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OGŁOSZENIA
KS. PROBOSZCZA

LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2020 
• Niedziela 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świę-

tych. Msze św. w  Bazylice: 7.30, 10.00, 12.00, 17.00. 
Msza święta w Krzeszówku godz. 9.00, Msza święta 
w Czadrowie godz. 11.00. Zgodnie z prośbą ks. Bisku-
pa z powodu pandemii odwołuje się w tym roku Pro-
cesję i Msze św. na cmentarzach.

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

• Poniedziałek 2 listopada – Wspomnienie Wszyst-
kich Wiernych Zmarłych. Rozpoczęcie MODLITWY 
WYPOMINKOWEJ o godz. 16.30; Msza św. wieczor-
na godz. 17.00.

• Czwartek 5 listopada – Pierwszy Czwartek Miesiąca 
– Modlitwa o nowe powołania kapłańskie i zakonne 
godz. 17.00.

• Piątek 6 listopada – Pierwszy Piątek Miesiąca. Wizyta 
duszpasterska u  chorych. Całonocna adoracja Naj-
świętszego Sakramentu po Mszy św. wieczornej.

• Sobota 7 listopada – Pierwsza Sobota Miesiąca. Msza 
św. dla wszystkich Grup Modlitewnych godz. 7.00 
(rano).

• Niedziela 8 listopada – Zmiana Tajemnic Żywego Ró-
żańca o godz. 10.00.

• Środa 11 listopada – 102. rocznica odzyskania Nie-
podległości – Msze św. w Bazylice 7.00, 12.00 i 17.00.

• Sobota 21 listopada – Święto Ofiarowania Najśw. Ma-
ryi Panny.

• Niedziela 22 listopada – wspomnienie św. Cecylii, 
patronki śpiewu i  muzyki kościelnej. Panu Organi-
ście Romualdowi Jała i Scholi Dziecięcej, którą kie-
ruje pani Ewa Pabis oraz pan Zbigniew i Kinga Sta-
nek składamy serdeczne życzenia wielu łask Bożych 
i opieki św. Cecylii.

• Niedziela 22 listopada – Uroczystość Jezusa Chrystu-
sa – Króla Wszechświata. Zapraszamy na Eucharystię 
o godz. 17.00 wraz z Nabożeństwem do św. Rity.

• Niedziela 29 listopada – Msza św. za Ojczyznę i Nabo-
żeństwo do św. Michała Archanioła godz. 17.00.

• Niedziela 29 listopada – Pierwsza Niedziela Adwentu.

• Od poniedziałku 30 listopada - Msze Roratnie o godz. 
7.00.(dla dorosłych), godz. 17.00 (dla dzieci).

• Dzieci prosimy o przynoszenie lampionów. 

• Czwartek 3 grudnia – Pierwszy czwartek Miesiąca. 
Modlitwa o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

• Piątek 4 grudnia – uroczystość Św. Mikołaja – patro-
na dobroci. Pierwszy Piątek Miesiąca. Odwiedziny 
Chorych. Nocna adoracja Najświętszego Sakramentu.

• Sobota 5 grudnia – Pierwsza Sobota Miesiąca. Msza 
św. oraz adoracja Najświętszego Sakramentu godz. 
7.00.

• Niedziela 6 grudnia – Wspomnienie św. Mikołaja. 
Zmiana Tajemnic Różańca o godz. 10.00.

• 8 grudnia 1826 r. – Powstał Żywy Różaniec. Uroczy-
stość Niepokalanego Poczęcia NMP. Zapraszam na 
Eucharystię o godz. 7.00 lub 17.00.

• Niedziela 13 grudnia – tragiczna rocznica wprowa-
dzenia Stanu Wojennego.

• Od piątku 18 grudnia - do 20 grudnia Rekolekcje Ad-
wentowe. (Plan Rekolekcji podany obok).

• Piątek 18 grudnia – Święto Światła: rocznica Odnale-
zienia Cudownej Ikony. Główna Uroczystość na Eu-
charystii o godz. 17.00.

• Wtorek 22 grudnia – Wigilia dla Nauczycieli oraz 
Pracowników Zespołu Szkół w Obsłudze Pielgrzyma.

• Wtorek 22 grudnia – Msza św. i Nabożeństwo do św. 
Rity godz. 17.00.

• Czwartek 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia: 
Msza Święta w  Bazylice tylko o  godz. 7.00. Msza 
święta pasterkowa w Krzeszowie godz. 24.00; (Msza 
w  Krzeszówku – godz. 22.00; w  Czadrowie o  godz. 
22.00).

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

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

• Niedziela 27 grudnia – Niedziela Świętej Rodziny: Je-
zusa, Maryi i Józefa. Msze św. godz. 7.30, 10.00, 12.00 
i 17.00 (Krzeszówek godz. 9.00, Czadrów godz.11.00.)

• Wtorek 29 grudnia – Msza św. i Nabożeństwo do św. 
Michała Archanioła godz. 17.00.

• Czwartek 31 grudnia – św. papieża Sylwestra. Msza 
św. dziękczynna za miniony rok oraz wystawienie 
Najświętszego Sakramentu o  godz. 17.00; Pasterka 
noworoczna o godz. 24.00.

• Piątek 1 stycznia 2021 – NOWY ROK – Świętej Bo-
żej Rodzicielki Maryi. Msze św. jak w każdą niedzielę 
i święta.
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REKOLEKCJE
ADWENTOWE 2020

w Sanktuarium krzeszowskim
Piątek 18 grudnia 2020 (tylko w Krzeszowie)

Pamiątka Odnalezienia Obrazu Matki Bożej Łaskawej
Dzień Światła

Rekolekcje wygłosi student KUL-u 
ks. Łukasz Kopczyński

 godz. 7.00 – Msza św. w Zakrystii Bazyliki – gdzie  
   wedle tradycji odnaleziono 
   cudowna Ikonę Łaskawej Pani
 godz. 12.00 – Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym 
   przez cały dzień okazja do indywidualnej 
   modlitwy przed Cudowną Ikoną Matki  
   Bożej Łaskawej
 godz. 17.00 – Uroczysta Msza święta poprzedzona 
   procesją wewnątrz Bazyliki z cudownym 
   obrazem Matki Bożej Łaskawej (prosimy 
   o przeniesienie ze sobą świec i gromnic)

Sobota 19 grudnia 2020 rok

Spowiedź Adwentowa
 godz. 11.30 – w Krzeszowie
 godz. 15.45 – w Krzeszówku
 godz. 16.30 – w Krzeszowie
 godz. 17.30 – w Czadrowie

 godz. 12.00 i 17.00 – Msza Św. z nauką rekolekcyjną
 godz. 16.00 – Msza św. z nauką w Krzeszówku
 godz. 18.00 – Msza św. z nauka w Czadrowie

Niedziela 20 grudnia 2020 r.

 godz. 7.00 – Godzinki ku czci 
   Niepokalanego Poczęcia NMP
 godz. 7.30 – Msza Św. z nauką rekolekcyjną 
   dla dorosłych
 godz. 9.00 – Krzeszówek - Msza Św. z nauką 
   rekolekcyjną
 godz. 10.00 – Msza Św. z Nnauką rekolekcyjną dla dzieci
 godz. 11.00 – Czadrów - Msza Św. z nauką rekolekcyjną
 godz. 12.00 – Msza Św. z nauką Rekolekcyjną 
   dla dorosłych
 godz. 17.00 – Msza Św. z nauką rekolekcyjną 
   dla wszystkich

AUDYCJE DLA MAŁŻONKÓW 
I RODZICÓW

W RADIU MARYJA WE WTORKI 
O GODZ. 21:30

03.11 – Budowanie więzi rodzinnej i  narodowej. Piotr Bo-
roń, historyk, senator, minister w KRRiT 2007-2010r, 
twórca Forum Edukacji Medialnej, autor książek i ar-
tykułów w ND z żoną Anną, historykiem i archiwistą

10.11 – Dzieci w procesie żałoby. ks.Dariusz Okoński, kape-
lan Szpitala Dziecięcego, Małgorzata Bronka, peda-
gog, z  Centrum Opieki Perinatalnej, Urszula Ow-
czarz, psycholog

17.11 – Problem dorosłych dzieci pozostających z  wygod-
nictwa z rodzicami ks. Sławomir Kostrzewa, medio-
znawca

24.11 – Wdowieństwo trudem, ale i  świadectwem nadziei o. 
Wiesław Łyko, ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów 
Maryi Niepokalanej, zajmuje się duszpasterską pro-
mocją stanu wdów konsekrowanych

01.12 – Matka-córce, kobieta-kobietce Agnieszka Chrobak, 
koordynator tytułowego projektu, Beata Pielorz, 
współautorka scenariuszy z mężem Michałem odpo-
wiedzialnym za aplikacje Iner Cycle Girl, Agnieszka 
Jała, Magdalena Adler, psycholog

08.12 – Dlaczego warto zaufać Maryi? Iwona Niedbalska, le-
karz pediatra, doradca życia rodzinnego

15.12 – Fenomen kulturowy polskiego Adwentu. Aldona Plu-
cińska, etnograf

22.12 – Całą rodziną świętujemy Boże Narodzenie Alicja (pe-
dagog) i  Piotr (lek.med) Kuropkowie zaangażowani 
w Domowym Kościele, prowadzą kursy dla narzeczo-
nych i małżeństw

29.12 – Po co Bogu ciało? Jak nie zbanalizować Świąt Naro-
dzenia Pańskiego. s.Anna Maria Pudełko, apostolinka

profil na FACEBOOKu audycje dla małżonków i rodziców

archiwalne www.radiomaryja.pl pod zakładką audycje dla 
małżonków

Uprzejmie informujemy, że parafianie i pielgrzymi 
złożyli w ostatnim czasie n/w ofiary:
1. Zbiórka ofiar Caritas na obóz Moria na wyspie 

Lesbos - 1514 zł i 30 gr
2. Zbiórka ofiar na Fundacje Dzieło Nowego Ty-

siąclecia - 2406 zł i 80 gr
Wszystkim ofiarodawcą składamy

serdeczne Bóg zapłać.
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SPRAWCY DEWASTACJI UJĘCI
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze ujęli sprawców dwóch dewastacji 

dokonanych w Kalwarii Krzeszowskiej wchodzącej w skład Pocysterskiego Opactwa Krzeszowskiego.

Do pierwszego zniszczenia do-
szło 9 lipca 2019 r., kiedy to wie-
czorem grupa młodych osób, 
przemierzając trasę Kalwarii, nama-
lowała wulgarne treści na kaplicz-
kach. Oprócz mniejszych kaplic zo-
stała wtedy zniszczona największa 
z  nich nazywana Domem Piłata. 
Kilka dni później 24 lipca tegoż roku 
doszło do kolejnej dewastacji. Tym 
razem celem działań wandali stała 
się IX stacja – Dom Annasza, nazy-
wana powszechnie Ciemnicą.

Wulgarne malunki zostały tym-
czasowo zamaskowane, a niebawem 
rozpoczną się kompleksowe prace 
naprawcze zniszczonych kaplic. Ich 
koszt mają pokryć rodzice młodo-
cianych sprawców.

Kalwaria Krzeszowska to naj-
starsza Droga Krzyżowa na Śląsku. 
Została ona wzniesiona z inicjatywy 

opata Bernarda Rosy w latach 1672-
1678. Pierwotne stacje powstały 
dzięki wykorzystaniu materiałów 
nietrwałych, takich jak drewno, lub 
konstrukcji szachulcowej. Za na-
stępcy Rosy, opata Dominika Gey-
era, Kalwaria przeszła modernizację. 
W latach 1703-1721 stacje uzyskały 
wersję kamienną.

Kustosz krzeszowskiego sank-
tuarium Matki Bożej Łaskawej, do 
którego należy Kalwaria, ks. prałat 
Marian Kopko podkreśla w  wypo-
wiedzi dla „Naszego Dziennika” wy-
jątkowość tego miejsca na polskiej 
ziemi. Kalwaria składa się aż z  33 
stacji, które wybudowali, a  przede 
wszystkim przy których modlili się 
ojcowie cystersi.

– Nie ma o  tym nic w  Piśmie 
Świętym, ale podejrzewamy, że mia-
ło to być Pożegnanie Maryi z  Je-

zusem. Kolejne stacje są związane 
z  męczeńską śmiercią Jezusa i  jego 
Drogą Krzyżową – wskazuje ks. pra-
łat M. Kopko

Przejście Drogi Krzyżowej 
z modlitwą trwa 4,5 godziny, a czy-
nimy to przynajmniej kilka razy 
w  roku. – Obserwujemy, że coraz 
więcej ludzi chodzi na tę Drogę Krzy-
żową, powierzając Panu Bogu swoje 
intencje. Pomaga im w tym przygo-
towany przez nas specjalny modli-
tewnik. Zachęcam do tego również 
Czytelników „Naszego Dziennika” 
– akcentuje ks. prałat Marian Kopko. 
Dodaje, że w krzeszowskim sanktu-
arium zanoszone są modlitwy w in-
tencji sprawców tych dewastacji.

Marek Zygmunt

Artykuł opublikowany na stronie: 
naszdziennik.pl
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Ż Y W Y RÓŻ AN I EC W K RZ E SZOW I E
3 PA Ź DZ I E R N I KA 2020

W domu, w  drodze do pracy, czy w  kościele. Zawsze znajdzie się czas na modlitwę. Rozpoczął się 
październik, miesiąc różańca świętego. Jest on jedną z najbardziej popularnych modlitw na świecie.

W naszych kościołach wier-
ni spotykają się na specjalnych 
nabożeństwach rozważając po-
szczególne tajemnice: radosną, 
bolesną, chwalebnych i  światła. 
Przy wszystkich parafiach dzia-
łają m.in. żeńskie koła różańco-
we, męskie koła Żywego Różań-
ca, jest także Różaniec Rodziców 
za Dzieci; jest Różaniec Szkolny 
i Podwórkowy dla Dzieci. Trady-
cyjny cykl różańcowy składał się 
z  trzech Tajemnic: Radosnych, 
Bolesnych i  Chwalebnych. Ta 
forma obowiązywała do 16 paź-
dziernika 2002 roku, kiedy to św. 
papież Jan Paweł II wprowadził 
czwartą tajemnicę: Światła. Do 
odmawiania różańca wiele razy 
wzywała Matka Boża podczas Biskup Senior Stefan Cichy

Biskup Legnicki
ks. prof. Zbigniew Kiernikowski
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swoich objawień, m.in. w  Lour-
des, w La Salette, w Fatimie oraz 
w Gietrzwałdzie.

Od połowy XIX wieku Różaniec 
jest najbardziej popularną wspól-
notą modlitewną. Stowarzyszenie 
Żywego Różańca zostało założo-
ne przez Paulinę Jaricot w  Lyonie 
w  roku 1826. „Najważniejszą… 
rzeczą i  najtrudniejszą jest uczy-
nić różaniec modlitwą wszystkich” 
– napisała wtedy. Każdy człowiek 
może znaleźć w  ciągu dnia kilka 
minut, aby odmówić dziesiątkę ró-
żańca, czyli jedną tajemnicę. Pau-
lina Jaricot zaczęła organizować 
piętnastoosobowe grupy, nazwane 
później „żywymi różami”. Każda 
z  osób tworzących piętnastkę zo-
bowiązywała się do odmawiania 
jednej tajemnicy, czyli wszyscy ra-
zem odmawiają codziennie cały ró-
żaniec. Wszystkich członków róży 
dotyczy taka sama zasługa jakby 
odmówili cały różaniec. Nieodmó-

MARSZAŁEK GRZEGORZ MACKO
ODWIEDZIŁ KRZESZÓW

We wtorek 13 października do Pocysterskiego Opactwa w  Krzeszowie przyjechał wicemarszałek 
województwa dolnośląskiego – Pan Grzegorz Macko.

Marszałek w  towarzystwie sta-
rosty kamiennogórskiego Jarosła-
wa Gęborysa oraz prezesa naszej 
fundacji Grzegorza Żurka zwiedził 
zabytkowy kompleks.

Wizyta była także możliwością 
do zaprezentowania efektów prac, 
które systematycznie są prowa-
dzone w  Krzeszowie ze środków 
zewnętrznych (w  tym środków 
Urzędu Marszałkowskiego). Po-
rozmawialiśmy o najbliższych pla-
nach i  założeniach dotyczących 
funkcjonowania naszego sanktua-
rium.

wienie tajemnicy nie oznacza grze-
chu, a  utratę zasługi. Celem Sto-
warzyszenia Żywego Różańca jest 
według Założycielki wspieranie 
modlitwą, ofiarą duchową i mate-
rialną działań misyjnych Kościoła. 
Dziełu Pauliny Jaricot udzieliło po-
parcia wielu biskupów oraz ojciec 
generał Zakonu Kaznodziejskiego, 
który przyłączył Stowarzyszenie 
Żywego Różańca do wielkiej histo-
rycznej dominikańskiej Rodziny 
Różańcowej, obejmującej Bractwa 
Różańcowe i  Różaniec Wieczy-
sty. Wkrótce papież Grzegorz XVI 
wydał breve aprobujące stowarzy-
szenie. Żywy Różaniec w krótkim 
czasie rozprzestrzenił się w  całej 
Francji a później w całym Kościele 
Katolickim.

W  sobotę 3 października 2020 
roku odbyła się tradycyjna Piel-
grzymka Żywego Różańca Die-
cezji Legnickiej. Uroczystościom 
przewodniczył Biskup Legnicki ks. 

prof. Zbigniew Kiernikowski oraz 
Biskup Senior Stefan Cichy. Mogli-
śmy również wysłuchać konferen-
cji o Różańcu w Biblii w wykładzie 
ks. prof. Jana Klinkowskiego z Pa-
pieskiego Wydziału Teologicznego 
we Wrocławiu.

Ks. Marian Kopko
Kustosz z Krzeszowa

W Przeglądzie zespołów folklo-
rystycznych wystąpili:

• Zespół Bolkowianie z Bolkowa
• Zespół Sybiraczki i Kresowia-

nie z Jeleniej Góry
• Zespół Hosadyna od Lubina z 

Lubina
• Zespół Echo Bolków z Bolko-

wa
• Zespół Wrzos z Lubawki

Oraz Pani Krystyna Jawor z Je-
leniej Góry
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I PIELGRZYMKA DO KRZESZOWA 
Odział Terenowy Emerytów i Rencistów 

Solidarność z Jeleniej Góry

W dniu 6 września 2020 r. w cza-
sie uroczystej Mszy św., w Bazylice 
Mniejszej p.w. św. Erazma i  Pan-
kracego, z okazji 40-lecia powstania 
NSZZ Solidarności został poświę-
cony sztandar naszej Organizacji 
Terenowej. Chrzestnymi byli Fran-
ciszek Kopeć – przewodniczący 
Regionu Jeleniogórskiego NSZZ 
Solidarność i  Zenon Kędziora – 
przewodniczący Organizacji Tere-
nowej Emerytów i Rencistów NSZZ 
Solidarność w  Jeleniej Górze. Po 
Mszy św. zostały złożone wiązanki 
kwiatów pod tablicą poświęconą 
NSZZ Solidarności. W  uroczysto-
ści wzięli udział parlamentarzyści 
jeleniogórscy, władze Miasta Jele-
niej Góry, radni, członkowie naszej 
Organizacji i  wierni. Odznaczono 
wielu zasłużonych działaczy – z na-
szej Organizacji 5 osób.

Organizacja Terenowa Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność powstała na przełomie 2011/2012 r. 
W czerwcu 2020 r. został wykonany sztandar Organizacji. 

W  dniu 23 września 2020 r. 
członkowie Organizacji Tereno-
wej Emerytów i  Rencistów udali 
się z  pielgrzymką do Krzeszowa. 
W  czasie przejazdu do Krzeszowa 
członkowie n/organizacji zostali 
zapoznani z  działalnością solidar-
nościową księdza prałata Mariana 
Kopko kustosza Sanktuarium M.B. 
Łaskawej.

Do udziału w  pielgrzymce zo-
stali zaproszeni przedstawiciele 
Solidarności z ENEA w Poznaniu, 
wice-minister oświaty pani Ma-
rzena Machałek, która z  powodu 
obowiązków parlamentarnych 
nie mogła wziąć udziału. W  za-
stępstwie obecna była Pełnomoc-
nik pani Maja Suchecka. Region 
Jeleniogórski NSZZ Solidarność 
reprezentował z-ca przewodniczą-
cego pan Paweł. Cel pielgrzym-

ki – podziękowanie Matce Bożej 
Łaskawej za opiekę nad naszą or-
ganizacją i  wszelkie łaski jakimi 
nas członków obdarzała. O  godz. 
12.00 została odprawiona Msza 
św. celebrowana przez kustosza 
Sanktuarium. Intencja Mszy św. 
dziękczynnej: "Za powstanie Or-
ganizacji Terenowej, za wszystkich 
członków, którzy licznie powięk-
szają  naszą wspólnotę, za wszyst-
kich ofiarodawców, dzięki którym 
Organizacja mogła zrealizować 
posiadanie własnego sztandaru." 
W kazaniu ks. kustosz nawiązał do 
swojej działalności solidarnościo-
wej, wspominając niektóre trudne 
i  pouczające fakty i  zdarzenia. Po 
komunii św., z-ca przewodniczą-
cego Regionu NSZZ Solidarność 
pan Paweł, wręczył ks. prałatowi 
dyplom o treści:
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„Zarząd Regionu Jeleniogór-
skiego Niezależnego, Samorzą-
dowego, Związku Zawodowego 
Solidarność dziękuje za opiekę 
i  wsparcie udzielane osobom 
cierpiącym i  prześladowanym 
w  okresach dla Solidarności naj-
trudniejszych. Dziękujemy też za 
wierne trwanie przy wartościach 
Bóg, Honor i  Ojczyzna, które są 
fundamentem, na którym znalazł 
oparcie Niezależny, Samorządny 
Związek Solidarność”. Z  dyplo-
mem został przekazany Księdzu 
ryngraf z  treścią: Solidarność, 
Orzeł, Bóg, Honor i Ojczyzna.

Po Mszy św. członkowie i  za-
proszeni goście z  ks. Marianem 
Kopko na czele przeszli do Domu 
Pielgrzyma na uroczysty obiad. 
Przygotowane dania były ładnie 
podane i bardzo smaczne. W prze-
rwach uczestnicy śpiewali piosenki 
patriotyczne i  dzielili się ciekawy-
mi informacjami. Wytworzyła się 
sympatyczna i  radosna atmosfera. 
Wyczuwało się pragnienie częst-
szych takich spotkań, które jedno-
czą serca i napełniają dobrymi my-
ślami.

Hanna Kędziora z Jeleniej Góry

PREZENTACJA PRAC STOWARZYSZENIA 
OD SERCA ”FAUSTYNKA”

W sobotę 5 września w  Bazylice mniejszej pw. Wniebowzięcia NMP w  Krzeszowie miała miejsce 
wystawa prac plastycznych Stowarzyszenia od serca ”Faustynka”.

Poza codziennymi obowiązkami 
nie tracimy czasu i  ruszamy w  dro-
gę z Jan Paweł II oraz św. s. Faustyną 
Kowalską w  świat. Naszą przygodę 
w  kolejne miesiące tego roku szkol-
nego, rozpoczęliśmy od Sanktuarium 
w Krzeszowie.

Dziękujemy Kustoszowi ks. Kop-
ko za możliwość prezentacji prac pla-
stycznych. Dzięki temu kolejne osoby 
mogły zobaczyć nasze wytwory w ra-
mach ogólnopolskiej akcji Dar na 100 
i ŚDM Kraków 2016 r.

Stowarzyszenie od serca ”Faustynka”
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DROGI DO WOLNOŚCI
Wrocław to miasto społecznej solidarności i  wielkich protestów przeciwko komunistycznemu 

reżimowi. W stolicy Dolnego Śląska w 1981 roku w konspiracji powstał międzynarodowy ruch dysydentów 
„Solidarność Polsko-Czechosłowacka”, który obecnie nosi nazwę „ Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka”.

Właśnie dla uczczenia ówczesnej 
działalności tej organizacji placowi przy 
zbiegu ulic: Zachodniej i Rybackiej nada-
no wczoraj nazwę „Solidarności Polsko-
-Czesko-Słowackiej” odsłaniając także 
okolicznościowa tablicę pamiątkową. 
W  uroczystości obok ówczesnych dy-
sydentów z  Polski i  Czech wzięli udział 
akredytowani w naszym kraju dyplomaci 
z Czech i Słowacji, przedstawiciele władz 
państwowych i  samorządowych. W swo-
im wystąpieniu ambasador Czech w Pol-
sce Ivan Jestrab wskazał m.in., że od czasu 
kiedy grupy dysydentów i opozycjonistów 
w Polsce i ówczesnej Czechosłowacji za-
częły współpracować upłynęło wiele lat. 
Nic się jednak nie zmieniło w  tym jak 
Czesi, Słowacy i Polacy postrzegają swoją 
przyjaźń, swoje poczucie jedności w prze-
strzeni środkowoeuropejskiej i  współod-
powiedzialności za demokrację w naszych 
krajach i  walkę o  prawdziwa samodziel-
ność. Ambasador Słowacji Andrej Dro-
ba stwierdził m.in., że powstanie 40 lat 
temu w Polsce „Solidarności” zapisało się 
w historii jako niezwykle ważny moment 
na drodze do wolności i  demokracji nie 
tylko w  naszym kraju, ale i  w  pozosta-
łych państwach naszego regionu. – Nasze 
wzajemne wsparcie i  współpraca stano-
wiły źródło wspólnej siły i  determinacji. 
Była to też praktyczna i konkretna forma 
skoordynowanych działań i  wysiłków na 
rzecz wolności i  demokracji-akcentował 
ambasador Słowacji. Rzecznik generalny 
„Solidarności Polsko-Czesko- Słowackiej” 
Julian Golak wskazał w swoim wystąpie-
niu, że działania, inicjatywy, a  szczegól-
nie konspiracyjne spotkania na granicy 
pozwoliły nam patrzeć na siebie trochę 
z innej perspektywy, pozwoliły nam lepiej 
się poznać. Dodał, że dzisiaj „Solidarność 
Polsko-Czesko-Słowacka” inicjuje wie-
le ważnych przedsięwzięć kulturalnych, 
gospodarczych, społecznych. Są to m.in. 
żywe lekcje historii w szkołach, konkursy 
wiedzy o Polsce i Czechach, szlak św. Woj-
ciecha z Pragi do Gdańska. Uczestniczący 
w  uroczystości ks. prał. Marian Kopko, 
kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaska-
wej w  Krzeszowie, od samego początku 
współpracujący z  tą organizacją wskazał 
w  wypowiedzi dla „Naszego Dziennika”, 

że urodził się w Nowej Rudzie, prawie na 
granicy polsko-czeskiej i zawsze intereso-
wał się tym, co jest za południową grani-
cą. – Od wielu lat zapraszamy do Krze-
szowa Braci i siostry z Czech na wspólne 
spotkania przy Tronie Łaskawej Pani 
Krzeszowskiej, nasi parafianie pielgrzy-
mują również do wspólnoty w Czechach, 
której proboszczem przez 30 lat był śp. ks. 
prał. Marian Lewicki. Tymi wspólnymi 
modlitwami, spotkaniami wzajemnie so-
bie pomagamy i dziękujemy Panu Bogu za 
Chrzest Święty przyjęty od Braci Czechów 

w 966 roku. Zdaniem Księdza Prałata po-
wstanie w roku 1980 „Solidarności” doda-
ło nam Polakom wiele energii do tego, aby 
podzielić się swoimi doświadczeniami 
z Czechami i Słowakami. – My Polacy by-
liśmy zawsze zainteresowani dzieleniem 
się dobrocią i  solidarnością z  naszymi 
sąsiadami – podkreślił ks. prał. Marian 
Kopko.

Marek Zygmunt

Artykuł opublikowany na stronie: na-
szdziennik.pl
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ZREALIZOWALIŚMY INTERNETOWE 
WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY

W ostatnim czasie zrealizowaliśmy warsztaty dla młodzieży z różnych dziedzin kultury, które miały 
na celu przybliżenie historii Opactwa Pocysterskiego w  Krzeszowie, prezentację dorobku dawnych 
mieszkańców Śląska oraz pokazanie najciekawszych miejsc na terenie krzeszowskiego kompleksu.

Żeby w  nich uczestniczyć nie trzeba 
było wychodzić z domu.

Wydarzenie było częścią Festiwalu 
Krzeszów 2020 dofinansowanego przez 
Ministerstwo Kultury i  Dziedzictwa Na-
rodowego w  ramach Kultury Dostęp-
nej. Warsztaty zostały przeprowadzone 
w  czterech dniach. Podczas warsztatów 
omówiliśmy tematy takie jak: „Historia 
i  wartość instrumentu Michała Englera 
Młodszego”, „Opowieść o  budowie baro-
kowego kościoła klasztornego, „Fundato-
rzy krzeszowskiego opactwa – Piastowie 
świdnicko-jaworscy”, „Michał Willmann 
a św. Józef – historia kościoła św. Józefa”.

Warsztaty były transmitowane przez 
stronę Europejskiej Perły Baroku na Fa-
cebook. Dzisiaj można je także obejrzeć 
na naszym kanale na YouTube.

Mieczysław Gadzina – przewodnik po krzeszowskim sanktuarium

WYCIECZKA PO KRZESZOWIE
Z PRZEWODNIKIEM

#ODKRYWAJLOKALNIE
Wycieczka po Krzeszowie była jednym z elementów cyklu 7 wycieczek z przewodnikiem po Aglomeracji 

Wałbrzyskiej. W  sobotę 10 października chętni mogli wziąć udział w  3-godzinnej podróży po naszej 
miejscowości. Zwiedzanie było bezpłatne.

Spotkanie odbyło się o  godz. 
11:00 przed Bazyliką mniejszą 
w  Krzeszowie. Na miejscu na tu-
rystów czekał nasz przewodnik – 
Grzegorz Pantol. Podczas spaceru 
oprócz kompleksu dawnego opa-
ctwa uczestnicy mogli zobaczyć 
również część Wielkiej Kalwarii 
Krzeszowskiej, Letni Pawilon na 
Wodzie, zabytkowy pręgież i wiele 
więcej. Wycieczka została zorga-
nizowana przez LOT Aglomeracji 
Wałbrzyskiej dzięki dofinansowa-
niu ze środków Samorządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego.
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ŚW. WACŁAW I CZECHY
28 września w Kościele Katolickim mamy wspomnienie liturgiczne św. Wacława, głównego patrona 

Republiki Czeskiej.

Dzisiejsze Czechy są najbardziej 
laickim i  ateistycznym krajem spo-
śród europejskich państw. Jednak 
oficjalną religią w państwie pozosta-
je Kościół Rzymskokatolicki. Mimo 
tego dzień 28 września w Czechach 
jest wolnym od pracy a  św. Wac-
ław jedną z najważniejszych postaci 
w historii państwa.

Wacław był synem księcia cze-
skiego, Wratysława I, założyciela 
grodu wrocławskiego i  Drahomiry 
lutyckiej. Miejsce urodzenia pozo-
staje nieznane, zresztą jak i czas, któ-
ry historycy datują na 907 rok. Wac-
ław miał również młodszego brata 
Bolesława zwanego później Srogim. 
Po śmierci ojca Wratysława I władzę 
w państwie przejęła jego matka Dra-
homira, (ponieważ Wacław był jesz-
cze za młody), która szerzyła w Cze-
chach kult pogański. Z jej polecenia 
zamordowano św. Ludmiłę, babkę 
Wacława a żonę Bożywoja, pierwsze-
go chrześcijańskiego władcy Czech. 
Ludmiłę napadnięto i  uduszono 15 
września 921 r. na zamku w  Teti-
nie. Drahomira na siłę wprowadzała 
dawne pogańskie wierzenia, co nie 
podobało się  księciu bawarskie-
mu Arnulfowi, a  później samemu 
królowi niemieckiemu Henrykowi 
I  Ptasznikowi, którzy najechali na 
Czechy w 922 i 928 roku.

Na skutek tej interwencji Dra-
homira oddała władzę starszemu 
synowi Wacławowi. O  latach przed 
wstąpieniem na tron czeski Wac-
ława, zachowały się skąpe infor-
macje. Wiemy, że około 914 roku 
zwyczajem pogańskim, odbyła się 
na zamku w  Pradze uroczystość 
postrzyżyn czyli uroczystość ścię-
cia włosów dziecka z  głowy w  dniu 
siódmych urodzin. Symboliczne 
przejście z  okresu dziecięcego do 

młodzieńczego. Co ciekawe, ten 
zwyczaj pogański zaadaptowany 
przez chrześcijaństwo był kultywo-
wany w  państwach słowiańskich m. 
in. w Polsce, jeszcze w XIX wieku.

W 922 roku Wacław miał wstąpić 
na tron czeski. I  od razu zabrał się 
za odbudowywanie struktur Kościo-
ła w Czechach m. in. odbudowywał 
kościoły romańskie i sprowadzał do 
kraju nowych księży. W  „Żywocie 
Św. Wacława” zapisano, że wyróżniał 
się wielką pobożnością. Poza tym za-
pisano, że miał osobiście zajmować 
się uprawą winorośli i  pszenicy, by 
na ołtarzu w katedrze i swojej kapli-
cy zamkowej składać ofiarę chleba 
i  wina. Szczególną miłością darzył 
ubogich. Od króla niemieckiego 
Henryka I otrzymał w darze relikwię 
św. Wita i  św. Zygmunta. A  ku czci 
św. Wita w  centrum Pragi wystawił 
najpierw skromny kościół, który zo-
stał później rozbudowany na okazałą 
świątynie i  jest obecnie najważniej-
szą świątynią w  Republice Czeskiej. 
Modlił się również o  stawiennictwo 
do św. Wita, przeczuwając swoją 
śmierć.

28 września 935 roku, jego młod-
szy brat, Bolesław, za namową nie-
cnej matki Drahomiry, zaprosił 
Wacława do udziału w  konsekracji 
świątyni, jaką wystawił przy swoim 
zamku w Starym Bolesławcu ku czci 
świętych męczenników Kosmy i Da-
miana. Kiedy Wacław tam przybył, 
został zamordowany przez siepaczy, 
nasłanych przez Bolesława. Według 
tradycji, mord miał mieć miejsce 
w samej świątyni. Ciało Wacława po-
chowano w Katedrze św. Wita w Pra-
dze, która stała się siedzibą biskupa 
praskiego w 963 r. i jest nią do dnia 
dzisiejszego. Władzę w  państwie 
przejął jego młodszy brat Bolesław.

Tymczasem szybko szerzył się 
kult męczeńskiej śmierci Wacława 
i szybko został ogłoszony głównym 
patronem Czech. Kult św. Wacła-
wa był tak silny, że akt kanonizacji 
dokonany przez papieża Innocen-
tego XII w  1729 r. tylko potwier-
dzał jego świętość tzw. kanonizacja 
równoważna. Kult św. Wacława był 
już znaczący w  X wieku. Zresztą 
w XVIII wieku, wiele już kościołów 
było pod jego wezwaniem w  tym 
najważniejsza świątynia w  Polsce 
czyli Katedra św. Wacława i św. Sta-
nisława na Wawelu w  Krakowie. 
Nota bene w  1992 r. zmieniono 
kolejność nazwy katedry wawel-

Pomnik Świętego Wacława w Pradze
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Obraz w ołtarzu św. Wacława
w Mauzoleum Piastów Śląskich w Krzeszowie

skiej, przesuwając św. Stanisława 
na pierwsze miejsce, a  św. Wacław 
„zyskał” zaszczytne drugie miejsce.

Po utworzeniu biskupstwa pra-
skiego mnich Widuking z  Korbei 
opisał w 967 r. o cudach jakie dzia-
ły się przy grobie świętego w  Ka-
tedrze św. Wita. Jeden z  głównych 
placów Pragi nosi imię św. Wacła-
wa. W  1908 r. władze austriackie 
(wówczas Czesi byli zależni od 
Habsburgów) wystawiły w centrum 
Pragi pomnik św. Wacława w zbroi 
rycerskiej na koniu, który stoi tam 
do dnia dzisiejszego. Młodszy brat 
św. Wacława, Bolesław przyczynił 
się do chrystianizacji Polski, a  ści-
ślej przyjęcia chrztu przez Mieszka 
I  za pośrednictwem małżeństwa 
z księżniczką Dąbrową, córką Bole-
sława. Tu również mówi się o mocy 
cudu św. Wacława. W  ikonogra-
fii św. Wacław przedstawiany jest 
z  aniołem podającym włócznię, 
aniołami niosącymi jego trumnę, 
koroną, sztyletem, który go zabił 
oraz w zbroi rycerskiej na koniu.

Obecnie Republika Czeska po-
siada tylko 11% zadeklarowanych 
katolików a  80% uważa się za ate-
istów, bądź agnostyków. Rozmiesz-
czenie katolików jest nie równo-
mierne. W  Czechach właściwych 
(nie chodzi o nazwę państwa, tylko 
krainę geograficzną) katolików jest 
najmniej, a  im bardziej na zachód 
praktycznie ich nie ma, na Mora-
wach i  na Śląsku, katolików jest 
więcej około 8% z poddanych 11%. 
Jednak to nie zmienia faktu, że 
Czesi są bardzo tolerancyjni i mają 
dużo kościołów pod wezwaniem 
św. Wacława, a w każdym średnim 
czy większym mieście stoi na rynku 
Słup Maryjny lub Kaplica Morowa. 
A takie kapliczki spotykane są rów-
nież w  czeskich pasmach górskich 
(Szumawa, Czeska Szwajcarka czy 
Czeski Raj). Ale to opowieść na na-
stępne wydanie Krzeszowskiej Pani.

Mateusz Pazgan
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NIEZWYKŁA MODLITWA,
KTÓRA UWALNIA 1000 DUSZ

Z CZYŚĆCU CIERPIĄCYCH
W czasie jednej z licznych wizji Pan Jezus podyktował św. Gertrudzie prostą modlitwę. Prostą i krótką, 

ale niezwykle skuteczną. Nasz Pan obiecał, że za każdorazowe jej odmówienie uwolni z czyśćca 1000 dusz.

Modlitwę tę można odmawiać wielo-
krotnie w ciągu dnia, samemu lub w gru-
pie. Daje to niewyobrażalne wręcz moż-
liwości pomocy duszom, które cierpią 
w czyśćcu.

16 listopada obchodzimy wspomnie-
nie św. Gertrudy Wielkiej. Gertruda 
przyszła na świat 6 stycznia 1256 roku na 
terenie dzisiejszych Niemiec. Jej rodzi-
ce zmarli kilka lat później, więc 5-letnią 
dziewczynkę powierzono na wychowanie 
siostrom cysterkom w  Helfcie. Gertru-
da spędziła w  klasztorze w  Helfcie całe 
swoje życie – najpierw jako uczennica, 
a następnie jako zakonnica. Dziewczynka 
odebrała od sióstr staranne wykształcenie 
teologiczne i humanistyczne. Bardzo lubi-
ła się uczyć. Studia pochłonęły ją do tego 
stopnia, że zapomniała o ich celu – Bogu. 
27 stycznia 1281 r. przeżyła głębokie do-
świadczenie Boga, które określała jako mi-
styczne zaślubiny z Boskim Oblubieńcem. 
Od tej chwili jej miłością była nie nauka, 
ale Bóg. Jezus ukazywał jej się w licznych 
objawieniach. Gertruda doświadczała też 
nadprzyrodzonych ekstaz i  proroczych 
wizji. Opisała je w  dziele „Objawienia”. 
Mistyczka zmarła w listopadzie 1302 r. Jest 
patronką Ameryki Południowej i począt-
kowo była czczona właśnie tam. Jednak na 
prośbę króla Polski Augusta II Sasa, papież 
Klemens XII w  1732 roku rozciągnął jej 
kult na cały Kościół.

Św. Gertruda bardzo ceniła modli-
twę za dusze w  czyśćcu cierpiące. To im 
poświęcała wszystkie swoje trudy i  cier-
pienia. Ta postawa bardzo podobała się 
Jezusowi, który w czasie jednej z wizji po-
wiedział do niej: Bądź pewna, moja córko, 
że twoje umiłowanie zmarłych nie będzie 
ci przeszkodą. Wiedz, że ten hojny dar, jaki 
złożyłaś ze wszystkich swoich uczynków 
duszom czyśćcowym, szczególnie mi się 
spodobał, a  na dowód tego oświadczam, 
iż wszystkie kary jakie musiałabyś znosić 
w życiu przyszłym, zostały ci odpuszczone 
– co więcej, w nagrodę za twą szczodrość 
tak pomnażam wagę twoich zasług, że bę-
dziesz się w niebie cieszyć wieczną chwałą.

W pismach Gertrudy znajdujemy licz-

ne historie, opisujące kontakt świętej z du-
szami czyśćcowymi. Była ona świadkiem, 
jak Maryja wybawiła z czyśćca duszę bra-
ta zakonnego Hermana, który wyróżniał 
się szczególnym nabożeństwem do Nie-
pokalanej. Zmarli wskazywali jej także na 
wielką moc Eucharystii. Przykładem tego 
jest dusza zmarłej zakonnicy, która uka-
zała się Gertrudzie i  powiedziała: Och, 
jakże szczęśliwa jestem, że miałam szcze-
gólne nabożeństwo do Najświętszego Sa-
kramentu w swoim życiu, ponieważ przez 
nie teraz otrzymałam wiele owoców. To 
nie potrwa już długo i zostanę przyjęta do 
wspaniałości nieba. Jeszcze innym razem 
święta Gertruda zobaczyła duszę, która 
była niesiona do nieba przez prośby Koś-
cioła.

W  czasie jednego z  licznych obja-
wień  Jezus podyktował św. Gertrudzie 
modlitwę za dusze w  czyśćcu cierpiące. 
Obiecał, że za każdorazowe jej odmówie-
nie uwolni z czyśćca 1000 dusz. Modlitwę 
tę można odmawiać wielokrotnie w ciągu 
dnia, samemu lub w grupie. Daje to nie-
wyobrażalne wręcz możliwości pomocy 
duszom, które cierpią w czyśćcu.

MODLITWA ŚW. GERTRUDY
uwalniająca 1000 dusz z czyśćca

Ojcze Przedwieczny,
ofiaruję Ci, Najdroższą Krew Boskiego 

Syna Twego,
Pana naszego, Jezusa Chrystusa

w połączeniu ze wszystkimi Mszami 
świętymi

dzisiaj na całym świecie odprawianymi,
za dusze w Czyśćcu cierpiące, za umiera-

jących,
za grzeszników na świecie,

za grzeszników w Kościele powszechnym,
za grzeszników w mojej rodzinie,

a także w moim domu. Amen.

Modlitwy za dusze w czyśćcu cierpiące
Panie, Boże Wszechmogący, ufając 

Twemu wielkiemu Miłosierdziu zanoszę 
do Ciebie moją pokorną modlitwę: wy-
zwól duszę Twego sługi (Twojej służebni-

cy) od wszystkich grzechów i kar na nie. 
Niech święci Aniołowie jak najprędzej za-
prowadzą ją z  ciemności do wiekuistego 
światła, z  karania do wiecznych radości. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Panie, nakłoń Twego ucha ku naszym 
prośbom, gdy w pokorze błagamy Twego 
miłosierdzia; przyjmij duszę sługi Twego 
N., której kazałeś opuścić tę ziemię, do 
krainy światła i  pokoju i  przyłącz ją do 
grona Twych wybranych. Przez Chrystu-
sa, Pana naszego. Amen. 

Boże, Ty nam nakazałeś miłować 
wszystkich ludzi jak braci i siostry, także 
tych, których śmierć zabrała z  tej ziemi. 
Wszyscy bowiem żyjemy w Tobie, wszy-
scy zjednoczymy się z Tobą w jednej wie-
rze i miłości. Dopomóż nam, miłosierny 
Boże, zawsze dążyć ku temu zjednoczeniu, 
z  miłością pomagając naszym żyjącym 
braciom i  siostrom radą i  dobrym przy-
kładem, a zmarłym modlitwą i zasługami 
płynącymi z naszych dobrych uczynków. 
Racz przyjąć tę modlitwę, a przez nieskoń-
czone Miłosierdzie Twoje, przez Mękę 
i Śmierć Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, 
naszego Zbawiciela i Odkupiciela, zmiłuj 

Święta Gertruda, Miguel Cabrera - 1763 r.
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się nad duszami zatrzymanymi w  czyść-
cu, które muszą odpokutować za swoje 
grzechy, zanim wejdą do Twojej chwały. 
Ześlij im Ducha Twego, Pocieszyciela, aby 
je oświecił światłem i  Twoją łaską oraz 
umacniał w  nadziei Twego Miłosierdzia. 
Racz je wprowadzić do Królestwa Twojej 
chwały za przyczyną Najświętszej Maryi 
Panny i wszystkich Twoich świętych, jak 
również przez modlitwy Twego świętego 
Kościoła i  nas wszystkich, niegodnych 
sług Twoich, którzy błagamy dla nich 
o Twe zmiłowanie. Przez Chrystusa, Pana 
naszego. Amen.

O Boże mój, miłuję Cię nade wszystko 
dla Twej nieskończonej dobroci i  żałuję 
z całego serca, że Ciebie, moje Dobro Naj-
wyższe, tak wiele razy obraziłem. Udziel 
mi swej łaski, abym wytrwał w  dobrym 
i  nie powracał już do dawnych moich 
grzechów. Zmiłuj się nade mną, a  także 
nad duszami cierpiącymi w czyśćcu, któ-
re miłują Cię z  całego serca i  ze wszyst-
kich swoich sił. Wysłuchaj błagania, jakie 
zanoszę za nimi i udziel mi łaski, o którą 
proszę przez ich wstawiennictwo. Miej 
litość nade mną i  nad biednymi dusza-
mi w  czyśćcu. O  Maryjo, Matko dusz 
w czyśćcu cierpiących, uproś im jak naj-
szybsze uwolnienie z  czyśćca i  wieczny 
odpoczynek w niebie. Amen. 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Pa-
nie, a światłość wiekuista niechaj im świe-
ci. Niech odpoczywają w  pokoju wiecz-
nym na wieki wieków, Amen.

Dobry Jezu a nasz Panie daj im wiecz-
ne spoczywanie! Panie Miłosierdzia świeć 
nad ich duszami! 

Koronka za zmarłych
Na początkowych paciorkach: Boże 

mój, wierzę w Ciebie, boś jest prawdą nie-
omylną. Mam nadzieję w  Tobie, boś jest 
nieskończenie dobry. Kocham Cię, Panie, 
boś jest godzien nieskończonej miłości.

Na małych paciorkach 10 razy: 
Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawie-
niem.

Zakończyć modlitwą: Boże mój, 
przez Najsłodsze Serce Maryi ofiaruję Ci 
tę modlitwę i proszę, abyś ją przyjął za du-
sze w czyśćcu cierpiące.

Litania za zmarłych w czyśćcu cierpią-
cych
Ojcze z nieba Boże, - zmiłuj się nad 
nami. 
Synu Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj 
się nad nami. 
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad 
nami. 

Święta Trójco, jedyny Boże, - zmiłuj się 
nad nami.

Święta Maryjo, - módl się za nim (nią, 
nimi). 
Bramo niebieska, – 
Królowo Wniebowzięta, – 
Święty Michale, – 
Święty Janie Chrzcicielu, – 
Święty Józefie, – 
Święty …… (patronie zmarłego), – 
Wszyscy święci i święte Boże, –
Bądź mu (jej) miłościw, - zbaw go (ją, 
ich) Panie. 
Od zła wszelkiego, – 
Od cierpień w czyśćcu, – Przez Twoje 
wcielenie, – 
Przez Twoje narodzenie, – 
Przez Twój chrzest i post święty, – 
Przez Twój krzyż i mękę, – 
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu, 
– 
Przez Twoje zmartwychwstanie, – 
Przez Twoje cudowne wniebowstąpie-
nie, – 
Przez zesłanie Ducha Świętego, – 
Przez Twoje przyjście w chwale, –

Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy, 
– wysłuchaj nas, Panie. 
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie 
nieba, – 
Prosimy Cię, abyś nas zachował od 
nagłej i niespodziewanej śmierci, – 
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych 
krewnych i dobrodziejów od wiekuistego 
potępienia, –

Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyń-
com dał wieczną nagrodę, – 
Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie 
ofiarom wypadków, katastrof i wojen, – 
Prosimy Cię, abyś wprowadził do wie-
kuistej światłości naszych nauczycieli 
i wychowawców, –

Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wier-
nym zmarłym wieczny odpoczynek, – 
Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować 
się w chwale zmartwychwstania, –

Baranku Boży, który gładzisz grzechy 
świata, – zmiłuj się nad nami 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy 
świata, – zmiłuj się nad nami 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy 
świata, – zmiłuj się nad nami

Módlmy się:
Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwy-

ciężył śmierć i wstąpił do nieba; daj Two-
im zmarłym sługom i służebnicom udział 
w  Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby 
mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego 
Stwórcę i  Odkupiciela. Przez Chrystusa 
Pana naszego. Amen.

Modlitwa za Dusze w czyśćcu cierpiące
Boże miłosierny, z tronu Twojej chwały 

wejrzyj na biedne dusze w czyśćcu cierpiące. 
 Wejrzyj na ich karanie i męki, jakie ponoszą,  
na łzy, które przed Tobą wylewają. 

Usłysz ich błagania i jęki, którymi wo-
łają do Ciebie o  miłosierdzie. Zmiłuj się 
nad nimi i odpuść im grzechy. 

Wspomnij, najłaskawszy Ojcze, na 
Mękę, którą Twój Syn podjął dla nich. 
Wspomnij na Krew Przenajświętszą, któ-
rą za nich wylał. Wspomnij na gorzką 
śmierć Jego, którą dla nich podjął i zmiłuj 
się nad nimi. 

Za wszystkie ich przewinienia, któ-
rych się kiedykolwiek dopuściły, ofiaruję 
Ci przenajświętsze życie i wszystkie czyny 
Twego najmilszego Syna. Za zaniedbania 
popełnione w Twojej świętej służbie ofia-
ruję Ci Jego gorące pragnienia. Za opusz-
czenie dobrych i zbawiennych spraw ofia-
ruję Ci nieskończone zasługi Twego Syna. 
Za wszystkie krzywdy, jakich od nich 
doznałeś, ofiaruję Ci wszystko, co Ci kie-
dykolwiek miłego świadczyły. Na koniec 
za wszystkie męki, które słusznie muszą 
cierpieć, ofiaruję Ci wszystkie pokuty, 
posty, czuwania, modlitwy, prace, bole-
ści, Krew i Rany, mękę i Śmierć niewinną, 
którą z najgorętszej miłości cierpiał za nas 
najmilszy Twój Syn. 

Błagam Cię, abyś raczył przyjąć te 
ukochane dusze do rajskiej szczęśliwości, 
aby Cię tam wielbiły na wieki.

Amen.
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Festiwal Radix Poloniae czyli Korzeń Polski, objął za swój cel prześledzenie korzeni naszej kultury. 
Dwa koncerty festiwalowe urzeczywistniły opisaną ideę, prezentując szeroki kontekst muzyki polskiej 
i europejskiej, jak również rzadko wykonywane kompozycje z Dolnego Śląska.

W pierwszy dzień festiwalu w  pią-
tek 25 września w  kościele brackim pw. 
św. Józefa w  Krzeszowie, zespół muzyki 
dawnej "Jerycho" pod dyrekcją Bartosza 
Izbickego wykonał średniowieczne pieśni 
z początków Państwa polskiego oraz kilka 
utworów z najstarszych polskich kancjo-
nałów, pochodzących z Henrykowa.

Tuż przed koncertem ks. dr Łukasz 
Kutrowski opowiedział o  niedawno wy-
danej publikacji nt. muzykaliów krze-
szowskich poświęconych duchowości św. 
Józefa.

W  sobotę 26 września podczas kon-
certu zabrzmiała Msza in D niesłusznie 
zapomnianego polskiego geniusza mu-
zyki baroku tworzącego w Częstochowie: 

Marcina Józefa Żebrowskiego. Utwór ten 
był zestawiony z  arcydziełem epoki: Sta-
bat Mater G.B. Pergolesiego. Tego wie-
czora usłyszeliśmy trójkę solistów: Jolantę 
Kowalską-Pawlikowską (sopran), Piotra 

Olecha (kontratenor) oraz Dawida Biwo 
(bas). Towarzyszył im Quartetto Nero 
wykonujący muzykę na historycznych in-
strumentach a  całością dyrygował Mate-
usz Rusowicz – pomysłodawca festiwalu.

Fu
nd

ac
ja 

EU
ROPEJSKA PERŁA BARO

KU

 KRZESZÓW

„Dofinansowano ze środków Mini-
stra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kul-
tury, uzyskanych z dopłat ustanowionych 
w  grach objętych monopolem państwa, 
zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 
listopada 2009 r. o  grach hazardowych, 
w  ramach programu „Muzyka”, realizo-
wanego przez instytut Muzyki i Tańca”

FESTIWAL MUZYKI DAWNEJ
W KRZESZOWIE
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BIERZMOWANIE
We wtorek, 22 września 2020 roku w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie Jego Ekscelencja Ks. Bp dr Stefan Cichy 

– Biskup emeryt Diecezji Legnickiej udzielił naszej młodzieży Sakramentu Bierzmowania.
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PIETA ODZYSKAŁA DAWNĄ ŚWIETNOŚĆ
Dzięki dofinansowaniu z  Minister-

stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go zakończyliśmy renowację zabytko-
wej Piety będącej częścią oryginalnego 
wyposażenia dawnego Kościoła Klasz-
tornego pw. Św. Jana Chrzcicela. Goty-
cka Pieta datowana na XV wiek znajdu-
jąca się w kaplicy pw. Krzyża Świętego 
w  południowej części transeptu, jest 
traktowana jako jeden z  najstarszych 

Pieta - ołtarz pw. Krzyża św.

Fragment Piety

i najcenniejszych zabytków ruchomych 
będących częścią Pocysterskiego Opa-
ctwa w  Krzeszowie. Drewniana rzeźba 
przyścienna powstała w nieznanym ślą-
skim warsztacie. Przedstawia siedzącą 
Maryję, która trzyma na kolanach umę-
czone ciało Chrystusa. Prawa ręka Mat-
ki Bożej podtrzymuje głowę Chrystu-
sa, lewa ujmuje rękę Zbawiciela. Jezus 
spoczywa na kolanach Marii z  twarzą 

zwróconą ku gó-
rze. Biodra Chry-
stusa przewiąza-
ne perizonium. 
Rzeźba polichro-
mowana w  sto-
nowanych ko-
lorach: płaszcz, 
chusta Marii 
w  odcieniach 
zieleni ze złoty-
mi lamówkami, 
karnacje cieliste 
– ciało Chrystu-
sa z  werystycz-

nie namalowanymi ranami i strużkami 
krwi.

W  ramach prac konserwacyjnych 
przeprowadzono m.in. czyszczenie i de-
zynfekcję Piety, wzmocniono strukturę 
drewna i połączenia pomiędzy poszcze-
gólnymi elementami rzeźby. Jeszcze 
przed działaniami mającymi na celu 
poprawę estetyki zabezpieczeno od-
padajacą polichromię bibułką japoń-
ską a następnie uzupełniono jej ubytki 
i  przetarcia wykorzystując nowoczesne 
materiały oraz techniki zgodne z  du-
chem dawniej wykorzystywanych me-
tod.

Prace dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i  Dziedzictwa Naro-
dowego pochodzących z Funduszu Pro-
mocji Kultury.
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ZAKOŃCZONO PRACE RENOWACYJNE W 
PAWILONIE NA WODZIE W BETLEJEM

Dnia 12 października 2020 roku 
nastąpił komisyjny odbiór prac przy 
malowidłach w Letnim Pawilonie 

Jaszobeam pokonuje 300 przeciwników

Jaszobeam - fragment

na wodzie w Betlejem. Zadanie 
Krzeszów, opactwo cystersów, Pawi-
lon na wodzie (XVIII w.): konserwa-

cja i restauracja 
wielkoformato-
wych baroko-
wych obrazów 
olejnych J.W. 
Neunhertza do-
finansowano ze 
środków Mi-
nistra Kultury 
i Dziedzictwa 
Narodowego.

Wy s o k o ś ć 
dofinansowa-
nia wyniosła 
210 tysięcy 
złotych. W ra-
mach zada-

nia prowadzono prace przy trzech 
malowidłach płóciennych rzędu 
środkowego (trapezowate): Jaszo-
beam pokonuje 300 przeciwników, 
rozbudowa Jerozolimy o dzielnicę 
Milo, Pokonanie FiIlinstynów.

Pawilon był pierwotnie przezna-
czony jako miejsce modlitwy i kon-
templacji dla opata. Został umiej-
scowiony na źródle wody, bogatej w 
związki siarczanu. Wewnątrz znaj-
dują się 24 obrazy Jerzego Neun-
hertza, rozmieszczone horyzontal-
nie w trzech rzędach po 8 pól.
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KRZESZÓW. (NIE)SPODZIEWANE PIĘKNO
Dolnośląski Konserwator Zabytków z zachwytem pisze o renowacji krzeszowskiej piety.

Do krzeszowskiego sanktuarium 
Matki Bożej Łaskawej powróciła gotycka 
rzeźba Matki Bożej. Ta XV-wieczna rzeź-
ba jest jednym z najstarszych elementów 
krzeszowskiego byłego opactwa cyster-
sów. Pieta została poddana renowacji 
dzięki pieniądzom z Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
programu wspierania działań muzeal-
nych.

Co ciekawe, renowacją chwali się tak-
że Dolnośląski Konserwator Zabytków 
z Wrocławia. Na jego oficjalnym profilu 
na Facebooku czytamy:

"Sezon prac konserwatorskich dobie-
ga końca, tak też jest w przypadku zespo-
łu klasztornego w  Krzeszowie. Chcieli-
byśmy dzisiaj zwrócić uwagę na gotycką 
pietę z końca XV w., która 12 październi-
ka powróciła na swoje miejsce, czyli do 
niszy predelli ołtarza Krzyża Świętego 
w bazylice Wniebowzięcia NMP w Krze-
szowie. Po wojnie, z  uwagi na zły stan 
kościoła, przechowywana była głównie 
w Opactwie ss. Benedyktynek.

Gotyccy rzeźbiarze jak nikt inny po-
trafili ukazać ból i cierpienie. Ta niewiel-
ka, niezwykle sugestywna rzeźba przy-
ścienna przedstawia siedzącą na ławie 
Marię trzymającą na kolanach umęczone 
ciało Chrystusa jest tego bardzo dobrym 
przykładem. Twarz Marii pochylona 
w prawą stronę z bólem i łzami spogląda 
na wycieńczoną twarz Chrystusa przed-
stawionego werystycznie, jako dojrzałe-

go mężczyznę z brodą. Nie jest wiadome, 
skąd pochodziła rzeźba, być może z nie-
istniejącego gotyckiego kościoła krze-
szowskiego. Wiadomo, że specjalnie dla 
niej powstała nisza w predelli ołtarza św. 
Krzyża z  1744 r., gdzie po barokowym 
szafarzu znalazła swoje miejsce. Rzeźba 
została wówczas przemalowana i obecna 
kolorystyka jest tego efektem. Nie za-
chowały się pierwotne, gotyckie warstwy 
malarskie.

Zakończone prace konserwatorskie 
przeprowadzone przez mgr Marię Lelek 
– Pietrzak miały na celu zatrzymanie pro-

cesu degradacji, wzmocnienie struktury 
oraz warstw technologicznych. Rzeźba 
wykonana została z dwóch kloców drew-
na, które uległy pionowemu rozspojeniu 
wzdłuż łączenia, co było szczególnie 
niebezpieczne dla jej stanu zachowania. 
Konserwacja estetyczna miała zacho-
wawczy charakter, obejmowała punkto-
wanie scalające warstwy malarskiej oraz 
dobrze zachowanych złoceń".

Jędrzej Rams
legnica.gosc.pl
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MISJA KRZESZOWSKICH OPTYMISTÓW
Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz kultywowanie miejscowych tradycji są 

statutowymi celami Stowarzyszenia Optymistów Krzeszowskich – mówi członek stowarzyszenia, Pani 
Halina Tykierko.

W bieżącym roku Stowarzyszenie ob-
chodzi jubileusz 10-lecia założenia i może 
poszczycić się realizacją wielu niezwy-
kłych inicjatyw.

Kilka lat temu podczas zebrania 
członków oraz aktywnych mieszkańców 
Krzeszowa, zdecydowano odrestaurować 
najkrótszą dróżkę procesyjną “Pięciu ra-
dości Św. Anny”. Zaangażowani przyznali, 
że odbudowany, dźwignięty z ruin kościół 
na górze św. Anny, jest znany i rozpozna-
walny, dobrze byłoby, żeby również słupy 
z wizerunkami radości św. Anny odzyska-
ły swoje dawne piękno.

Wykonane prace:

Rok 2012.

Kapliczka I. Niepokalane poczęcie NMP

Prace obejmowały przede wszystkim 
odrestaurowanie czterech obrazów zdo-
biących kolumnę, oraz odnowienie coko-
łu I kolumny. Projekt na kwotę 18 000,00 
zł został sfinansowany w 70% ze środków 
unijnych za pośrednictwem LGD Kwiat 
Lnu oraz Gminy Kamienna Góra.

Rok 2015

Kapliczka V. Św. Anna i  NMP Piastują 
Dzieciątko Jezus

Kapliczkę odnowiono z  inicjatywy 
Stowarzyszenia dzięki wsparciu finan-
sowemu Nadleśnictwa Kamienna Góra 
i Gminy Kamienna Góra w łącznej kwocie 
4 000,00 zł

Rok 2020

Kapliczka III. Narodzenie NMP
Dzięki zaangażowaniu członka Stowa-

rzyszenia, sołtysa K. Ogorzałka, w  2019 
roku Optymiści przystąpili do konkur-
su grantowego w  LGD Kwiat Lnu w  Lu-
bawce. Grant w  wysokości 19  796,00 zł 
pozwolił odtworzyć zniszczony zaby-
tek. W  miesiącach kwiecień-lipiec 2020 
trwały, wykonane zgodnie ze sztuką 
budowlaną XVIII wiecznych mistrzów 
budowlanych, prace odtworzeniowe. 
W  tym miejscu Stowarzyszenie dziękuje 
Siostrom Elżbietankom za zgodę na wy-
budowanie trzeciej kapliczki słupowej na 
posesji zgromadzenia.

Dodatkowo obok kapliczki umiesz-
czona została tablica informacyjna o całej 
drodze pątniczej Pięciu Radości św. Anny 
z mapką sytuacyjną.

12 września 2020 nastąpił ostatni etap 
realizacji projektu. W obecności sióstr El-
żbietanek, prezesa Stowarzyszenia LGD 
Kwiat Lnu, wykonawcy prac budowla-
nych, sołtysa Krzeszowa oraz członkiń 
Stowarzyszenia i  mieszkańców Krzeszo-
wa, ks. Kanonik Jerzy Jerka dokonał uro-
czystego poświęcenia kapliczki słupkowej.

Dzięki sponsorom wykonano 
i  umieszczono na kolumnie kapliczki 4 
obrazy: Narodzenie NMP, Św. Józef - mał-
żonek NMP, Św. Elżbieta, Błogoslawiona 
Maria Luiza Merkert - współzałożycielka 
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety.

dziękuję Pani Halinie Tykierko za prze-
kazane informację.

Honorata Klimczak

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”., 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 
dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.
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KOLEJNE WYDARZENIA FESTIWALU 
KRZESZÓW 2020

Za nami kolejne wydarzenia, które odbyły się w  ramach Festiwalu Krzeszów finansowanego przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Kultura Dostępna.

Cieszymy się, że pomimo trwa-
jącej epidemii koronawirusa udało 
nam się całość wydarzeń przepro-
wadzić w pełni bezpiecznie.

Na przełomie sierpnia i  wrześ-
nia zorganizowaliśmy internetowe 
warsztaty, skierowane do osób zain-
teresowanych historią Pocysterskie-
go Opactwa w Krzeszowie. Podczas 
warsztatów omówiliśmy tematy ta-
kie jak  „Historia i  wartość instru-
mentu Michała Englera Młodszego”, 
„Opowieść o  budowie barokowego 
kościoła klasztornego”, „Fundatorzy 
krzeszowskiego opactwa – Piasto-
wie świdnicko-jaworscy”, czy „Mi-
chał Willmann a św. Józef – historia 
kościoła św. Józefa”. Spotkania odby-
ły się w formie transmisji na żywo, 
a więc aby w nich uczestniczyć nie 
trzeba było wychodzić z domu. Pro-
wadzili je nasi specjaliści ds. histo-
rii – Rafał Bijak oraz Mieczysław 
Gadzina. Warsztaty zostały zareje-
strowane i w dalszym ciągu można 
je oglądać na www.opactwo.eu oraz 
na naszym kanale na YouTube.

Kolejnymi dwoma – jakże waż-
nymi wydarzeniami, były Piel-
grzymka Żywego Różańca oraz 
Pielgrzymka Dzieci do Krzeszo-
wa. Wydarzenia te były połączone 
z przeglądami. W sobotę 3 paździer-
nika swoje umiejętności artystyczne 
mieli możliwość zaprezentować se-
niorzy, natomiast tydzień później 
10 października dzieci i  młodzież. 
Przeglądy piosenki patriotycznej 
i religijnej odbywają się w Krzeszo-
wie każdego roku. Cieszymy się, że 
również w tym roku udało się kon-
tynuować to wydarzenie.

Wydarzenia odbyły się w ramach 
Festiwalu Krzeszów 2020 finanso-
wanego przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z pro-
gramu „Kultura Dostępna”.

Krzeszów 2020
Fest wal

Pielgrzymka Żywego Różańca, 03.10.2020

Warsztaty: „Historia i wartość instrumentu Michała Englera Młodszego”,
Romuald Jała - organista

Warsztaty: „Opowieść o budowie barokowego kościoła klasztornego”
Rafał Bijak – przewodnik po krzeszowskim sanktuarium
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WYSOKI STAN WODY W KRZESZÓWKU
PAŻDZIERNIK 2020

Autor zdjęć: Kazimierz z USA
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PIELGRZYMKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH 
PRZYJACIÓŁ DO KRZESZOWA

Dnia 5 września do krzeszowskiego Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej kolejny juz raz pielgrzymowali 
Niepełnosprawni wraz z opiekunami. Ze względu na pandemię pielgrzymka ograniczyła się do Mszy św. 
Zapraszamy do przeczytania kazania wygłoszonego podczas tej Eucharystii.

Moi Drodzy, gdy organizowana była 
XXI Pielgrzymka Osób Niepełnospraw-
nych i  ich Przyjaciół do Krzeszowa to 
hasło tej pielgrzymki, widniejące na 
plakatach zwiastujących to wydarzenie, 
brzmiało „Z Maryją wytrwali do święto-
ści”. Dlatego też, kiedy my dzisiaj obecni 
w Bazylice krzeszowskiej, czy też zgroma-
dzeni za pośrednictwem transmisji inter-
netowej wpatrujemy się w  Ikonę Matki 
Bożej Łaskawej to pragniemy odnaleźć 
i odczytać na nowo drogę swojego życia, 
która prowadzi do świętości a na tej dro-
dze pragniemy zauważyć że potrzebna jest 
wytrwałość. Wytrwałość która pozwa-
la nam stawiać kolejne kroki. Wytrwa-
łość która pozwala nam stawiać te kroki, 
mimo iż czasami w życiu się wydaje nam 
się, że wiele sytuacji nas przerasta, że wie-
le w życiu nam doskwiera, że wiele w na-
szym życiu jest wiele nie po naszej myśli. 
To dzięki tej wytrwałości mamy osiągnąć 
cel. Bo wytrwałość jest tym konsekwen-
tnym dążeniem do zrealizowania celu.

Gromadzimy się na Eucharystii, gro-
madzimy się w Bazylice w Krzeszowie, aby 
wpatrując się w Ikonę Matki Bożej Łaska-
wej uświadomić sobie jaki to jest cel, do 
czego JA zmierzam, do jakiej rzeczywisto-
ści JA się przygotowuję, ale też jaką drogą 
idę i kogo na tej drodze spotykam. I kiedy 
gromadzimy się tutaj we wspólnocie osób 
niepełnosprawnych, we wspólnocie opie-
kunów i najbliższych, w obecności przyja-
ciół osób niepełnosprawnych, to uświada-
miamy sobie że człowiek tej wytrwałości 
- sposób indywidualny, nie byłby w stanie 
wytrwać. Dlatego że pojawiają się chwile, 
które nas z tej wytrwałości wybijają. Są to 
chwile, które powodują iż te kroki, które 
stawiamy na drogach naszego życia sta-
ją się niestabilne. Uświadamiamy sobie 
wtedy potrzebę obecności drugiego czło-
wieka, potrzebę obecności drugiej osoby. 
Dzisiaj na Eucharystii uświadamiamy so-
bie tę potrzebę obecności Boga w naszym 
życiu, bo to dzięki obecności Jego Słowa 
w  sakramentalnym znaku idziemy przez 
życie mocniejsi. Wzmocnieni na sposób 
duchowy. Uświadamiamy sobie to, że 
ta droga jest związana jest z  obecnością 
drugiego człowieka. Tego który poda po-

mocną dłoń, tego który pocieszy wtedy 
kiedy przeżywam swoje trudy, tego który 
napomni wtedy kiedy źle robię, tego który 
potrafi także i zmotywować do działania 
wtedy kiedy wydaje mi się że brakuje już 
mi sił. To właśnie ten drugi człowiek ma 
wtedy istotne znaczenie w  moim życiu. 
Kiedy zatem patrzymy na tę wytrwałość 
to widzimy że w znaczeniu ludzkim, indy-
widualnym człowiek sam by nie wystar-
czył do tego aby na tej drodze iść, aby na 
tej drodze także przeżywać swoją radość 
bo też potrzebujemy tych z kim będziemy 
się dzielić tą radością, ale idziemy z tymi 
z  którymi dzielimy także i  nasze obawy 
i  smutki, po to abyśmy dzięki obecności 
osób mogli rzeczywiście być mocniej-
si, mogli iść dalej, niesieni tą obecnością 
w  naszym życiu obok nas. Gromadzimy 
się dzisiaj szczególnie we wspólnocie osób 
które wiedzą co to znaczy borykać się 
z  pewnymi ograniczeniami. Gromadzi-
my się we wspólnocie, które wiedzą co to 
znaczy nie móc czegoś zrobić co to znaczy 
nie móc czegoś wykonać, co to znaczy nie 
móc się dać w takie miejsce bo spotykamy 
takie czy inne trudności. Ale uświada-
miamy sobie że to jest możliwe dzięki tym 
który są obok nas. I  dzisiaj szczególnie 
wyrażamy wdzięczność tym wszystkim 
którzy wspierają osoby niepełnosprawne, 
które są dla nich pomocną dłonią, które są 
dla nich oczami, które są dla nich uszami, 
którzy są dla nich także aparatem mowy, 

którzy pomagają się komunikować z ota-
czającym nas światem.

Jesteśmy w  miejscu gdzie szczegól-
nie wpatrujemy się w  życie Maryi, które 
staje się dla nas wzorem tej wytrwałości. 
Możemy zauważyć że jest to dla nas tak-
że i  pewny wzór naszego zaufania wo-
bec Boga. Naszego zaufania wobec Boga 
w chwilach które może do końca nie ro-
zumiemy, nie pojmujemy, które jeszcze na 
ten czas wydają nam się trudne i może nie 
do rozwiązania. Chciałem podzielić się 
takim przykładem osoby już wiekowej. 
Osoby która przyszła na świat w  1952 r. 
Jest to pan Bogusław Nowak. Może być 
znany starszemu pokoleniu, gdyż swego 
czasu był to utytułowany sportowiec, żuż-
lowiec zawodnik Stali Gorzów. Człowiek 
który rzeczywiście w swoim życiu osiągał 
bardzo wiele. Piął się po drabinie kariery 
bardzo szybko i wszyscy zwiastowali mu 
że będzie tym mistrzem, że przed nim 
droga kariery stoi otworem i może doko-
nać wielu rzeczy. Rzeczywiście działo się 
to wszystko do 1988 r. kiedy to podczas 
wyciągu na torze żużlowym miał wypa-
dek i od tego czasu był osobą sparaliżowa-
ny od pasa w dół tzn. nie mógł chodzić. 
Jego życie legło w  gruzach z  człowieka, 
który przeżywał i  doświadczał ogromnej 
kariery, który chwycił za nogi Pana Boga. 
Nagle to wszystko w jego mniemaniu le-
gło w gruzach. Przeżywał wiele trudności 
ponieważ chwila wypadku odmieniła całe 
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KRZESZOWSKI „MUZYCZNY ŚLAD”
W piątek 25 września w ramach Festiwalu Muzyki Dawnej „Radix Poloniae” przed koncertem zespołu 

Jerycho odbyła się konferencja ks. Łukasza Kutrowskiego. W ramach spotkania przedstawiono wyniki 
programu „Pocysterskie opactwo w  Krzeszowie – opracowanie nutowe muzykaliów krzeszowskich ku 
czci św. Józefa (XVIII w.)”.

jego życie a ciężko było mu to zaakcepto-
wać. Pewien moment graniczny nadszedł 
wtedy kiedy spotkał się z księdzem, który 
mu wytłumaczył że najlepszym rozwiąza-
niem jest przyjąć krzyż. Najlepszym roz-
wiązaniem jest go zaakceptować. I  kiedy 
zaczął w ten sposób myśleć, w ten sposób 
odnalazł drogę do Pana Boga. Ta droga 
pozwoliła mu stanąć na nogi, nie w sen-
sie dosłownym ale duchowym i psychicz-
nym. Mógł na nowo odbudować swoją 
osobę po to żeby też być świadkiem tego 
swojego nawrócenia dla innych.

Często kiedy są organizowane są 
z nim spotkania, uczestniczy też w spot-
kaniach rekolekcyjnych, nosi ze sobą 
krzyż. Ten krzyż opatrzony jest hasłem 
„kto krzyż odgadnie ten nie upadnie”. 
Hasło które pozwoliło jemu pozbierać się 
i  zauważyć że tak naprawdę z  tych sytu-
acji po ludzku trudnych Pan Bóg potrafi 
też wyprowadzić to co dobre. On w  ten 
sposób odnalazł życie w  relacji do Pana 
Boga. Niejednokrotnie opowiadał że był 
tak daleko od Pana Boga tak wysoko, że 
Pan Bóg miał trudności ze skontaktowa-
niem się z nim, że Pan Bóg znalazł spo-
sób aby stać się obecnym w  jego życiu. 
Słowa które on wypowiada jako świadek 
też i z jednej strony trudnej sytuacji życio-

wej są dla niego także i tym świadectwem, 
które wypowiada wobec osób które prze-
żywają swoje trudności czy to sposób na 
pewnych ograniczeń ruchowych ale także 
czy to nas sposób pewnych sytuacji życio-
wych. Opowiada to po to aby wzmocnić, 
aby być tym wzmocnieniem na drodze do 
życia innych do życia, do świętości dla in-
nych. Dzisiaj także kiedy wpatrujemy się 
w obraz Maryi przypominamy sobie to ha-
sło, które towarzyszy naszemu spotkaniu. 
W roku setnych urodzin papieża Jana Pa-
wła II, też chcemy zwrócić uwagę na tego 
który swoje życie zawierzył Maryi, który 
trwał na drodze do świętości dzięki relacji 
z Maryją. Jan Paweł II w książce „Przekro-
czyć próg nadziei” zdradził w wywiadzie 
na czym polega sekret jego pobożności 
maryjnej. Ten którego wierni całego świa-
ta nazywają Wielkim miał swoja tajemni-
cę modlitw wysłuchanych i  spełnionych 
próśb, ofiar składanych. Tym sekretem 
była formuła Totus Tous przyjęta wcześ-
niej, z  książki świętego Ludwika „cały 
jestem twój o  Maryjo” pisał św. Ludwik 
„cały jestem twój i  wszystko co moje do 
ciebie należy i  przyjmuję ciebie całym 
sobą, daję ci swoje serce Maryjo”. Prak-
tycznym wyrazem tej papieskiej wiary 
i refleksji dotyczących Maryi jest całkowi-

ta idea zawierzenia swojego życia Maryi. 
My dzisiaj też przyszliśmy aby soje życie 
i życie najbliższych zawierzyć Matce Bożej 
Łaskawej. Ale także i  ten który doświad-
czał szczególnego nabożeństwa do Maryi 
jest Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński, 
do którego beatyfikacji się przygotowuje-
my. On też mówił „zawsze gdy jest szcze-
gólnie ciężko, gdy ciemności ogarniają 
ziemie a  słońce już gaśnie i  gwiazdy nie 
dają światłości, trzeba wszystko oddawać 
Maryi” - tak mówił kard. Wyszyński. My 
także pragniemy dzisiaj na drodze nasze-
go życia uświadomić sobie to że tym ce-
lem naszego życia jest świętość, że na tej 
drodze mamy być wytrwali. a  wytrwali 
z  pewnością będziemy jeżeli będziemy 
wpatrywać się w tych którzy na tej drodze 
na tej drodze nam towarzyszą jako święci 
ale także będziemy zauważać tych i  wy-
rażać wdzięczności tym którzy są obok 
nas i pomagają na byśmy mogli wytrwale 
ku wieczności podążać. niech także i dla 
nas Msza św. będzie wzmocnieniem któ-
rego doświadczymy abyśmy wzmocnie-
ni Bożym Słowem i  Komunią św. mogli 
również kroczyć dalej drogą ku świętości. 
Amen.

ks. Marcin Uryga
Kazanie spisał: Rafał Bijak

W  ramach zadania, przebadano 
i opracowano muzykalia krzeszowskie 
znajdujące się do tej pory w  skarbcu 
klasztornym. Celem takich działań 
było przygotowanie rękopisów mu-
zycznych opactwa cystersów w  Krze-
szowie, przeznaczonych dawniej do 
szerzenia kultu św. Józefa, dla szerszej 
grupy odbiorców celem i  populary-
zacji oraz wykorzystywania w  przy-
szłości. Rezultatem tego była edycja 
nutowa w  formie elektronicznej dzieł 
wokalno-instrumentalnych z  XVIII 
i XIX w. oraz wydanie i druk następu-
jących utworów:
1. Anonimus, Aria Sancte Joseph 

Fili David – Ach mi Jesu (PL-Krz. 
VIII-14)

2. Blahack Joseph Wenzel Jakob 
(1780-1846), Ofertorium Justus ut 
palma (PL-Krz III-3)

3. Wagner Eustachius (1714-1782), 
Litaniae ex D (PL-Krz. V-91

Wydarzenie odbyło się dzięki dofi-
nansowaniu ze środków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego.

Ks. dr Łukasz Kutrowski
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MSZE ŚWIĘTE GREGORIAŃSKIE:
GWARANTUJĄ WYBAWIENIA Z CZYŚĆCA?

Istnieją różne zwyczaje dotyczące odprawiania Mszy św. za zmarłych. Szczególnie rozpowszechnione 
są tzw. gregorianki. Skąd się wziął ten zwyczaj i jakie jest jego znaczenie w życiu Kościoła?

Przy pierwszym spojrzeniu na 
poniższy obraz można się przerazić. 
Tłum cierpiących ludzi, płomienie. 
Na szczęście to nie piekło, ale czyściec. 
Im wyżej wznosi się wzrok, tym więcej 
na obrazie jasności i nadziei. A jeden 
szczęśliwiec właśnie opuszcza to miej-
sce.

Napis na wstędze informuje, że 
przechodzi ze śmierci do życia. Zgod-
nie z tytułem dzieła widzimy właśnie, 
jak „św. Grzegorz Wielki wprowa-
dza do nieba duszę mnicha”. Po lewej 
stronie, niczym w nowocześnie mon-
towanym filmie, widać kapłana spra-
wującego Mszę św. Obraz namalował 
Giovanni Battista Crespi. Uwiecznił 
w  ten sposób, jak rodził się zwyczaj 
odprawiania Mszy św. gregoriańskich.

Skąd się wzięły gregorianki?
Tzw. gregorianka to trzydzieści ko-

lejnych Mszy św. ofiarowanych dzień 
po dniu za jedną osobę zmarłą. Skąd 
wziął się ten zwyczaj? Całą historię 
opisał św. Grzegorz Wielki w  swych 
„Dialogach”.

Zanim w  590 roku został papie-
żem, był opatem benedyktyńskiego 
klasztoru. Jeden z mnichów, imieniem 
Justus, zachorował. Już na łożu śmierci 
wyznał, że ukrył przed wspólnotą trzy 
złote soldy. W  świetle zasad rządzą-
cych w klasztorze dopuścił się wielkie-
go grzechu. „Było bowiem w naszym 
klasztorze stałą regułą, aby bracia tak 
wspólnie żyli, aby żaden z  nich nie 
miał swojej osobistej własności” – wy-
jaśnił papież Grzegorz I.

Justus na polecenie opata umarł 
w osamotnieniu, a pochowano go nie 
wśród innych zakonników, lecz w nie-
poświęconej ziemi, rzucając do jego 
grobu wspomniane monety. Jednak 
miesiąc po jego śmierci Grzegorz za-
czął się „w duchu litować nad zmarłym 
bratem i myśleć z głębokim smutkiem 

o  jego katuszach i  szukać jakiegoś 
środka, aby mu pomóc”. Polecił więc 
przeorowi, aby odprawiono za niego 
trzydzieści mszy św., dzień po dniu, 
bez przerwy.

Po odprawieniu trzydziestej mszy 
św. Justus ukazał się w widzeniu swe-
mu rodzonemu bratu Kopiosusowi 
(również mnichowi) i powiadomił go, 
że właśnie został uwolniony z czyśćca 
i  dołączył do wspólnoty zbawionych. 
„Z tego wyraźnie się okazało, że zmar-
ły brat przez zbawczą Hostię został 
uwolniony z  katuszy” – podsumował 
papież Grzegorz I.

Uważa się, że to właśnie pod wpły-
wem jego autorytetu praktyka trzy-
dziestu Mszy św. odprawianych za 
konkretną osobę zmarłą upowszech-
niła się najpierw w  Rzymie, a  potem 
w Europie.

Zasady odprawiania gregorianek
Ks. Jan Glapiak na łamach „Prze-

wodnika Katolickiego” krótko ujął 
cztery istotne elementy, które muszą 
być zachowane przy odprawianiu gre-
gorianki. Zostały one sformułowane 
przez Stolicę Apostolską dopiero 24 
lutego 1967 r. i  zawarte w  Deklaracji 
Kongregacji Soboru (to dawna nazwa 
Kongregacji ds. Duchowieństwa).

Po pierwsze, Mszę św. gregoriańską 
można odprawiać tylko za jedną osobę 
(nie ma gregorianek zbiorowych).

Po drugie, Msze św. gregoriańskie 
odprawiane są tylko za zmarłych (nie 
ma gregorianek za żywych).

Po trzecie, Msze św. gregoriańskie 
za jedną osobę należy odprawiać do-
kładnie przez trzydzieści dni.

Po czwarte, istotna jest „stała cią-
głość w  odprawianiu Mszy św.”. War-
to jednak wiedzieć, że jeśli zajdą nie-
przewidziane przeszkody, np. choroba 
kapłana lub konieczność odprawienia 
Mszy św. w  innej intencji (np. z  po-

wodu udzielania sakramentu małżeń-
stwa albo pogrzebu), ciągłość nie zo-
staje przerwana, a  cykl jedynie ulega 
przesunięciu.

Co ważne, nie jest wymagane, aby 
gregoriankę w konkretnej intencji od-
prawiał zawsze ten sam ksiądz.

Msza gregoriańska – gwarancja 
wybawienia?

Obszerne informacje dotyczące 
Mszy św. gregoriańskich można zna-
leźć na stronach klasztoru ojców ber-
nardynów w Alwerni. Zakonnicy wy-
jaśniają, że jeżeli chodzi o  znaczenie 
Mszy św. gregoriańskich, nie istnieje 
żadna oficjalna doktryna Kościoła 
z  nimi związana. „Powinny one być 
traktowane jako Msze św. za zmar-
łych”.

Giovanni Battista Crespi,
„Św. Grzegorz Wielki wprowadza

do nieba duszę mnicha”;
Wikipedia
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Zwyczaj Mszy św. gregoriańskich 
został zatwierdzony przez Stolicę 
Apostolską „wyłącznie jako pobożna 
praktyka wiernych, oparta na ich prze-
świadczeniu, które nie jest sprzecz-
ne z nauką Kościoła”. Nie ma więc ze 
strony Kościoła katolickiego żadnej 
gwarancji skuteczności i  wybawienia 
od pokuty po śmierci. Cały zwyczaj 
oparty jest tylko na przekonaniu wier-
nych, że gregorianki są dobrą pomocą 
dla doznających w czyśćcu uwolnienia 
od następstw ich grzechów. „Człowiek 
może zawsze prosić, ale tym, który 
wysłuchuje próśb, jest Bóg. Ostatecz-
ną wartość podobnych mszy św. zna 
tylko On” – podkreślają bernardyni na 
swojej stronie internetowej.

Msza 30. dnia po śmierci
W  wielu parafiach można spot-

kać jeszcze jeden zwyczaj dotyczący 
zmarłych, w którym pojawia się liczba 

CUDA RÓŻAŃCOWE
Rozważania Historia Łaski* *

RÓŻANIEC LEKARSTWEM NA ZŁO
Różaniec święty jest lekarstwem na 

zło, które dotyka każdą osobę i cały świat. 
Do różańca wzywała nie tylko Matka 
Boża, ale i  Kościół w  swym nauczaniu 
podkreślał jego szczególną moc. Kościół 
wierzy, że w  trudnych czasach dla ludu 
Bożego nabożeństwo różańcowe szcze-
gólnie rozkwita. Na ten czas próby wier-
ni powinni lgnąć do różańca, nabożeń-
stwa, które odmawiali przodkowie, gdyż 
jest ono lekarstwem przeciwko złu, jak 
i prawdziwym symbolem chrześcijańskiej 
pobożności. W  encyklice Ingruentium 
malorum papież Pius XII pisał: „Nie wa-
hamy się jeszcze raz publicznie potwier-
dzić, że pokładamy wielką ufność w świę-
tym różańcu jako środku na uzdrowienie 
zła, które trapi nasze czasy. Nie siłą, nie 
bronią, nie ludzką mocą, lecz przez Bożą 
pomoc uproszoną tą modlitwą Kościół, 
jak Dawid ze swoją procą, będzie mógł 
wyjść naprzeciw swojego odwiecznego 
wroga. (...) Jeżeli zło i ataki niegodziwych 
nasilają się, tak też musi wzrastać i  sta-

wać się coraz bardziej żywotna gorliwość 
wszystkich sprawiedliwych. Niech starają 
się usilnie wyprosić u najbardziej kocha-
jącej nas Matki — szczególnie przez tę 
modlitwę — to, aby powróciły lepsze cza-
sy dla Kościoła i społeczeństwa”.

Różaniec ma w  sobie skuteczną moc 
wypraszania łask u Błogosławionej Dzie-
wicy, z czego Kościół zawsze zdawał sobie 
sprawę. Istnieje wiele rodzajów modli-
twy, jednak modlitwa różańcowa wydaje 
się być najbardziej właściwą i najbardziej 
owocną, o czym świadczy jej pochodzenie 
bardziej niebiańskie niż ludzkie. Ta mod-
litwa jest pełną ufności ucieczką w objęcia 
Matki Bożej. Do Niej chrześcijanie zwra-
cali się w niebezpieczeństwie, gdyż za Jej 
sprawą dokonało się zbawienie całego ro-
dzaju ludzkiego.

MODLITWA NA CZAS TRWOGI
Pierwszym wielkim papieżem, który 

ukochał różaniec, był św. Pius V. W kon-
stytucji apostolskiej Consueverunt Roma-
ni Pontifices wydanej w 1569 roku pisał: 

„Biskupi rzymscy oraz inni święci ojco-
wie, nasi poprzednicy, ilekroć trapiły ich 
wojny cielesne bądź duchowe albo kiedy 
zagrażały im inne niebezpieczeństwa, 
mieli zwyczaj z  tym większym pokojem 
i  żarliwością służyć i  oddawać się Bogu, 
aby tym łatwiej uniknąć zagrożeń i  uzy-
skać bezpieczeństwo. Błagali o  Bożą po-
moc, swoimi prośbami i litaniami wzywali 
wstawiennictwa Świętych i wraz z Dawi-
dem wznosili oczy ku górom, mając nie-
zachwianą nadzieję, że stamtąd przyjdzie 
im pomoc”. Papież pragnął wskazać, jak 
skuteczna jest modlitwa różańcowa. Z ko-
lei Pius IX, wyciągając z kieszeni właśnie 
różaniec, powiedział: „Oto jest największy 
skarb Kościoła!”.

Kinga Bubich

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

Dom Wydawniczy "Rafael" 2012

„30”. Chodzi o Msze św. sprawowane 
za zmarłego „w  trzydziesty dzień po 
śmierci”. Jako jego źródło wskazywany 
jest Stary Testament. W  księdze Po-
wtórzonego Prawa czytamy, że „Izra-
elici opłakiwali Mojżesza na stepach 
Moabu przez trzydzieści dni” (Pwt 
34,8). Msza św. w  trzydziestym dniu 
po śmierci jest traktowana jako za-
kończenie pierwszego, intensywnego 
okresu żałoby po bliskim zmarłym.

Czy modlitwa za zmarłych ma 
sens?

Już w czasach Starego Testamentu 
istniało przekonanie, że modlitwa za 
zmarłych ma głęboki sens. W Drugiej 
Księdze Machabejskiej zawarta jest 
opowieść o  tym, jak Juda Machabe-
usz nakazał składanie ofiar za zabitych 
w bitwie, którzy złamali Prawo. Gdyby 
bowiem nie był przekonany, że ci za-
bici zmartwychwstaną, to modlitwa 

za zmarłych byłaby czymś zbędnym 
i niedorzecznym, lecz jeśli uważał, że 
dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest 
przygotowana najwspanialsza nagro-
da – była to myśl święta i pobożna (2 
Mch 12,44).

Kościół katolicki od samego po-
czątku rozumiał sens i potrzebę mod-
litwy za zmarłych, traktowanej jako 
pomoc w  oczyszczeniu ze skutków 
grzechów, których się dopuścili. Do-
brze wyraża to zdanie św. Tomasza 
z Akwinu:

Bóg przyjmuje łaskawiej i  częś-
ciej wysłuchuje modlitw za zmarłych 
niż tych, które zanosimy za żyjących. 
Zmarli bowiem bardziej potrzebują 
tej pomocy, nie mogąc, tak jak żywi, 
pomóc sobie samym i zasłużyć na to, 
ażeby Bóg ich wybawił.

Ks. Artur Stopka
aleteia.org
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III PIELGRZYMKA DZIECI
DO KRZESZOWA

III Pielgrzymka Dzieci do Krzeszowa dobiegła końca. Niestety ze względu na wprowadzone 
ograniczania związane z pandemią program pielgrzymki został ograniczony aby wszyscy uczestnicy czuli 
się bezpiecznie.

Na zdjęciu od lewej: Ks. prałat Edward Dzik,
JE ks. Biskup Edward Dajczak i Kustosz Sanktuariuam ks. Marian Kopko
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WĘDROWNICY SZLI DO KRZESZOWA

Od wielu lat w ostatni pełny weekend 
września wędrownicy, najstarsi człon-
kowie Stowarzyszenia Harcerstwa Kato-
lickiego Zawisza, wybierali się w  pieszą 
wędrówkę – pielgrzymę do sanktuarium 
Świętego Krzyża w  Górach Świętokrzy-
skich. W tym roku ze względu na rygory 
sanitarne trzeba było odwołać ten tra-
dycyjny wyjazd. Wędrownicy z  Jeleniej 
Góry, Legnicy, Bolesławca i  Zgorzelca 

Mimo ulewnego jesiennego deszczu harcerze wyruszyli w tradycyjną wędrówkę.
(łącznie 21) wyruszyli jednak na swoją 
pielgrzymkową trasę. Trasę jednak zmie-
nili. Po noclegu i  porannej modlitwie 
w  parafii pw. św. Wojciecha w  Jeleniej 
Górze ruszyli, by przez Rudawy Janowi-
ckie dotrzeć do sanktuarium Matki Bożej 
Łaskawej w  Krzeszowie. Jak mogą pań-
stwo zobaczyć na zdjęciach, pogoda nie 
rozpieszczała. Przez całą trasę na harcerzy 
lały się litry wody. „Mimo chłodu i desz-

czu w  sobotę dotarliśmy w  dobrych na-
strojach i z nowymi siłami do służby dla 
naszych podopiecznych. Zwłaszcza, że 
hasłem tegorocznej wędrówki było jed-
no z  błogosławieństw, o  których mówił 
Jezus: »Błogosławieni którzy się smucą, 
albowiem będą pocieszeni«” – pisze Piotr 
Kopyto, wędrownik.

Jędrzej Rams

W niedzielę 18 października 2020 r. na XXXI Krzeszowską Biesiadę Przewodnicką organizowaną 
przez Klub Przewodników im. Księcia Bolka I w Kamiennej Górze przybyli przewodnicy z Wrocławia, 
Wałbrzycha, Świdnicy, Jeleniej Góry i Kamiennej Góry.

XXXI KRZESZOWSKA
BIESIADA PRZEWODNICKA
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DWUMIESIĘCZNIK
SANKTUARIUM

MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ
W KRZESZOWIE
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Obsługa Pielgrzyma tel. 75 742 32 79

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)

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)

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.

• Nabożeństwo Fatimskie: od maja do października każ-
dego 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 do-
starczyć Akt Zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego. Wcześ-
niej prosimy o skontaktowanie się z panem Marianem 
Zającem – odpowiedzialnym za prowadzenie Cmenta-
rza Parafialnego w Krzeszowie i Krzeszówku)

• W sprawie Chrztu Dziecka – prosimy o dostarczenie 
z USC dokumentu urodzin. Rodzice chrzestni muszą 
być praktykującymi katolikami. Zamiejscowi chrzest-
ni – 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 Przed-
małżeńskch. Nauki dla Narzeczonych w Krzeszowie 
odbywają się raz w roku (na przełomie lutego i marca), 
informacje na temat tych terminów znajdują się na stro-
nie 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
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Ojciec Piotr Dettlaff z TV Trwam
Założycielka Podwórkowych Kółek Różańcowych

Magdalena Buczek

JE ks. Biskup Antoni Długosz z Częstochowy



Pierwsza Komunia Święta 20 września 2020

Ks. Marcin Kaluta - wikariusz parafii. Przygotował dzieci naszej parafii do Pierwszej Komunii Świętej


