!
W weekend (27-28 czerwca) odwiedzając nasze opactwo można było
zobaczyć prawdziwą osadę średniowieczną! Spróbować swoich sił w czerpaniu papieru, poznać sztukę dawnej
kaligrafii, tkactwa oraz skórnictwa.
Sprawdzić się na średniowiecznej
strzelnicy!
Ostatni weekend czerwca był doskonałą okazją aby nas odwiedzić.
W sobotę i niedzielę w ramach Trasy Podstawowej oprócz zabytkowych
świątyń i mauzoleum dodatkowo dostępne były klasztorne podziemia oraz
teren wokół Studni Książęcej wraz

ze średniowiecznym obozem. Dla
wszystkich odwiedzających nowością
była także wystawa „Skarby Opactwa”,
która znalazła się na trasie zwiedzania.
Średniowieczna osada to doskonała propozycja dla rodzin! Na miejscu
wspólnie z rekonstruktorami przygotowaliśmy dla Was ogrom atrakcji
– były warsztaty i wystawy, zbrojownia i wiele więcej. Rodzice wspólnie
z dziećmi mogli spróbować swoich sił
w różnych dziedzinach dawnego rzemiosła.
Jacek Trybuła

Koncert Muzyki Barokowej
Zespół Futyma ponownie zawitał w murach Pocysterskiego Opactwa w Krzeszowie, tym razem jednak
koncert odbył się w Mauzoleum Piastów Śląskich i był on otwarty dla publiczności.
Miesiąc temu zorganizowaliśmy
transmisję na żywo z koncertu Futymy
Octet z Letniego Pawilonu na Wodzie.
Tym razem można było bezpośrednio
uczestniczyć w koncercie tego zespołu.
W przepięknym wnętrzu krzeszowskiego Mauzoleum wybrzmiała muzyka barokowa grana w składzie: Beata
Dunin-Wąsowicz – sopran, Cezary
Futyma – obój, Anna Osowska-Kud
– skrzypce, Andrzej Bednarczyk – altówka, Wojciech Kud – wiolonczela,
Zuzanna Cecot – obój, Mateusz Krajewski – obój.
Jacek Trybuła
Wydarzenia odbyły się
w ramach Festiwalu Krzeszów 2020
finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z programu „Kultura Dostępna”.
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ŚWIĘCI NA NASZE CZASY
ŚWIĘTY NARKOMAN
A SPRAWA KORONAWIRUSA.
Pamiętaj, Panie, Dawidowi cały trud jego: o tym, jak złożył przysięgę przed Panem, związał się ślubem
przed Mocnym Jakuba: «Nie wejdę do mieszkania w moim domu, nie wstąpię na posłanie mego łoża, nie
użyczę snu moim oczom, powiekom moim spoczynku, póki nie znajdę miejsca dla Pana, mieszkania Mocnemu Jakuba».
Ps. 132 1-5
Marek Ji Tianxiang urodził w 1834 r.
w Yazhuangtou w prowincji Hebei. Studiował katolickie książki. Znał się na
chińskiej medycynie. Z powodu choroby, gdy miał ok. 40 lat, podjął kurację leczniczą z opium. Pomogło ono na
chorobę, ale w efekcie stał się uzależniony. Doszło do tego, że miejscowy ksiądz
odmówił udzielenia mu rozgrzeszenia
i innych sakramentów, jeżeli nie zacznie
kontrolować nałogu. Przez to przez
ponad 30 lat Marek Ji nie przyjmował
Komunii św. Jego wspomnienie Kościół Katolicki obchodzi 9 lipca. Zginął
śmiercią męczeńską. Takie lakoniczne
informacje można znaleźć w Wikipedii.
Św. Marek Ji Tianxiang nie był w stanie
zachować trzeźwości od opium, ale nie
przestawał dawać świadectwa swojej
wiary. Był narkomanem i to nie przez
jakiś czas swojego życia. Trwał w nałogu
ponad trzydzieści lat - aż do śmierci!
Wyjście z nałogu – jakiegokolwiek –
jest świadectwem, bohaterstwem, heroicznym czynem zaparcia się siebie samego. Obecnie „uzależnieni” mają dostęp
do Eucharystii i możliwość przyjmowania Najświętszego Ciała Pana naszego
Jezusa Chrystusa, aby mieć siły do powstania. W czasie pandemii, są ludzie
którzy nie mogą przyjmować Komunii
bo… zamknięte kościoły, żyją jakby to
powiedział kiedyś spowiednik do św.
Marka Ji Tianxiang – w „wykluczeniu ze
Stołu Pańskiego”. Przytoczę tu cytat za
artykułem, który został opublikowany
w angielskiej edycji portalu Aleteia:
„Jako że Ji wciąż spowiadał się z tego
samego grzechu, duchowny uznał to za
dowód, że mężczyzna nie przejawia postanowienia poprawy, ani nie ma pragnienia bycia lepszym”.
Można powiedzieć, co ma wspólnego
narkoman z koronawirusem? Pomińmy
całą sferę: dlaczego, kto i za co, okolicz-

ności i ich ocenę obiektywną czy subiektywną. Nasz święty Marek wiedział,
że żyje w grzechu. Że jest uzależniony.
I chciał być zbawionym i jego pragnieniem była śmierć męczeńska, i… w taki
sposób zginął. Nie mógł w pełni uczestniczyć we Mszy św. do końca życia.
Katechizmu Kościoła Katolickiego
w punkcie 1331 naucza:
„Komunią, ponieważ przez ten sakrament jednoczymy się z Chrystusem, który czyni nas uczestnikami swojego Ciała
i swojej Krwi, abyśmy tworzyli z Nim
jedno ciało. Nazywa się jeszcze Eucharystię rzeczami świętymi (ta hagia; sancta)
i jest to pierwotne znaczenie "komunii
świętych" (świętych obcowania), o której
mówi Symbol Apostolski. Nazywa się ją
również chlebem aniołów, chlebem z nieba, lekarstwem nieśmiertelności, wiatykiem...”
Myślę – a nawet jestem przekonany i pewny – że św. Marek Ji Tianxiang
trwał ciągle w komunii duchowej; również ze świętymi.
Otóż w całym miłosierdziu Bożym
spotykamy się z niespotykanie wielką
miłością Boga – Ojca – do nas, ludzi.
I wierzę w to mocno, ufam Mu, i wiem,
że On użyje wszystkich Swoich możliwości – a ma ich nieskończenie wiele –
aby nas, mnie i ciebie drogi Czytelniku
zbawić. Tu zadajmy sobie pytanie jak
mocna musi być wiara sprawiedliwego?
I na przykładzie św. Marka Ji zobaczmy,
że jego pragnienie zbawienia było tak
silne, że mimo iż nie dostał rozgrzeszenia uczęszczał do kościoła, żył jak
katolik. Ponieważ sam był – że tak się
wyrażę - „wykluczony” ze Stołu Pańskiego i cierpiał ciągły „głód Boga” rozumiał
innych ludzi i im pomagał jak mógł.
Jako lekarz, jako człowiek. Nie odwrócił
się od Kościoła. Wręcz przeciwnie. Tym
bardziej, że opium stało się dla niego

Św. Marek Ji Tianxiang

pułapką i to nie z własnego wyboru, ale
jako środek leczniczy, który po zakończeniu swego zadania pozostawił skutki
uboczne. Nie stał się ćpunem, bo był zły
na cały świat czy dla zabawy. Nie było
w tym jego winy.
Zostaje otwarte pytanie o męczeństwo i jego oblicze? Czy musi ono być
poprzedzone torturami i przelaniem
krwi? Ale czy nie jest takim mniejszym
stopniem martyrologii trwanie w dobrym mimo zewnętrznych okoliczności…? Zwłaszcza w przypadku jak nie
możesz np.: przystępować do Komunii;
to zaraz też przestajesz się modlić – wynajdując tysiące rożnych argumentów.
A tymczasem taka wytrwała modlitwa
jest twoim bezkrwawym męczeństwem.
Dowodem, że jesteś chrześcijaninem,
twoim świadectwem.
Kiedyś jak szedłem przez Europę
pieszo i bez pieniędzy w jednym z krajów – a panowała tam zima – poprosiłem
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o nocleg w pewnym klasztorze. Zakonnik zapytał mnie jaki mam dowód, że jestem katolikiem? - Mam krzyż na piersi,
Pismo św. w plecaku. Odpowiedziałem.
Ale to było za mało i … musiałem iść dalej. Pytanie o dowód, że jestem chrześcijaninem, katolikiem pozostało… Jak
udowodnię Bogu, że mimo moich słabości, mego prochu chcę być z NIM?!
Obecnie w dobie – albo lepiej powiedzieć – w czasach koronawirusa,
pandemii zamykającej kościoły, świąty-

nie, synagogi czy meczety ludzie - chcąc
nie chcąc - nie mogą w pełni uczestniczyć we wspólnych modlitwach, nabożeństwach czy we Mszy św. z „błahego”
powodu, są one bowiem zamknięte, lub
liczba wiernych jest ściśle reglamentowana i ograniczona.
W Liście św. Pawła do Kolosan autor pisząc tam o swych cierpieniach
dodaje: ze swej strony w moim ciele
dopełniam braki udręk Chrystusa.
(Kol 1,24) Czy już samo pragnienie
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komunii nie jest już takim męczeństwem? W dobie, kiedy konający
w samotności, w izolowanych salach
szpitala, często bez ostatniej posługi kapłańskiej, umierając z powodu
braku tlenu mogą łączyć swoje ofiary,
cierpienia z agonią Jezusa na Krzyżu,
która to śmierć była spowodowana
uduszeniem i brakiem tlenu – czyż nie
jest to męczeństwem!?
Andrzej Ziółkowski

(R)APORT KORONAWIRUSA – INNA PERSPEKTYWA.
„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!”
Rz 12, 21
Świat pogrążył się w mroku. Ludzkość stanęła przed niewidzialnym
wrogiem. Opustoszały place zabaw
i skwery. Zamknięte kawiarnie i muzea. Umilkły śpiewy i milczenie zagościło w salach koncertowych. Każdy schronił się w swoich czterech
ścianach… ale czy jest bezpieczny?
Brzmi to jak początek jakiejś taniej
powieści science fiction, której akcja
rozgrywa się w nieokreślonej przyszłości. Tymczasem to jest teraźniejszość i żadna tam wirtualna rzeczywistość. Chciałem w czasie tej pandemii
spojrzeć – zwrócić uwagę – na inną
perspektywę. Dla przykładu podam
tylko dwa aspekty.
Pierwszy: zaciśnięte dłonie – pięści – jako gest przywitania efekt dystansu, który ma nas chronić i maska.
„Kłamstwo bywa często świetnie maskowane, ale ciało ludzkie nie jest dobrym oszustem”.
„Od setek lat otwarte dłonie są
symbolem szczerości, uczciwości i posłuszeństwa. Jest to gest towarzyszący
składaniu przysięgi. Gdy ktoś zeznaje w sądzie jego prawa dłoń musi być
uniesiona tak, by widzieli ją wszyscy
sędziowie. Amerykanie w trakcie słuchania i śpiewania hymnu narodowego otwartą dłoń kierują ku sercu. Jezus
leczył, uzdrawiał i błogosławił kładąc
otwarte dłonie na głowę ucznia”.
Oba cytaty pochodzą z artykułu
Agnieszki Turskiej „Znaczenie rąk
i dłoni w komunikacji międzyludzkiej”.

Ten gest przywitania w postaci otwartych dłoni – dłoni bez kamienia
czy noża – symbolizującej pokojowe
nastawienie i intencje został zastąpiony pięścią, łokciem czy nogą. Jestem przekonany, że nie budzi on poczucia bezpieczeństwa w kontaktach
z drugim człowiekiem.
Jeśli chodzi o maskę to używam
przerobionych staników. Wiem, że
psychoanalitycy mogą mieć duża
pożywkę z tego gestu co do mojej
podświadomości czy orientacji. Natomiast dla mnie jest to oznaka, że
jeśli muszę już coś mieć na twarzy
to niech to będzie coś estetycznego!
A przez koronki widać mój uśmiech,
moja mimikę i... nie jestem anonimowym „zamaskowanym przestępcą”
- jakim chciał pewnego razu zostać
Tygrysek w Kubusiu Puchatku.
Drugi aspekt, to obowiązek poddania się „permanentnej inwigilacji”
w postaci zobowiązania – ciężaru
– podawania swoich danych osobowych: imienia i nazwiska; adresu zamieszkania i numeru telefonu
w restauracjach, kawiarniach i m.
in. w kościołach czy świątyniach
(taki nakaz funkcjonuje np. w Niemczech).
Pewnego razu na początku jak
zaczęto odmrażać, to co zamrożono,
udałem się do kawiarni na espresso.
Kelnerka podając mi napój, podała
też zeszyt do którego musiałem się
wpisać. Bezzwłocznie po wypiciu

kawy wyruszyłem do sklepu i kupiłem termos. Następnym razem udałem się na spacer z własną kawą.
Zająłem wolna ławkę, wyjąłem
termos. Odkręciłem kubek, wlałem kawę i dobyłem fajkę z całym
ekwipunkiem i ją odpaliłem. Obok
w foliowej reklamówce postawiłem
drobne zakupy: chleb, ser żółty jakaś
wędlina. Wyglądałem jak kloszard,
któremu można rzucić 10 centów
i każdy zwracał na mnie uwagę. Jestem przekonany, że gdybym dłużej
siedział na tej ławce, to uzbierałbym
na paczkę kawy.
Poszedłem też do kościoła i tam
przed wejściem również była kartka do wypełnienia i podania swoich
danych. Na początku pierwsza myśl –
jako protest – że się nie wpiszę. Przecież kościoła nie zabiorę ze sobą na
ławkę! Ale nagle jakby mnie olśniło.
Wpisz się! To jest twoje świadectwo,
że jesteś katolikiem i chodzisz do
kościoła. Dobro można „wyłuskać”
w każdym momencie.
PS
Kupiłem też standardowy „model” maski. Na etykiecie w trzynastu
językach jest napisane: UWAGA! To
nie jest osobisty sprzęt ochronny ani
urządzenie medyczne! Zatem nie
jestem zwierzęciem, który aportuje
i któremu zakłada się kaganiec.
Andrzej Ziółkowski
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DZIECI Z PODWÓRKOWYCH KÓŁEK
RÓŻAŃCOWYCH PO RAZ XXI
PIELGRZYMOWAŁY NA JASNĄ GÓRĘ
W niedzielę 21 czerwca 2020 roku na Jasnej Górze odbyła się XXI Ogólnopolska
Pielgrzymka Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci. Jej centralnym punktem
była Eucharystia. Przewodniczył jej ks. bp Antonii Długosz.
Wielkim darem i prezentem dla
każdego dziecka są rodzice – podkreślał podczas homilii na Jasnej
Górze przyjaciel Podwórkowych
Kółek Różańcowych Dzieci, ks. bp
Antonii Długosz – Dlatego nie dziwi
nas, że Wojtek Młynarski śpiewał:

"nie ma jak u mamy, ciepły piec, suchy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie
wierzy, robi błąd" – mówił ks. bp
Antoni Długosz. I właśnie dlatego
w niedzielę 21 czerwca Dzieci z Podwórkowych Kółek Różańcowych
po raz 21. pielgrzymowały do stóp

tej najlepszej z Matek – Matki Bożej.
– Każdy jest jej synem i córką, więc
jesteśmy w drugim naszym domu.
I możemy się cieszyć z tego, że to
jest drugie nasze mieszkanie – akcentował ks. bp Antoni Długosz. Na
Jasnej Górze – razem z dziećmi – był
również założyciel i dyrektor Radia
Maryja Ojciec dr Tadeusz Rydzyk
CSsR. Na Jasnej Górze u Stóp Matki
Bożej Częstochowskiej nie zabrakło również Magdaleny Buczek, bez
której nie byłoby Podwórkowych
Kółek Różańcowych Dzieci. Obecne były również dzieci z Krzeszowa
wraz z Rodzicami na czele z panią
Katechetką Benią Rozmysł.
TV Trwam News

fot. facebook /Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci

Słowa Madzi Buczek wypowiedziane w Częstochowie
– Tak jak zawsze, tak i dzisiaj
szczególnie w tym miejscu, u tronu
naszej Matki i Królowej modlimy się
w intencji Ojca Świętego Franciszka,
za cały Kościół święty, za naszą Ojczyznę, za Radio Maryja, Telewizję
Trwam, wszystkie dzieła, które powstały przy Radiu Maryja. Módlmy
się za misje, o pokój na całym świecie, za rodziny, za dzieci nienarodzone, o nawrócenie grzeszników,
o rozwój Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci. Również modlimy się szczególnie o ustanie pandemii i we wszystkich tych intencjach,
z którymi dzisiaj przybywamy tutaj,
do Matki Najświętszej. W intencjach tych wszystkich, którzy łączą
się z nami duchowo, którzy napisali
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swoje intencje, aby Maryja wszystkie
nasze sprawy, nasze intencje przedstawiła Jezusowi.
– Twoje królowanie jest tak pełne
miłości i pokory. Ty nie chcesz własnej chwały, ale wszelką chwałę oddajesz Bogu i do niego nas prowadzisz.
A nas wszystkich kochasz, jak swoje
dzieci i chcesz naszego szczęścia,

czyli naszego zbawienia, więc prosisz
nas o Różaniec, o to, byśmy się modlili, abyśmy wiernie słuchali słów
Twojego syna i wypełniali Jego wolę.
Dziękujemy Maryjo, że jesteś Królową naszego narodu. Otwieramy swoje serca i prosimy Cię, abyś królowała
w naszych sercach, w sercu każdego
Polaka i każdej Polki, aby przez Two-
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je królowanie w naszej ojczyźnie rozszerzało się królestwo Twojego syna,
Jezusa, abyśmy zawsze byli wierni
Jemu. Wypraszaj dla całej naszej Ojczyzny Boże błogosławieństwo i bądź
zawsze z nami, i prowadź do Jezusa.
Na zakończenie modlitwy różańcowej Magda Buczek odnowiła Akt
Zawierzenia Matce Najświętszej.

U MATKI – XXI PODWÓRKOWE
KOŁA RÓŻAŃCOWE

Jakże z wielkim sentymentem
wracamy myślami do spotkania
z kimś dla nas wyjątkowym. 19
czerwca 2020 roku grupka pięciu
dzielnych uczniów Szkoły Podstawowej w Krzeszowie wybrała się na
XXI Pielgrzymkę Podwórkowych
Kół Różańcowych do Częstochowy.
W towarzystwie rodziców i szkolnej
katechetki, dziękowali za cały rok
szkolny. Powierzyli naszej ukochanej
Matce wszystkich nauczycieli, kolegów i koleżanki, rodziców i samych
siebie. Również oddali w ręce Maryi
naszą Ojczyznę i jej włodarzy. W kazaniu na Mszy Świętej, które wygłosił
dla uczestników ksiądz biskup Antoni Długosz wszyscy usłyszeliśmy
o niezwykłej trosce Matki Bożej do

każdego z nas. Tak jak w Kanie Galilejskiej Ona – Matka usłyszała
o troskach i nagłym problemie młodych ludzi, z którymi jako zaproszony gość na weselu się spotkała. Ona
pierwsza podjęła interwencję u Syna
Jezusa, by ratować ludzi, by pomagać
rozwiązywać trudne problemy.
Również i my zapraszajmy do naszego życia Matkę Bożą. Z Nią każdy – nawet najtrudniejszy problem
zostaje zawsze rozwiązany. Nie wymagajmy od Matki rozwiązań, które
tylko nam się podobają. Ona jest zawsze zatroskana o nas i zawsze wyprasza dla nas najlepsze rozwiązania.
Dziękujemy dobremu Bogu za
spotkanie z Madzią Buczek – niezłomną i dzielną założycielką Po-

dwórkowych Kół Różańcowych,
która zaprasza każdego z nas do
modlitwy na różańcu. To tylko jedna
dziesiątka – a tak jak w Kanie Galilejskiej dzieją się cuda.
I tak jak co roku, kiedy nadchodzi czas powrotu do domu, jakoś
tak ciężko się zebrać i odjechać.
U Matki zawsze jest bezpiecznie
i spokojnie. Kochana Matko będziemy starać się, aby modlitwa
różańcowa w naszej szkole była
świadectwem dla innych. Być może
inni zapragną takiej wspólnoty. Ty
ukochana Matko złap nas za rękę,
trzymaj mocno i prowadź nas do
Syna.
Katechetka "Benia"
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PIELGRZYMKOWE
WSPOMNIENIA
„Nasza doroczna jasnogórska pielgrzymka Rodziny Radia Maryja służy temu, żeby człowiek całkowicie
poddał się Panu Bogu, a najlepszym nauczycielem tego jest Maryja” – wskazuje ks. bp Edward Frankowski.
Jak co roku w lipcu do stóp Jasnogórskiej Pani pielgrzymowała licznie
Rodzina Radia Maryja. Doroczna, 29.
pielgrzymka w tym roku, ze względu
na epidemię koronawirusa, została ograniczona do jednego dnia przy
jednoczesnym zachowaniu wszelkich środków sanitarnych. Pomimo
tego wierni licznie zgromadzili się, by
wspólnie modlić się i dziękować Panu
Bogu przez ręce Maryi za dar Radia
Maryja, Telewizji Trwam i „Naszego
Dziennika”. W rozmowie z „Naszym
Dziennikiem” ks. bp Ignacy Dec, biskup senior diecezji świdnickiej, podkreślał niezwykle ważną rolę radia.
– Radio Maryja i inne dzieła założone
przez o. Tadeusza Rydzyka, dyrektora
Radia Maryja, akcentują patriotyzm,
który promuje Naród polski. To jest
patriotyzm bardzo zdrowy, miłujący
Ojczyznę, jej kulturę i historię – podkreślał. Ks. bp Edward Frankowski,
biskup senior diecezji sandomierskiej,
wskazywał, że „nasza doroczna jasnogórska pielgrzymka służy temu, żeby
człowiek całkowicie poddał się Panu
Bogu, a najlepszym nauczycielem tego
jest Maryja. Ona ciągle nam przypo-

mina: «Czyń wszystko, cokolwiek każe
Ci mój Syn». I to jest wielkie dzieło
pielgrzymowania Radia Maryja, które
systematycznie katechizuje, rozmadla,
otwiera na problemy Boże i ludzkie, otwiera człowieka na wszystko, żeby był
on pożyteczny, żeby z tego była wielka
chwała Boża, pożytek dla ludzi, własne uświęcenie, a w tym także i radość”.
Obecny na pielgrzymce był także ks.
prał. Marian Kopko, kustosz sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. W rozmowie z „Naszym
Dziennikiem” dzielił się, jak wielką radość czuje z obecności na Jasnej Górze.
– "Na lipcowe jasnogórskie pielgrzymki
Radia Maryja nasz autokar jest zawsze
wypełniony pątnikami nie tylko z Krzeszowa, ale również z Jeleniej Góry i Kamiennej Góry. Chcemy w ten sposób
wielbić Pana Boga przez wstawiennictwo Maryi. Radio Maryja, Telewizja
Trwam, lektura „Naszego Dziennika”
jest dla mnie wielkim natchnieniem do
dalszej dobrej posługi kapłańskiej. Widzę, ile dobra czynią te dzieła dla innych ludzi. Jestem ogromnie wdzięczny
Ojcu Dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi, jego współpracownikom, kierow-

nictwu „Naszego Dziennika” za wielką
życzliwość i pomoc okazywaną krzeszowskiemu sanktuarium".
Pośród śpiewu, modlitw i wzajemnej życzliwości pątnicy doświadczali prawdziwej wspólnoty; pomimo
niesprzyjających warunków pogodowych radość nie gasła. Pan Leszek,
współzałożyciel Koła Radia Maryja
przy parafii św. Franciszka z Asyżu we
Wrocławiu, wspominał, że choć kołem
kierują już teraz inne osoby, to jednak
nadal ze swoją małżonką Stefanią angażuje się w różne inicjatywy podejmowane przez odpowiedzialnych za
koło, przez Radio Maryja i Telewizję
Trwam, a „Nasz Dziennik” jest jego
podstawowym codziennym pismem.
O cennych owocach wspólnego pielgrzymowania Rodziny Radia Maryja
mówił także pan Jerzy z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Łozinie. – "Zawsze staram się uczestniczyć w jasnogórskich i toruńskich
pielgrzymkach Rodziny Radia Maryja.
Przesłania z nich wynikające są dla
mnie wyzwaniami" – mówił. Z kolei
pan Marek z Koła Przyjaciół Radia
Maryja przy parafii Świętych Erazma
i Pankracego w Jeleniej Górze mówił,
że zawsze stara się „uczestniczyć w lipcowej pielgrzymce na Jasną Górę i w tej
grudniowej – do Torunia. Dla mnie jest
to niezwykłe modlitewne i patriotyczne
przeżycie, to także obowiązek” – wskazywał. Wszyscy zgodnie potwierdzają,
że pielgrzymki Rodziny Radia Maryja
jednoczą, dają uczestnikom poczucie wspólnoty, a czuwanie przy Maryi
umacnia wiarę. Do zobaczenia w przyszłym roku!
Marek Zygmunt
naszdziennik.pl
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"Nasz Dziennik" jest ogólnopolską gazetą,
ukazującą się codziennie od 1998 roku. Niesiemy
motto: Veritatis splendor (Blask prawdy). Jesteśmy
istotnym źródłem informacji o Polsce i Kościele
oraz świecie. Przedstawiamy bieżące wiadomości
oraz ciekawe artykuły na temat polityki, kultury,
gospodarki, wiary i religii, historii i przyszłości.
Publikacje "Naszego Dziennika" wywołują żywe
reakcje i dyskusję. Drukujemy teksty znanych
i lubianych autorów polskich i zagranicznych.
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DROGĄ KRZYŻOWĄ ROZPOCZĘLIŚMY
WIELKI ODPUST KRZESZOWSKI
W czwartek 13 sierpnia miała miejsce
Droga Krzyżowa po Kalwarii Krzeszowskiej
poprowadzona przez ks. kustosza Mariana Kopko.

Kalwaria Krzeszowska to najstarsza
droga krzyżowa na Śląsku, wybudowana
z inicjatywy opata Bernarda Rosy w latach 1672 – 1678. Pierwotne stacje powstały dzięki wykorzystaniu materiałów
nietrwałych tj. drewna bądź konstrukcji
szachulcowej. Za następcy Rosy – opata
Dominika Geyera Kalwaria Krzeszow-

ska doczekała się modernizacji. W latach
1703 – 21 stacje uzyskały wersję kamienną. Dzisiejsza kalwaria składa się z 33
stacji rozłożonych według miar jerozolimskich. Dzieli się na dwie części: Drogę
pojmania (stacje I – XV) oraz Drogę krzyżową (stacje XVI – XXXIII). Za stworzenie wyposażenia stacji odpowiedzialni są

KAMIENNA GÓRA
JAKO POLSKI OŚRODEK
WŁADZ ADMINISTRACYJNYCH
W LATACH 1945-1950
Książka wydana nakładem wydawnictwa rozpisani.pl przedstawia dzieje
Kamiennej Góry i powiatu, w pierwszej
połowie XX wieku. Omówione są dzieje
Kotliny od czasu końca I wojny światowej do pełnego uzależnienia się władzy
przez komunistów w 1950 r. Momentem
przełomowym w dziejach miast i okolic
jest rok 1945, kiedy w wyniku II wojny
światowej Dolny Śląsk został oddany
przez Wielką Trójkę (USA, ZSRR i Wielka Brytania) pod administrację polską.
Dzięki temu faktowi nastąpiło przetasowanie ludności niemieckiej i polskiej,
a następnie wyjazd tych pierwszych na
zachód, za rzekę Odrę i Nysę Łużycką.

Zasadniczą część książki stanowią
kwestie dotyczące tworzenia, organizacji
i funkcjonowania władz, organów i urzędów administracji państwowej w granicach miasta Kamienna Góra. Były to:
Powiatowa Rada Narodowa, Wydział
Powiatowy, Miejska Rada Narodowa,
Zarząd Miasta, Starostwo Powiatowe
oraz szereg organów administracji niezespolonej, np. Urząd Skarbowy, Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego,
Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej, Komisariat Miejski Milicji Obywatelskiej, Państwowy Urząd Repatriacyjny,
Państwowy Urząd Ziemski czy Powiatowy Inspektorat Szkolny.

artyści współpracujący z krzeszowskim
opactwem. Obrazy wykonali: Michał
Willmann i Marcin Leistriz, retabula ołtarzowe i rzeźby wykonał Jerzy Schötter
oraz Jerzy Gode. Kalwaria Krzeszowska
po renowacji została ponownie otwarta
w 2015 roku.
Rafał Bijak

Mateusz Pazgan,
Warszawa 2020.
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Moja Droga Krzyżowa

PO KALWARII KRZESZOWSKIEJ
Od jakiegoś czasu bardzo chciałam wybrać się na pielgrzymkę do Krzeszowa. Niestety w tym roku (2020)
pielgrzymka została odwołana, dlatego wraz z teściową postanowiłyśmy, że same sobie ją zorganizujemy.
Poszłyśmy z Kamiennej Góry do Krzeszowa na Drogę Krzyżową.
Było to dla mnie niesamowite doświadczenie i głębokie przeżycie duchowe. Trasa, pomimo że jest naprawdę piękna nie należy do najłatwiejszych.
Ksiądz Kustosz wielokrotnie podkreślał,
że jest to prawdziwa Droga Krzyżowa.
Z każdym pokonanym przez trawy czy
błoto metrze budziła się w nas coraz
większa miłość do Boga, ale i wdzięczność. Wdzięczność za Jego ofiarowanie
i poświęcenie.
Czułyśmy to nie tylko my dwie, ale
wszyscy uczestnicy tego wydarzenia. To
co mnie uderzyło, to fakt, że nie były to
młode osoby. Niektórym starszym czy
schorowanym naprawdę nie było łatwo
pokonać tę trasę. Zwłaszcza w upale.
A jednak nikt nie narzekał... Wszyscy
z pokorą przyjęli te warunki i widać było,
że ważniejsze od tego co oni teraz czują
było to, co wtedy czuł Pan Jezus. Czymże jest nasze cierpienie w porównaniu
z tym co On wtedy czuł? I zrobił to by
odkupić nasze winy. Nasze – malutkich
ludzi. To takie niesamowite zrozumieć
i poczuć jak bardzo nas umiłował.

Czas spędzony na Drodze Krzyżowej
był czasem modlitwy i rozmyślań jakich
nie doświadczyłam do tej pory. Atmosfera i malownicza trasa oraz ciepło
i życzliwość płynąca z innych uczestników sprawiały, że modlitwy i pieśni
same wydobywały się z gardła. Warto
przyjechać choćby z najdalszego zakątka
kraju, aby wziąć udział w tej niesamowitej drodze.
Słowem zakończenia jeszcze o nas Ksiądz zdziwił się że teściowa przyszła
na Drogę Krzyżową z synową (za co

jestem jej ogromnie wdzięczna). Oto
i dowód na miłość i potęgę Pana Boga –
wbrew wszystkim stereotypom ;-)
Dziękuję za możliwość napisania tej
relacji. Pozwoliło mi to raz jeszcze przeżyć ten dzień. Łatwiej to poczuć niż opisać;-)
z Panem Bogiem
Agnieszka Wołodko (SYNKOWA z Kowar)
Galeria zdjęć z wydarzenia na przedostatniej stronie okładki.
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WIELKI ODPUST
KRZESZOWSKI
Wielkim wydarzeniem duchowym są uroczystości odpustowe
sprawowane w Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Krzeszowie, gdzie króluje ikona Mastki Bożej Łaskawej.
Do Krzeszowa przybywają w tym
czasie rzesze pielgrzymów, którzy chcą
pokłonić się Maryi i przy okazji zwiedzić
Europejską Perłę Baroku. Tak też było
i w tym roku, oczywiście z zachowaniem
wszelkich obostrzeń epidemiologicznych.
Odpustowej Eucharystii koncelebrowanej m.in. przez: ordynariusza diecezji
legnickiej ks. bp. Zbigniewa Kiernikowskiego, kanclerza legnickiej kurii biskupiej ks. prałata Józefa Lisowskiego, kustosza krzeszowskiego sanktuarium ks.
prałata Mariana Kopko, przewodniczył
pasterz diecezji Goerlitz – ks. bp Wolfgang Ipolt. Uczestniczyli w niej również
damy i kawalerowie Zakonu Rycerskiego
Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.
W homilii główny celebrans wskazał
na rodzinny charakter krzeszowskiego
odpustu. Odnosząc się do ewangelicznego spotkania Maryi ze św. Elżbietą,
podkreślił, że w ich rozmowie nie chodzi
o lęki, słabości, a wyłącznie o Pana Boga.
To Pan Bóg gra tam główną rolę. Dialog
traktuje o Jego wielkości, dziełach, chwale i darach, jakie na nas niespodziewanie
zsyła. Święta Elżbieta uczy nas słów, które

powtarzamy w modlitwie „Pozdrowienia
Anielskiego”, a odpowiedź Maryi zrodziła słowa pieśni „Magnificat”.
W czasie Eucharystii odbyła się także modlitwa z błogosławieństwem ziół.
Ks. Józef Juzków z parafii Wniebowzięcia NMP w Rosochatej, ks. Stanisław
Kowalski ze wspólnoty pw. Świętej Rodziny w Chełmsku Śląskim otrzymali od
biskupa legnickiego dekrety kanoników
honorowych Kapituły Krzeszowskiej,
a ks. Marcin Kaluta został mianowany
ceremoniarzem pontyfikalnym krzeszowskiego Sanktuarium.
Zabierając głos na zakończenie odpustowej Mszy św., ks. bp Zbigniew Kiernikowski wyraził wdzięczności wszystkim
kapłanom, pielgrzymom za udział w odpustowych uroczystościach. Szczególne
słowa podziękowania i życzenia dalszej
owocnej posługi w krzeszowskim Sanktuarium z okazji obchodzonych w tym
dniu imienin skierował pod adresem
jego kustosza – ks. prałata Mariana Kopko. Dołącza się do nich również redakcja
„Naszego Dziennika”.
Marek Zygmunt
naszdziennik.pl

Ks. Kanonik Józef Juźków
zostaje włączony do kapituły

Ks. Stanisław Kowalski
zostaje włączony do kapituły

ks. Marcin Kaluta zostaje
mianowany ceremoniarzem
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Bp Wolfgang Ipolt
gościem odpustu krzeszowskiego
Na zaproszenie biskupa legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego uroczystościom odpustowym ku czci
Wniebowzięcia NMP w diecezjalnym sanktuarium maryjnym w Krzeszowie przewodniczył bp Wolfgang Ipolt
z diecezji Görlitz.
Uroczystości odpustowe trwały tradycyjnie trzy dni. Główna suma odpustowa
rozpoczęła się w południe. Przybyła na
nie duża grupa pielgrzymów nie tylko
z diecezji legnickiej, ale także z diecezji
sąsiednich. Byli również goście z Czech
i Niemiec.
Homilię w języku polskim wygłosił
gość z Görlitz. Biorąc za przykład spotkanie Maryi i Elżbiety oraz ich rozmowę,
która stała się okazją do wychwalania
Boga i modlitwą, bp Wolfgang zachęcał
wiernych aby wszystkie rozmowy z drugim człowiekiem były przekazywaniem
dobrej nowiny o tym, że miłosierny Bóg
kocha człowieka. – Na zakończenie Mszy
św. poświęcimy zioła, które zabierzecie do
domów. Będziecie mogli wtedy powiedzieć, że w domu pachnie świeżymi ziołami. Ale będziecie wtedy mogli również
powiedzieć, że tak pachnie Bóg, który
sprawia, że zioła rosną i pomagają zachować zdrowie duszy i ciała. Tak pachnie
Bóg, który wstawia się za ludźmi. Nie zapominajmy w trakcie naszych wspólnych
rozmów opowiadać o Bogu, tak, jak rozmawiały Maryja i Elżbieta. Wtedy będziemy prawdziwie świadkami Ewangelii, jak
one – zakończył bp Ipolt.

Podczas tej uroczystości do grona kanoników Kapituły Krzeszowskiej zostało
włączonych dwóch księży: ks. Stanisław
Kowalski, proboszcz parafii w Chełmsku
Śląskim oraz ks. Józef Juźków, proboszcz
parafii w Rosochatej. Po Eucharystii wyruszyła procesja z ikoną Matki Bożej Łaskawej. Na zakończenie odbył się koncert
pieśni patriotycznych w wykonaniu Da-

riusza Gruszeckiego oraz zespołu Amen
– jak Maryja. Natomiast wieczorem uroczystości odpustowe zwieńczył koncert
muzyki barokowej na organy i trąbki.
Ks Waldemar Wesołowski
legnica.fm
(Galeria zdjęć na ostatniej stronie
okładki.)

16 KRZESZOWSKA PANI nr 4 (71) - Wrzesień / Październik 2020

CUDA RÓŻAŃCOWE
Rozważania
RÓŻANIEC NIEZAWODNĄ
BRONIĄ
Matka Boża ukazała się także
w Polsce, na Warmii, w Gietrzwałdzie. Kościół zatwierdził te objawienia, które trwały od czerwca
do września 1877 roku. Najświętszą Pannę widziały dwie ubogie
dziewczyny: Justyna Szafrańska
i Barbara Samulowska.
Pierwsza zobaczyła Maryję Justyna, która wracała do domu po
egzaminie do Pierwszej Komunii
świętej. Następnego dnia ujrzała
Ją również Barbara w czasie modlitwy różańcowej. Matka Boża siedziała na tronie, trzymając na rękach Dzieciątko Jezus. Otaczali ich
aniołowie.
W tym czasie Gietrzwałd znajdował się w zaborze pruskim,
w którym nie wolno było mówić
w języku polskim. Maryja w objawieniach zwracała się do dziewczynek w języku polskim, co bardzo
ożywiło ruch polski na Warmii.
Dziewczynki zapytały Matkę
Bożą, czego pragnie. Odpowiedziała, że codziennego odmawiania różańca świętego.
Wpływ tych objawień na Polaków był ogromny. Nastąpiło ożywienie wiary i świadomości społecznej. W domach codziennie
odmawiano modlitwę różańcową. Odnotowano wiele nawróceń
i wzmożone przystępowanie do
sakramentów świętych.
Matka Boża zapewniła dziewczynki, że Kościół w Królestwie
Polskim będzie wolny, jeżeli Polacy zaczną się gorliwie modlić. I tak
też się stało. Podczas ostatniego

* Historia * Łaski

objawienia Maryja pobłogosławiła źródełko, z którego pielgrzymi
do dziś czerpią wodę przynoszącą
ulgę cierpiącym i liczne uzdrowienia.
Matkę Bożą Gietrzwałdzką
wielką czcią darzył prymas Polski
kard. Stefan Wyszyński. Pielgrzymował do Niej wielokrotnie. On
dokonał koronacji cudownego
obrazu. Kiedy z powodu choroby
nie mógł wziąć udziału w uroczystościach stulecia objawień w Gietrzwałdzie w 1977 roku, cały lud
zgromadzony gorąco modlił się
w jego intencji, na czele z kard.
Karolem Wojtyłą: „Pomnij, o najlitościwsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek
zawierzył w swych potrzebach
Twojej macierzyńskiej dobroci
i został zawiedziony. Pełni więc
ufności wobec wstawienniczej potęgi Twego Serca składamy w Twe
łaskawe ręce zdrowie Sługi Twego, a naszego Prymasa. Spójrz na
wierność i poświęcenie, z jakim
Ci służy przez długie lata w swej
kapłańskiej i biskupiej posłudze,
i przywróć mu pełnię sił, aby mógł
oglądać Twą chwałę w dniach Jasnogórskiego Jubileuszu i kierować
Kościołem w Polsce po długie lata”.
Prymas Wyszyński wyzdrowiał.
RÓŻANIEC ZNAKIEM
SKRUCHY
W 1981 roku w Kibeho, w Ruandzie, która cieszyła się wtedy
pokojem, trzem. młodym dziewczynom objawiła się Matka Boża.
Jak sama powiedziała, pragnęła
wezwać ten kraj i cały świat do na-

wrócenia, gdyż żyje on daleko od
Boga. Dziewczęta widziały morze
krwi i ciała zabitych ludzi. Słowa
Maryi spełniły się. Dziesięć lat po
objawieniu w Ruandzie doszło do
wojny domowej i masowego ludobójstwa.
Wizjonerki opisywały, że Maryja była niewiarygodnie piękna.
Mówiła o sobie, że jest „Matką
Słowa”. Przyszła do Afryki jako
Matka, która pragnie ocalić swoje
dzieci. Dlatego tak często wzywała
do nawrócenia: „Okażcie skruchę,
żałujcie, żałujcie! Nawróćcie się,
kiedy jest jeszcze czas”. Dziewczęta widziały też, jak płakała, widząc
zatwardziałość serc ludzkich i brak
wiary w Jej słowa. Najświętsza
Panna podkreśliła, że nic nie zastąpi modlitwy na różańcu świętym.
Prosiła też, by odmawiać koronkę
do siedmiu boleści Jej serca.
Dnia 29 czerwca 2001 roku
Kościół uznał jako autentyczne
objawienia Maryi w Kibeho. Biskup Agostino Bisago powiedział:
„Niech Kibeho stanie się uprzywilejowanym miejscem nawróceń,
zadośćuczynienia za grzechy świata oraz pojednania; Miejscem spotkania tych, którzy ulegli rozproszeniu, oraz tych, którzy umiłowali
cnoty współczucia i braterstwa bez
granic; Miejscem przypominającym Ewangelię Krzyża”.
Kinga Bubich
Tekst pochodzi z książki
"Różaniec - Rozważania, Historia,
Łaski" Dom Wydawniczy "Rafael"
2012
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POŚWIĘCENIE POJAZDÓW
I ODPUST KU CZCI ŚW. ANNY

Pielgrzymi zdążający z placu klasztornego na Górę Świętej Anny
Eucharystia została odprawiona
o godz. 12:00 w krzeszowskiej Bazylice
mniejszej pw. Wniebowzięcia NMP. Po
liturgii odbyło się poświęcenie pojazdów
(również jednośladów). Podczas poświęcenia zbierane były tradycyjne ofiary, które przekażemy jako pomoc dla misjonarzy na zakup pojazdów.
Również w niedzielę 26 lipca w kościele na Górze św. Anny miał miejsce odpust połączony z piknikiem rodzinnym.
Uroczystość rozpoczęła się tradycyjną
wspólną pielgrzymką z Bazyliki krzeszowskiej o godz. 14.15. O godz. 15.00
została odprawiona suma odpustowa pod
przewodnictwem ks. Prałata Romualda
Brudnowskiego z Kudowy Zdroju.

Ks. prałat Romuald Brudnowski przewodniczy Mszy św. odpustowej

Poświęcenie pojazdów i modlitwa do św. Krzysztofa
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MARIA MAGDALENA WZOREM
DO NAŚLADOWANIA
Dzień skupienia dam i kawalerów Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie z okręgu
dolnośląskiego i górnośląskiego odbył się 22 lipca w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie.
Damy i kawalerowie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie z okręgu dolnośląskiego i górnośląskiego dniem skupienia zorganizowanym
tradycyjnie w Sanktuarium Matki Bożej
Łaskawej w Krzeszowie rozpoczęli swoje przygotowania do przypadającego
w 2033 roku jubileuszu dwóch tysięcy lat
od Zmartwychwstania Chrystusa. Spotkanie rozpoczęło się Godzinkami śpiewanymi w tamtejszej Kaplicy św. Marii
Magdaleny z pustym Grobem Chrystusa.
Potem sprawowano Eucharystię, której
przewodniczył kawaler tego zakonu, proboszcz parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Karpaczu, ks. Paweł
Oskwarek. Zabierając głos na początku
Mszy św., kustosz krzeszowskiego Sanktuarium i także kawaler tego zakonu ks.
prał. Marian Kopko podkreślił, że w czasie tej Eucharystii „będziemy się modlić
o siłę, o wytrwanie i o to, by członkowie
zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie byli pięknymi wyznawcami
Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego”.
Dodał, że ta Msza św. jest jedyną w roku
Eucharystią celebrowaną w tej kaplicy.
W homilii ks. Paweł Oskwarek stwierdził
m.in., że ta Kaplica św. Marii Magdaleny

ks. dr Paweł Oskwarek, kawaler Zakonu Rycerskiego

z pustym Grobem Chrystusa jest wielką
tajemnicą i źródłem naszej wiary. Jezus
wybiera Marię Magdalenę na niezwykłą
postać, by ona została zwiastunką Zmartwychwstałego Pana. – Maria Magdalena
jest tą osobą, która tak kochała Jezusa,
że wierzyła iż Jej miłość nie skończyła
się pod krzyżem Chrystusa. Niech Ona
stanie się dla nas wzorem do codzienne-

go naśladowania tej niezwykłej postawy,
byśmy zdawali sobie sprawę, że nie tylko
my mamy szukać Jezusa, ale że On każdego dnia szuka Ciebie, bo Ciebie kocha.
Niech On nam błogosławi i prowadzi do
Domu Ojca – apelował ks. Paweł Oskwarek na zakończenie homilii.
Marek Zygmunt
naszdziennik.pl

W 2033 roku chrześcijanie na całym świecie będą obchodzić jubileusz dwóch tysięcy lat od Zmartwychwstania Chrystusa. Z tej okazji w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie, w diecezji legnickiej, miało miejsce Spotkanie Rycerzy i Dam Zakonu celem należytego przygotowania się do tego jubileuszu.
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RADIX POLONIAE

Festiwal Polskiej Muzyki Dawnej
Radix Poloniae czyli Korzeń Polski to nowy festiwal prezentujący muzykę polską od jej narodzin
po pełny rozkwit w okresie baroku.
Program celowo eksponuje zabytki
muzyczne z całej polski - Krzeszowa, Krakowa, Częstochowy, Sandomierza i Gidel.
Wydarzenie tworzy cykl dwóch bezpłatnych koncertów: muzyki chorałowej
z całej polski ze szczególnym uwzględnieniem opactwa w Krzeszowie oraz koncertu zespołu barokowego prezentującego kompozycje M.J. Żebrowskiego, G.G.
Gorczyckiego, J. Staromiejskiego. Festiwal ma za zadanie zapoznać publiczność
z początkami i rozkwitem muzyki w Polsce, łącząc uznane dzieła jak i niesłusznie
zapomniane kompozycje o lokalnej proweniencji. Tak skonstruowany program
pozwoli tchnąc nowe życie w repertuar
wykonywany wiele wieków temu w opa-

ctwie Krzeszowskim, oraz zaprezentować
w dawnym opactwie cysterskim muzykę
z całej Rzeczypospolitej.
Festiwal odbędzie się
w dniach 25-26.09.2020
25.09.2020 godzina 19.00, kościół św.
Józefa w Krzeszowie– koncert zespołu Jerycho pod dyrekcją Bartosza Izbickiego
program: chorałowa muzyki liturgiczna zakonu Cystersów z klasztorów na
dolnym śląsku (Krzeszów, Henryków, Lubiąż, Kamieniec Ząbkowicki). Pieśni będą
pochodzić XIII-XV wieku z antyfonarzy
z Henrykowa, Lubiąża i Krzeszowa oraz
graduału z Henrykowa i Kamieńca Ząbkowickiego.

JASNA GÓRA
BYŁA ZAWSZE
WAŻNYM
MIEJSCEM

Po lipcowym odpuście na górze św.
Anny zarzuciłem wśród znajomych temat, odzew przyszedł natychmiast. Był
2011 rok. Zmotywowało nas to, że nasza
rowerowa pielgrzymka miała swój debiut
w dwudziestą rocznicę samodzielnych
pieszych pielgrzymek Krzeszów- Jasna
Góra. Wyjazd stał się dla nas symbolicznym odtworzeniem inicjatywy z którą
wszyscy się identyfikowaliśmy i w którą byliśmy bardzo zaangażowani. Na
pierwszy rowerowy pielgrzymkowy szlak

wyruszyliśmy w dziewięć osób. W tym
roku mamy za sobą już dziesiąty wyjazd.
Grupa nigdy nie jest zamknięta, w każdym roku są stali i nowi pielgrzymi. Tym
razem dołączył do nas ks. Marcin, nasz
krzeszowski wikary. Zaczynamy budować
swoją tradycję. Na ostatni nocleg, albo już
na Jasną Górę dojeżdżają do niektórych
uczestników żony. Wspólnie uczestniczymy we Mszy św. W tym roku na ostatnim
noclegu zrobiło się bardzo pielgrzymkowo. Jeden z uczestników Gieniu, któremu

26.09.2020 godzina 19.00 bazylika
wniebowzięcia najświętszej Maryi Panny
– koncert finałowy.
• Marcin Józef Żebrowski – Missa ex D
• Jakub Staromiejski – Vesperae de Sanctis
• Damian Stachowicz – Veni Consolator
• Franciszek Lilius – Haec Dies
• Grzegorz Gerwazy Gorczycki – Completorium

Dla mnie Jasna Góra była zawsze ważnym miejscem. Kiedy kręcę się po Polsce,
wstępuję tu choćby na chwilę – wyznaje
Piotr, inicjator rowerowych pielgrzymek
do Częstochowy. Podczas jednej z wizyt,
zobaczyłem przede mną grupę ludzi w rowerowych strojach, na ich koszulkach odczytałem napis „Pielgrzymka rowerowa”.
Olśniło mnie.

wszyscy jesteśmy bardzo wdzięczni za
prowadzone modlitwy i rozważania, grał
na gitarze i wspólnie śpiewaliśmy nasze
pielgrzymkowe pieśni, oglądaliśmy stare pielgrzymkowe zdjęcia, dzieliliśmy się
wspomnieniami z minionych lat.
Wierzymy, że mimo upływających lat,
przed nami jeszcze tysiące kilometrów,
które pielgrzymkowych szlakiem zawsze
prowadzą do Maryi.
Honorata Klimczak
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ŚW. JAN NEPOMUCEN
I MOST KAROLA W PRADZE

Dnia 20 marca 1393 roku na moście króla Karola IV w Pradze został zrzucony do rzeki Wełtawy Jan
Nepomucen, kanonizowany 19 marca 1729 roku przez papieża Benedykta XIII.

Most Karola,
Wełtawa, Praga

Z racji tego uważany jest za patrona szczerej spowiedzi, tonących, orędownikiem podczas powodzi, mostów
i przewodników górskich oraz oczywiście stolicy Czech - Pragi. W Krzeszowie nad rzeką Zadrną jest przedstawiana ta scena śmierci świętego Kościoła
Katolickiego.
Jan Nepomucen urodził się ok.
1350 r. w Nepomoku (kraj pilzneński).
W 1380 r. przyjął święcenia kapłańskie
i został kanonikiem przy katedrze św.
Wita, Wacława i Wojciecha w Pradze.

Moment śmierci św. Jana Nepomucena
- most w Krzeszowie

Następnie piastował godność kanonika
kościoła ojców Dominikanów pw. św.
Idziego w Pradze, by w 1389 r. zostać
wikariuszem generalnym arcybiskupa
praskiego Jana z Jenštejnu. W między
czasie jednak wdał się w spór z ówczesnym królem Czech Wacławem IV
Luksemburskim, za co został wtrącony do więzienia. A niedługo strącony
z mostu imienia ojca Wacława, Karola
IV Luksemburskiego.
Dzisiaj jest jednym z najbardziej
popularnych świętych na Śląsku

i w Czechach. Wystarczy przejechać się
po mniejszej lub większej miejscowości aby dostrzec figurę świętego. Najczęściej umieszcza się ją w okolicach
cieków wodnych (rzek, potoków czy
sadzawek), a gdy jej nie ma to blisko
głównej drogi. Wizerunek świętego
przedstawiony jest w stroju zakonnym,
w pozycji stojącej trzymający w lewej
ręce lub oburącz krzyż a w prawej gałązkę oliwną, nad głową aureola z pięcioma gwiazdami. Pod posągiem jest
przedstawiona scena zrzucenia Jana
Nepomucena z Mostu Karola do Wełtawy w Pradze. I dokładnie to możemy zobaczyć na moście na rzece Zadrnie w Krzeszowie (zdjęcie poniżej),
idąc wzdłuż ul. św. Jana Nepomucena
(szkoda, że sam obelisk nie był odnawiany przez lata i nie jest najlepszą wizytówką Krzeszowa).
Miejsce strącenia św. Jana Nepomucena wraz z figurą świętego zachowało się do dnia dzisiejszego czyli
średniowieczny most Karola. Jeden
z nielicznych zabytków stylu gotyckiego sztuki inżynieryjnej późnego średniowiecza. Budowę kamiennego mostu w Pradze na Wełtawie rozpoczęto
w 1357 roku. Stanął on na miejscu
wcześniejszego (również kamiennego) mostu z XII wieku, zniszczonego
przez powódź w 1342 roku. Kamień
węgielny nowego kamiennego mostu
wmurował Karol IV Luksemburski 9
lipca 1357 r. o godzinie 5:31 rano. Budowę zlecono 28-letniemu wówczas
Peterowi Parlerowi. Most ma prawie
516 m długości i ok. 9,5 m szerokości. Budowlę początkowo nazywano
Kamiennym lub Praskim Mostem,
dopiero od 1870 r. nazywany jest Mostem Karola. Na wschodnim końcu
mostu stoi staromiejska wieża mostowa z umieszczonymi na niej siedzącymi postaciami cesarza Karola IV, jego
syna Wacława IV oraz św. Wita, św.
Wojciecha i św. Zygmunta. Rzeźby te
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pochodzą z lat 80. XIV w. Na zachodnim krańcu mostu znajdują się dwie
wieże. W okresie baroku most ozdobiono 30 posągami świętych, dziełami
m.in. Matthiasa Bernarda Brauna i rodziny Brokoff (Jan Brokoff, Michał Jan
Józef Brokoff, Ferdynand Maksymilian Brokoff). Do 1741 r. był jedynym
mostem na Wełtawie w mieście. Most
łączy dzielnice Malá Strana i Staré
Město, i jest obecnie otwarty tylko dla
ruchu pieszego, choć dawniej kursował po nim tramwaj konny, w latach
1905-1908 tramwaj elektryczny, a do
1965 r. ruch samochodowy. Jest jedną
z najważniejszych atrakcji turystycznych Pragi.
Wzorce mostu Karola możemy
jednak obserwować dużo bliżej. Przede wszystkim w Krzeszowie, gdzie na
jednym przęśle kamiennym widzimy
charakterystyczny łuk, podobny do
tego praskiego pod którym płynie
rzeka Zadrna. Ale bardziej znanym
przykładem na ziemiach polskich jest
most gotycki na Młynówce w Kłodzku zbudowany około 30-lat po moście
praskim. Wówczas Kłodzko wchodziło do Królestwa Czech i Moraw.
Budowla łączy ze sobą Wyspę Piasek i staromiejską część Kłodzka na

Fortecznej Górze z rynkiem i XVIII-wieczną twierdzą. Jest jedynym gotyckim mostem w województwie dolnośląskim. Wzorując się na Moście
Karola również tutaj umieszczono
m. in. wizerunki świętych: Wacława,
Franciszka Ksawerego i oczywiście
św. Jana Nepomucena. Tak jak w Pradze były one budowane w okresie baroku. Figurę św. Jana Nepomucena
ufundował hrabia Johann Ernst von
Götzen (1667–1707. Na postumencie

znajdują się herby fundatora oraz jego
małżonki, Franciszki z rodu książąt
Liechtensteinów-Kastelkornów z Telcza.
Podsumowując można napisać,
że św. Jan Nepomucen nieodłącznie
wiąże się z mostami i wodą. W końcu swój żywot dokończył za wiarę chrześcijańską na moście Karola
w Pradze i rzece Wełtawie.
Mateusz Pazgan

Kłodzko, most na młynówce
autor: Jacek Halicki
źródło: wikipedia.org

Damy i Kawalerowie Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie
na agapie odpustowej w Krzeszowie 15 sierpnia 2020 r.
Czcigodny Księże Prałacie !
Spieszymy z najserdeczniejszymi podziękowaniami za ugoszczenie nas na Wielkim Odpuście oraz za
bardzo miłe przyjęcie w krzeszowskim Sanktuarium
w sobotę 15 sierpnia 2020 roku. Jesteśmy pod ogromnym wrażenie przepięknej świątyni, ale także osoby
samego Gospodarza czyli Księdza Proboszcza, dzięki któremu ta świątynia "przyciąga" wielu wiernych
i zapewnia skupienie modlitewne i tak ważne sacrum.
Pełni wdzięczności i pięknych wspomnień przesyłamy nasze najserdeczniejsze pozdrowienia już
z Warszawy. Łączymy też uściski obejmując Drogich
Konfratrów (Rycerzy i Damy Świętego Grobu Bożego
w Jerozolimie) skupionych wokół Księdza Prałata.
Niech wszystkie potrzebne Łaski spływają z Nieba
i umacniają Drogiego, Kochanego Księdza.
Szczęść Boże!
Małgorzata i Karol Szlenkierowie
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Budujemy Dom Pielgrzyma

„Na Szlaku Cysterskim”
w Krzeszówku k/Krzeszowa

Kwiatki dla Matki Bożej
Będzie to jeden z bukietów dla
Matki Bożej Łaskawej w 25. rocznicę
koronacji Jej Cudownej Ikony przez
Papieża dziś świętego Jana Pawła II
oraz w 400. rocznicę odnalezienia
tejże ikony po prawie dwóch wiekach przebywania w ukryciu. Obie
te rocznice przypadają w 2022 roku.
Na maj tegoż roku planowane jest
również oddanie do użytku Domu
Pielgrzyma „Na Szlaku Cysterskim”
w Krzeszówku. Na ten cel adoptujemy zabytkową, barokową plebanię.
Jak już wiele razy przypominaliśmy
jest to miejsce szczególne dla krzeszowskiego opactwa gdyż to właśnie tutaj powstała pierwsza fundacja benedyktyńska powołana przez
Księżną Annę wdowę po Księciu
Henryku Pobożnym.
Centrum duchowości
Powstanie Domu Pielgrzyma jest
niezbędne dla dalszego rozwoju życia duchowego przy krzeszowskim
Sanktuarium. Będą się tutaj mogły
spotykać grupy modlitewne, parafialne z całej naszej diecezji. Będzie
to również zaplecze dla działalności
kulturalnej i edukacyjnej. W odpowiednim standardzie: pokoje 2 i 3
osobowe, kaplica, sale wielofunkcyjne, stołówka, piękne otoczenie,
będą mogły odbywać się tu zarówno
rekolekcje jak i warsztaty oraz wypoczynek dla grup i osób indywidualnych.
Zaawansowanie prac
Od lutego tego roku trwają zaawansowane prace związane przede
wszystkim z termomodernizacją
budynku. To zadanie jest współfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do tej porty

zostały wykonane: prace rozbiórkowe, wodno-kanalizacyjne, remont
drewnianych stropów, wymiana
okien (60 szt.), docieplenia dachu,
wylanie nowych posadzek. W tym
roku chcemy: zakończyć w dużej
części prace instalacyjne (elektryczne i wodne), uruchomić ogrzewanie gazowe, dokończyć pierwszy
etap remontu dachu. W sezonie
zimowym chcemy rozpocząć prace
adaptacyjne pomieszczeń. Na rok
2021 zaplanowane są prace przy elewacji budynku oraz II etap remontu
dachu a także kontynuowanie prac
adaptacyjnych.
Buduj razem z nami
Tak szeroko zakrojony zakres
prac generuje olbrzymie koszty.
Szacunkowy koszt całej inwestycji
to ok 3 mln złotych z czego dotacja
NFOŚiGW to blisko 500 tys. zł, zaangażowane do tej pory środki Fundacji EUROPEJSKA PERŁA BAROKU to ok 200 tys. zł. W związku
z zabytkową wartością obiektu staramy się również o środki zewnętrzne.

Jednak aby Dom Pielgrzyma
mógł być otwarty w roku tak ważnych rocznic dla krzeszowskiego
Sanktuarium zapraszamy również
Państwa do uczestnictwa w tym
dziele. Budowę można wspomóc na
kilka sposobów. Pierwszy, to oczywiście modlitwa o bezpieczny przebieg prac i o to aby te prace przyczyniły się do wzrostu duchowego.
Drugi, to wykupienie przez Państwa „cegiełek” na rzecz budowy,
informacje o naszych ofiarodawcach znajdą się właśnie na cegłach
umieszczonych w korytarzu prowadzącym do podziemnej kaplicy.
Trzeci, to możliwość wykupienia już
teraz pobytu w Domu Pielgrzyma
po jego uruchomieniu w maju 2022
roku i skorzystaniu z 20% upustu.
Grzegorz Żurek
Wiceprezes Fundacji
"Europejska Perła Baroku"

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
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Wpłata ofiar „cegiełek”
Ofiary należy wpłacać na konto Parafii w Krzeszowie z dopiskiem „Ofiara na Dom Pielgrzyma”. Ci
z Państwa, którzy chcieliby aby ich imię i nazwisko pojawiło się na cegiełce proszeni są wcześniej o kontakt
pod nr telefonu 510 227 769.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Wniebowzięcia NMP
Pl. Jana Pawła II 1, 58-405 Krzeszów
Nr konta 32 8395 0001 0016 3529 2006 0001
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Wniebowzięcia NMP
Pl. Jana Pawła II 1
58-405 Krzeszów

Pl. Jana Pawła II 1, 58-405 Krzeszów

32839500010016352920060001

Ofiara na Dom Rekolekcyjny

Ofiara na Dom Rekolekcyjny

Wykup karnetu pobytu
Karnet pobytu mogą wykupić osoby indywidualne jak i organizacje. Środki należy przelać na poniższe konto w dopiskiem „Pobyt w Domu Pielgrzyma
w Krzeszówku”. W zamian otrzymają Państwo dowód
zakupu (paragon lub faktura) oraz karnet pobytu.

Fundacja „EUROPEJSKA PERŁA BAROKU”
ul. Świętego Józefa 3, 58-405 Krzeszów
Nr konta 32 8395 0001 0023 7767 2000 0001
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze
tel. 510 227 769

Fundacja „EUROPEJSKA PERŁA BAROKU”
Fundacja
„EUROPEJSKA PERŁA BAROKU”
ul. Świętego Józefa 3,
58-405 Krzeszów

Pobyt w Domu Rekolekcyjnym
w Krzeszówku

ul. Świętego Józefa 3, 58-405 Krzeszów

32839500010023776720000001

Pobyt w Domu Rekolekcyjnym w Krzeszówku
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PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE W KRZESZÓWKU
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HOMILIA KS. PAWŁA CEMBROWICZA
Ks. dr Paweł Cembrowicz (proboszcz katedry wrocławskiej), Homilia wygłoszona na Ogólnopolskiej
Pielgrzymce Rzemieślników na Jasnej Górze w dniu 28 czerwca 2020 r.
Kochani Siostry i Bracia w Chrystusie, a zwłaszcza przedstawiciele Rzemiosła Polskiego wraz z Panem Prezesem
Związku Rzemiosła Polskiego i Krajowym Duszpasterzem Rzemiosła, którzy
jak każdego roku przybywacie z pielgrzymką rzemieślników do domu Matki
na Jasną Górę.
Jezus w dzisiejszej perykopie ewangelijnej przypomina nam w mocnych
słowach o fundamencie ludzkiego życia,
który stanowi miłość do Niego samego:
„Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż
Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie
jest Mnie godzien” (Mt 10,37). W pierwszej chwili wydawać by się mogło, że to
znaczna przesada, bo przecież wiemy,
jak ważne są więzy krwi, jak niezwykle
ważna jest relacja do najbliższych: do
rodziców, pomiędzy małżonkami, do
dzieci. A jednak Jezus podkreśla, że na
pierwszym miejscu musi być ta miłość ta
relacja, która łączy człowieka z Bogiem,
aby budować poprawne relacje z drugim człowiekiem: z naszymi najbliższymi krewnymi, przyjaciółmi, znajomymi.
Relacje w życiu osobistym i społecznym.
To właśnie przykazanie miłości Boga prowadzi nas do wypełniania przykazania
miłości bliźniego. Dlatego święty Augustyn powie: „Jeżeli miłość Pana Boga jest
na pierwszym miejscu, wtedy wszystko
jest na swoim miejscu”, a święty Ireneusz
z Lyonu: „Chwałą Boga jest żyjący człowiek, a życiem człowieka jest kontemplowanie Boga”.
Dla nas ludzi wierzących każdy dzień,
a zwłaszcza każda niedziela jest przypomnieniem sobie tej podstawowej prawdy naszej wiary, która stawia w naszym
życiu właściwe proporcje do Boga, do
człowieka i do całego stworzonego świata. Zwłaszcza w niedzielę przypominamy sobie nieskończoną miłość Boga do
człowieka, objawioną w tajemnicy męki,
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
Tajemnicy tej doświadczamy poprzez
sakrament Chrztu świętego, o którym
w dzisiejszym czytaniu mówi nam święty Paweł: „Czyż nie wiadomo wam, że
my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest
zanurzający w Chrystusa Jezusa, zosta-

liśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem
przez chrzest zanurzający nas w śmierć
zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po
to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie
- jak Chrystus powstał z martwych dzięki
chwale Ojca” (Rz 6, 3).
Zatrzymujemy się jeszcze dzisiejszej
niedzieli na słowie Jezusa, który mówi:
„Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za
Mną, nie jest Mnie godzien” (Mt 10, 38).
O konieczności brania i niesienia
swojego krzyża Jezus nam przypomina
w innym fragmencie Ewangelii. Co więcej, Chrystus nie tylko wypowiada słowa,
ale jest Pierwszym, który pokazuje nam,
co to znaczy nieść krzyż i pokazuje nam
sens brania swojego krzyża. Krzyż bowiem prowadzi nas do pełni życia i nie ma
innej drogi do radości poranka niedzieli
zmartwychwstania, jak przez tajemnicę
wielkiego piątku, tajemnicę krzyża. Tracić swoje życie, aby w Chrystusie znaleźć
je na nowo (por. Mt 10, 39).
O tej wielkości, wzniosłości Chrystusowego krzyża mówił święty Jan Paweł
II w Zakopanem 6 czerwca 1997 roku:
„Umiłowani bracia i siostry, nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień
podejmować krzyż i odpowiadać na
miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie
pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym. Dziękujmy Bożej
Opatrzności za to, że krzyż powrócił do
szkół, urzędów publicznych, szpitali.
Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności
i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze
korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu
znalazła swój najgłębszy wyraz”. Dziś, po
23 latach od tamtych słów stając tutaj, na
Jasnej Górze przed obliczem naszej Matki
i Królowej, chcemy pomyśleć, jak te słowa wypełniliśmy i wypełniamy w naszym
życiu osobistym i społecznym? Czy jako
chrześcijanie, jako katolicy mamy odwagę przyznawać się do Chrystusowego
krzyża? Co więcej, czy potrafimy w naszej codzienności uzasadniać sens tego
niezwykłego znaku nieskończonej miłości Boga do człowieka? Czy chcemy nieść

Chrystusowy krzyż w przyszłość i przekazywać ten sposób i styl życia, którego
fundamentem jest przykazanie miłości
Boga i bliźniego, jest Ewangelia?
Przybywamy dzisiaj na Jasną Górę,
my rzemieślnicy, z naszą doroczną pielgrzymką, by dziękować przez ręce i serce
Maryi za każdą łaskę otrzymaną od dobrego Boga. Przybywamy, aby potwierdzić, że jesteśmy wierni Chrystusowi
i Jego Krzyżowi, służbie Bogu, Ojczyźnie
i człowiekowi. Są wśród nas rzemieślnicy, którzy przybywają z zachodniej części
Polski, z tak zwanych ziem odzyskanych,
którzy dziękują za 75 lat obecności, pracy
i życia na tych ziemiach. My, rzemieślnicy
z Wrocławia i Dolnego Śląska wpatrując
się w oblicze Maryi przypominamy sobie
wydarzenie związane ze ślubowaniem
naszej archidiecezji i poświęceniem ludu
Dolnego Śląska naszej Matce (miało to
miejsce 20 lat temu, w roku Wielkiego
Jubileuszu, na wałach Jasnogórskiego
Sanktuarium). Przybywamy, aby prosić
Miłosiernego Boga o wszystkie potrzebne łaski w podejmowaniu codziennego,
rzemieślniczego krzyża razem z Chrystusem.
U stóp Maryi, naszej ukochanej Matki pragniemy oddać wszechmogącemu
Bogu naszą przeszłość, teraźniejszość
i przyszłość, nasze rodziny, miejsca pracy, trud wykonywania rzemiosła, wszystko co nas cieszy, ale również napawa
niepewnością przed nieznanym jutrem.
Chcemy prosić Jasnogórską Panią, abyśmy pozostali wierni naszej wierze i z miłością wypełniali wszystko, co mówi nam
Chrystus.
Jezus mówi nam dzisiaj: „Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest
Mnie godzien” (Mt 10, 38). Odpowiedzmy na głos Pana modlitwą:
1. Panie, Ty widzisz, krzyża się nie lękam
Panie, Ty widzisz,, krzyża się nie wstydzę;
Krzyż Twój całuję, pod krzyżem uklękam,
Bo na tym krzyżu Boga mego widzę.
2. Do krzyża zwracam wszystkie me życzenia.
Na krzyż przybijam błędnych myśli roje,
Bo z krzyża płyną promienie zbawienia,
Bo z krzyża płyną zmartwychwstania
zdroje.
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KS. ARCYBISKUP TADEUSZ KONDRUSIEWICZ
Z MIŃSKA PROSI O MODLITEWNE WSPARCIE
DLA NARODU BIAŁORUSKIEGO
Inicjatywa ks. abp Tadeusz Kondrusiewicza jest bardzo potrzebna. Kościół katolicki podjął już wiele
inicjatyw modlitewnych, chociażby wspólna modlitwa w minioną niedzielę 16 sierpnia 2020 roku.
W Grodnie zgromadziło się duchowieństwo i wierni różnych wyznań chrześcijańskich tego miasta.
Wspólnie modlili się o pokój – powiedział w rozmowie z Redakcją Informacyjną Radia Maryja ks. Jerzy
Martinowicz, rzecznik Kurii Grodzieńskiej.
Zwierzchnik Kościoła katolickiego
na Białorusi ks. abp Tadeusz Kondrusiewicz zwrócił się do ministra spraw
wewnętrznych Białorusi Juryja Karajeua z prośbą o spotkanie w sprawie
osób zatrzymanych w czasie protestów. Ks. abp Tadeusz Kondrusiewicz
zaapelował o zgodę na odwiedzanie
zatrzymanych w areszcie przez duchownych. Sytuacja na Białorusi jest
bardzo dynamiczna. Kościół katolicki
występuje z wieloma inicjatywami,
wspomagając duchowo Białorusinów.
– To jest coś niesamowitego, że
w tym trudnym czasie znikają wszelkie bariery, nikt nie przywiązuje wagi
do różnic między nami, ale wszyscy
modlą się jednym głosem. To jest
wielka siła i wielka moc. Wspólnotowa postawa daje mieszkańcom Białorusi nadzieję na zwycięskie wyjście
z tego kryzysu – podkreślił ks. Jerzy
Martinowicz. Jedna z podjętych inicjatyw będzie miała miejsce w Mińsku.
– Na zaproszenie ks. apb. Tadeusza Kondrusiewicza zgromadzą
się przedstawiciele różnych wyznań
chrześcijańskich, a także przedstawiciele judaizmu i islamu. Myślę, że
w wielu innych Kościołach katolickich i nie tylko, wszyscy wspólnie
będą odmawiać modlitwę „Ojcze
nasz”. Będą prosić o dar pokoju i pojednania dla wszystkich obywateli
Białorusi, na drodze dialogu i w duchu wzajemnego szacunku i troski
o dobro wspólne – zwrócił uwagę duchowny.
RIRM/radiomaryja.pl

Ks. Rektor Jan z Nowogródka
na pokojowej manifestacji
w centrum miasta
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XX RAJD KATYŃSKI
W KRZESZOWIE 25 SIERPNIA 2020

Rajd Katyński to patriotyczna pielgrzymka, w swym założeniu pełna trudów i poświęceń, w intencji
Polaków – bohaterów dzięki, którym dziś możemy być dumni z bycia obywatelami tej ziemi.
Tegoroczny XX Rajd Katyński
– z wiadomych względów – musiał
przyjąć inną formułę. W tym roku
pojedziemy po Polsce śladem zbrodni komunistycznych oraz ważnych
miejsc dla naszej historii.
Jak co roku odwiedzimy miejsca
zbrodni komunistycznych i niemieckich, miejsca naszych zwycięstw
i klęsk, pochylimy głowy nad grobami zmarłych i zamordowanych
polskich obywateli, spotkamy się ze
świadkami historii i ich potomkami,
odwiedzimy również dzieci w domach dziecka.
Słowem zrobimy wszystko to, co
„prawdziwy” Rajd Katyński zrobić
powinien… Tyle, że nie opuścimy
granic obecnej Rzeczypospolitej.
Rajd będzie krótszy od pierwotnie
planowanego, potrwa do 1 września. Przewidywany dystans, to około
5 tys. kilometrów i ciągle się wydłuża… Jak zwykle trud i emocje gwarantowane! Planowana trasa: Radzymin – Drohiczyn – Sokółka – Giby
– Augustów – Szymonowo – Gdańsk
– Lębork – Gołubie – Potulice –
Gniezno – Poznań – Wschowa – Żagań – Zgorzelec – Krzeszów – Legni-

ca – Wrocław –Trzebnica – Katowice
– Kraków – Rzeszów – Strachocina
– Komańcza – Lesko – Lublin – Kuklówka – Warszawa.
Wielu rajdowców jest stałymi bywalcami Krzeszowa, dlatego cieszymy się na kolejne spotkanie.
Katarzyna Wróblewska
Prezes Zarządu Fundacji
„Rajd Katyński”
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Otwarcie wystawy
„SKARBY OPACTWA”

Portatyl, XVIII w.

Mszał XIX, w.

Monstrancja rokokowa, XVIII w.

Kielich Emanuel, XVIII w.

Ekspozycja prezentująca najcenniejsze zbiory Pocysterskiego Opactwa w Krzeszowie jest próbą wyjścia do
szerszej widowni z prezentacją dziedzictwa materialnego zgromadzonego w naszym Opactwie. Każdego dnia
będzie można ją oglądać w ramach Trasy Podstawowej.
W nowym wydaniu odwiedzający mogą zobaczyć
prezentowane już paramenty liturgiczne takie jak: XVIII – wieczne kielichy Emanuel czy rokokowa monstrancja, ale prezentowane są także zupełnie nowe przedmioty jak niedawno odkryte podczas prac remontowych
prowadzonych przy barokowej plebani w Krzeszówku
portatyle, oraz fragment gotyckiego sklepienia.
Ekspozycja ma za zadanie ułatwić zrozumienie historii, a w wybranych przypadkach zaprezentować szersze
spojrzenie na losy pocysterskiego opactwa, które prezentowane są od wielu lat przyjeżdżającym i zwiedzającym Europejską Perłę Baroku. Oprócz typowo zabytkowych eksponatów dla zwiedzających przygotowano
plansze informacyjne dotyczące historii XIII – wiecznych fundacji, a także losów pokasacyjnych krzeszowskiego kompleksu. Całość dostępna jest dla wszystkich
zwiedzających w prostym i estetycznym wydaniu.
Rafał Bijak

Maryja wspomożycielka, XVIII w.

KRZESZOWSKA PANI nr 4 (71) - Wrzesień / Październik 2020 29

30 KRZESZOWSKA PANI nr 4 (71) - Wrzesień / Październik 2020

Z ŻYCIA PARAFII

PLAN PRACY DUSZPASTERSKIEJ
w PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIETSZEJ
MARYI PANNY w Krzeszowie
Msze św. w niedzielę i święta:
• 7.00 – Godzinki ku czci
		 Niepokalanego Poczęcia NMP
• 7.30 – Msza św. w Krzeszowie
• 9.00 – Msza św. w Krzeszówku
• 10.00 – Msza św. w Krzeszowie
• 11.00 – Msza św. w Czadrowie
• 12.00 – Msza św. w Krzeszowie
		 (w II niedziele miesiąca – Sakrament Chrztu:
		 nauka przed Chrztem w sobotę
		 o godz. 17.00 lub 18.00)
• 15.00 – Msza św. Łacińska
		 (w trzecią niedzielę miesiąca)
• 17.00 – Msza św. w Krzeszowie

Msze św. w dni powszednie:
• 7.00 – Msza poranna
• 12.00 – Msza św. w Krzeszowie
(tylko w okresie od 1 maja do 31 października)
• 17.00 – Msza św. w Krzeszowie
		 (w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia)
• 18.00 – Msza św. w Krzeszowie
		 (w okresie letnim
		 od 1 maja do 31 października)

Kancelaria Parafialna czynna
we wtorki od godz. 16.00 do 17.30,
oraz w soboty do godz. 8.00 do 9.00.
Kancelaria nieczynna w Święta
i Uroczystości Kościelne.
Uroczystości i Nabożeństwa:
• Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku
do czwartku od 7.30 do 12.00 (od maja do października)
• Adoracja całonocna – z pierwszego piątku na pierwszą
sobotę miesiąca (przez cały rok)
• Siedmiodniowe Jerycho Różańcowe: od 7 do 13 maja
oraz od 7 do 13 października
• Nabożeństwa majowe i czerwcowe: pół godziny przed
wieczorną Msza św.
• Koronka do św. Józefa: w każdy wtorek pół godziny
przed wieczorną Mszą św. (oprócz maja i czerwca)
• Nowenna do Matki Bożej Łaskawej: w każdą środę
pół godziny przed wieczorną Mszą św. (oprócz maja
i czerwca)

• Nabożeństwo Fatimskie: od maja do października każdego 13. dnia miesiąca godz. 18.00
• Nabożeństwo do św. Rity: każdego 22. dnia miesiąca
godz. 17.00 lub 18.00
• Nabożeństwo do św. Micha Archanioła: każdego 29
dnia miesiąca o godz. 17.00 lub 18.00
• Gorzkie Żale w każdą niedzielę Wielkiego Postu
o godz. 16.15
• Droga Krzyżowa – w każdy piątek Wielkiego Postu
o godz. 16.30
• W razie załatwienia pogrzebu – kancelaria czynna po
zgłoszeniu do Księdza Dyżurnego w parafii (należy dostarczyć Akt Zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego. Wcześniej prosimy o skontaktowanie się z panem Marianem
Zającem – odpowiedzialnym za prowadzenie Cmentarza Parafialnego w Krzeszowie i Krzeszówku)
• W sprawie Chrztu Dziecka – prosimy o dostarczenie
z USC dokumentu urodzin. Rodzice chrzestni muszą
być praktykującymi katolikami. Zamiejscowi chrzestni – muszą dostarczyć odpowiedni dokument od swego
Ks. Proboszcza z parafii zamieszkania. Chrzty na Mszy
św. są zaplanowane zawsze w druga niedzielę miesiąca.
• W sprawach zawarcia Sakramentu Małżeństwa –
nupturienci najpierw przed przybyciem do Kancelarii
Parafialnej proszeni są o zrealizowanie Nauk Przedmałżeńskch. Nauki dla Narzeczonych w Krzeszowie
odbywają się raz w roku (na przełomie lutego i marca),
informacje na temat tych terminów znajdują się na stronie internetowej: www.opactwo.eu. Narzeczeni mogą
zrealizować Nauki Przedmałżeńskie również w parafii
miejsca obecnego zamieszkania.

Do życia Liturgią Wspólnoty zapraszają:
Ks. Marian Kopko – proboszcz i kustosz z Krzeszowa
Ks. Marcin Kaluta – wikariusz
oraz Księża Rezydenci – ks. Jerzy Jerka
		 i ks. Ludwik Solecki
DWUMIESIĘCZNIK
SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ
W KRZESZOWIE
Opiekun: Ks. Proboszcz Marian Kopko; Redakcja: s. dr. Edyta Wójcik benedyktynka, Honorata Klimczak, Anna Ferenc, Mieczysław Gabrowski,
Paweł Gruca, Przemysław Groński, Maria Bijak, Mateusz Pazgan, Rafał
Bijak, Korekta: Monika Stanek-Gamoń
Fundacja "EUROPEJSKA PERŁA BAROKU",
Świętego Józefa 3, 58-405 Krzeszów,
www.opactwo.eu • biuro@opactwo.eu
marian.kopko@gmail.com
Obsługa Pielgrzyma tel. 75 742 32 79
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Wielki Odpust Krzeszowski 13-14 sierpnia 2020
Droga Krzyżowa po Kalwarii Krzeszowskiej 13.08.2020

Nocna Procesja z Cudowną Ikoną 14.08.2020

Wielki Odpust Krzeszowski 15 sierpnia 2020
Suma Odpustowa

Festyn Odpustowy

