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Święty Mikołaju
oręduj za nami!

Życzenia ks. Prałata Aleksandra Radeckiego z Wrocławia
Gloria In Excelsis Deo!
Czcigodny Księże Proboszczu wraz z Księżmi Współpracownikami
w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie, oraz Szanowni Parafianie
Najpierw Adwent: zrobić wszystko, by wykorzystać ten święty czas. Jak czuwać, od kogo się uczyć tej świętej tęsknoty
za Panem Jezusem? Oto jedna z podpowiedzi księdza poety Jana Twardowskiego, zawarta w wierszu Czekanie:
Popatrz na psa uwiązanego przed sklepem
o swym panu myśli
i rwie się do niego
na dwóch łapach czeka
pan dla niego podwórzem łąką lasem domem
oczami za nim biegnie
i tęskni ogonem
pocałuj go w łapę
bo uczy jak na Boga czekać
A po Adwencie - święta Wigilia i cud Bożego Narodzenia.
Niech nas podprowadzi do betlejemskiej stajenki kolejny
poeta - Jerzy Liebert w wierszu Pasterka:
Ptaki niby dzwoneczkami cieszą się kolędą Chrystus nam się narodził i nowe dni będą.
Do stajni Betlejemskiej aż do brzegów Wisły
Z ptakami smukłe sarny dziwować się przyszły.
Wiewiórka zęby szczerzy i w niebo się patrzy,
Jak dwa gołębie płyną na błękitnej tarczy
I kwiaty, choć to zima, czas mroźny i cichy
Niosą myrrę, kadzidło i złote kielichy
I pawie przyfrunęły z krajów cudzoziemskich,
By swe pióra przyrównać do skrzydeł anielskich.
A mały Chrystus smutny w drzwi patrzy i czeka,
By wśród witających zobaczyć człowieka.
Ten wiersz Jerzego Lieberta urzeka mnie przede wszystkim przez ostatni swój fragment - pytanie: czy Pan Jezus zobaczy
wokół siebie nas, ludzi, których tak ukochał, że narodził się w żłobie? Oby żadne świąteczne tradycje i nasze przyzwyczajenia
nie przesłoniły Tajemnicy, która niesie światu nadzieję zbawienia i radość prawdziwą... I niech ta wyjątkowa sytuacja, w jakiej
teraz żyjemy, pozwoli docenić nasze relacje wspólnotowe, rodzinne, przyjacielskie, społeczne...
A o co powinniśmy w tym roku prosić Nowo narodzonego Pana dla siebie, dla parafian, dla Polski, dla świata? W jednej
z przesyłek otrzymałem taką podpowiedź: "Przed Twe ołtarze zanosim błaganie: wolność już mamy, rozum daj nam, Panie!"
Oby tak się stało...
Życzę pięknego, błogosławionego świętowania! Z serdecznym pozdrowieniem
Ks. Aleksander Radecki
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Ogłoszenia
Ks. Proboszcza
Styczeń – Luty 2021

• Czwartek 31 grudnia 2020, godz. 17.00 – Msza św.
dziękczynna za miniony 2020 rok.
• Czwartek 31 grudnia 2021, godz. 24.00 – Pasterka
Maryjna na rozpoczęcie Nowego 2021 roku.
• Piątek 1 stycznia – Nowy Rok – Uroczystość Świętej
Bożej Rodzicielki – Światowy Dzień Modlitw o dar
pokoju na świecie. Msze św. w Bazylice: 7,30, 10.00,
12.00, 17.00 (oraz 9.00 w Krzeszówku; 11.00 w Czadrowie). Pierwszy piątek miesiąca. Okazja do Sakramentu Spowiedzi podczas każdej Mszy św.
• Sobota 2 stycznia – pierwsza sobota miesiąca. Msza
św. O godz. 7.00 i Adoracja Najśw. Sakramentu. Odwiedziny chorych w sobotę 2 stycznia.
• Niedziela 3 stycznia – pierwsza niedziela miesiąca. Zmiana Tajemnic Żywego Różańca po Mszy św.
o godz. 10.00.
• Środa 6 stycznia – Uroczystość Objawienia Pańskiego
– Trzech Króli. Msze św. w Bazylice – tak jak w każdą
niedzielę i święta.
• Niedziela 10 stycznia – Uroczystość Chrztu Pańskiego.
• Sobota 16 stycznia – Festiwal Trzech Kultur.
• Niedziela 17 stycznia – Opłatek dla Rodziny Radia
Maryja, początek na Eucharystii o godz. 12.00 w Bazylice krzeszowskiej. Planujemy gościć Zespół ELENI.
• Wtorek 2 lutego Matki Bożej Gromnicznej – Święto
Ofiarowania Pańskiego.
• Piątek 5 lutego – pierwszy piątek miesiąca, Odwiedziny chorych i Nocna Adoracja Najśw. Sakramentu (po
Mszy wieczornej o godz. 17.00).
• Sobota 6 lutego: Pierwsza sobota miesiąca. Msza św.
o godz. 7.00 w Bazylice.
• Niedziela 7 lutego – pierwsza niedziela miesiąca.
Zmiana Tajemnic Żywego Różańca godz. 10.00.
• Czwartek 11 lutego – wspomnienie Matki Bożej
z Lourdes – Światowy Dzień Chorego.
• Środa 17 lutego – Środa Popielcowa – rozpoczęcie
Wielkiego Postu. Msze św. w Bazylice 7.00, 12.00
i 17.00; Krzeszówek godz. 16.00; Czadrów godz. 18.00.
• Piątek 19 lutego – Droga Krzyżowa w Bazylice godz.
16.30.
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Rozumiem tych, co się wkurzają na księży,
bo ja też czasem jestem wkurzony
na świeckich.
Wkurzam się na to, że przychodzą chrzcić dzieci,
publicznie przyrzekają, że wychowają dziecko w wierze a nie uczą ich potem ani modlitwy, ani nie przyprowadzają na Msze św. niedzielne.
Wkurzam się na to, że potrafią robić wesele z I Komunii a rok później wypisują dziecko z religii, bo Pan
Bóg już nieważny.
Wkurzam się na to, że prosząc o zaświadczenie na
chrzestnego kłamią, że są praktykującymi katolikami.
Wkurzam się na to, że mają czas na setki zajęć, ale
Bogu poświęcają mniej czasu niż znajomym na fejsie.
Wkurzam się, że ze ślubu robią rozdanie oskarów
a po roku kombinują jakby załatwić "kościelny rozwód".
Wkurzam się, że nie donoszą na policję pedofilów
a mają pretensje, że nie donosili biskupi.
Wkurzam się, że żal im choćby złotówki na ofiarę,
a potem mają pretensje, że pracownicy w kościele są
słabo opłacani.
Wkurzam się o to, że choćbym wszystkie pieniądze
rozdał, to i tak będą gadać o pieniądzach księży.
Wkurzam się na to, że choćby 1000 księży harowało dla cudzych dzieci to i tak wszyscy nas winią za
grzechy jednego.
Wkurzam się, że nawet za takie małe rzeczy jak
choćby ta z naszej wspólnoty. Co roku, każdy ma potwierdzić, że chce zostać na następny rok we wspólnocie. Jak nie chce zostać, to ma napisać tylko w mailu,
że odchodzi. I co roku ponad 20 osób nie jest w stanie
napisać nawet jednego słowa.
Wkurzam się z powodu jeszcze wielu innych spraw.
I co mam zrobić?
Zrezygnować z kapłaństwa? Powiesić się? Pisać
co tydzień jacy świeccy są beznadziejni? Protestować
przed domami tych, co nie chodzą do kościoła chociaż przyrzekali?
Nie. Nie. Nie.
Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Ale w Kościele jest wystarczająco dużo Boga i dobrych ludzi, żeby
miłość przezwyciężała wkurzenie. I tylko ode mnie
zależy czy będę żył życiem tych, co mnie wkurzają,
czy jednak przemogę się, żeby postawić na patrzenie
w stronę dobra. To nie jest chowanie głowy w piasek.
To jest decyzja, żeby zły duch nie był moim Tyranem
i Zniewolicielem.
Ks. Wojciech Węgrzyniak
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KALENDARIUM NA ROK 2021
Styczeń
• 16 I (sobota) — Festiwal Trzech Kultur (Polacy, Czesi i Niemcy); przegląd zespołów jasełkowych i kolędniczych
• 17 I (niedziela) — Spotkanie opłatkowe Rodziny Radia Maryja; początek godz. 12.00. Gość Specjalny:
Eleni z Zespołem
Luty
• 14 II (niedziela) — Wspomnienie
św. Walentego.
Marzec
• 19 III (piątek) — Uroczystość ku
czci św. Józefa. Spotkanie Bractwa
Świętego Józefa oraz osób noszących imię świętego patrona; IV Pielgrzymka Rzemieślników Dolnego
Śląska z Eucharystią w kościele brackim pw. św. Józefa o godz. 12.00
• 21 III - 24 III — Rekolekcje Wielkopostne
Kwiecień
• 1 IV Wielki Czwartek — Msza Święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00
• 2 IV Wielki Piątek — Droga Krzyżowa po Kalwarii o godz. 10.00 Nabożeństwo Krzyża o godz. 18.00
• 3 IV Wielka Sobota — Wigilia Paschalna o godz. 21.00
• 4 IV Niedziela Zmartwychwstania
—  Msze Święte o godz. 7.30, 10.00,
12.00 oraz 17.00
• 5 IV Poniedziałek Wielkanocny
— Msze Święte o godz. 730, 10.00,
12.00 oraz 17.00
Maj
• 1 V (sobota) — III Pielgrzymka
Mężczyzn z Eucharystią w kościele
pw. św. Józefa o godz. 12.00
• 3 V (poniedziałek) — Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski.
Rocznica przyjęcia Konstytucji 3 V
1791 r.
• 7-13 V — Jerycho Różańcowe. Modlitwa w intencjach Kościoła Świętego i Ojczyzny
• 9 V (niedziela) — 8. Zjazd Motocyklowy i Wielki Piknik Patriotyczny
Czerwiec
• 2 VI (środa) — 24. rocznica koronacji Cudownej Ikony Matki Bożej Ła-

skawej, której dokonał św. Jan Paweł
II w Piastowskiej Legnicy
• 3 VI (czwartek) — Uroczystość
Bożego Ciała. Główna Eucharystia
z procesją o godz. 10.00
• 6 VI (niedziela) — Pielgrzymka
NSZZ „Solidarność” Zagłębia Miedziowego
• 27 VI (niedziela) — Rozpoczęcie
Letnich Koncertów Organowych.
Przez cały lipiec i sierpień codzienne koncerty o godz. 11.00 i 13.00
w Bazylice. W kościele pw. św. Józefa w soboty o godz. 19.00. Koncerty
potrwają do 5-go września
Lipiec
• 25 VII (niedziela) — Odpust ku czci
św. Anny. Eucharystia na Górze św.
Anny o godz. 15.00 Msza Św. z poświęceniem pojazdów - o godz. 12.00
Sierpień
• 8 VIII (niedziela) — Odpust ku czci
św. Wawrzyńca w Krzeszówku. Eucharystia o godz. 14.00
• 13 VIII (piątek) — Droga Krzyżowa
po Kalwarii Krzeszowskiej o godz.
10.00
• 14 VIII (sobota) — Wigilia Uroczystości Wniebowzięcia NMP; Msze
św. godz. 7.00, 12.00 i 18.00, godz.
21.00 – Apel Maryjny oraz procesja
po Kalwarii godz. 24.00 – Pasterka
Maryjna
• 15 VIII (niedziela) — Uroczystość
Wniebowzięcia NMP Msze Św. godz.
7.30, 10.00 i 17.00 godz. 11.30 – Różaniec (tajemnice chwalebne), godz.
12.00 – Suma Odpustowa z procesją Maryjną po placu klasztornym,
godz. 13.30 – Koncert Patriotyczny
na placu przed Bazyliką i agapa dla
pielgrzymów
Wrzesień
• 4 IX (sobota) — Pielgrzymka Osób
Niepełnosprawnych i Przyjaciół do
Krzeszowa
• 26 IX (niedziela) — Eucharystia
na Górze św. Anny w Krzeszowie
o godz. 15.00 z okazji rocznicy rekonsekracji kościoła pw. św. Anny;
Rekonsekracji dokonał w 2011 roku
ks. bp Marek Mendyk

Październik
• 2 X (sobota) — Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca oraz
Przegląd Zespołów Folklorystycznych
• 9 X (sobota) — Pielgrzymka Dzieci
oraz Przegląd Piosenki dla Dzieci
i Młodzieży
• 7-13 X — Jerycho Różańcowe. Modlitwa w intencjach Kościoła Świętego i Ojczyzny
• 31 X (niedziela) — Wigilia uroczystości Wszystkich Świętych: Noc
Wszystkich Świętych połączona
z procesją i Eucharystią w Mauzoleum Piastów Śl. przed ołtarzem
Wszystkich Świętych
Listopad
• 1 XI (poniedziałek) — Uroczystość
Wszystkich Świętych czczonych
w Mauzoleum Piastów Śląskich
w ołtarzu pod ich wezwaniem. Procesja na Cmentarz Parafialny i Msza
Święta polowa o godz. 12.00
Grudzień
• 18 XII (sobota) — 399 rocznica odnalezienia Cudownej Ikony. Zapraszamy na Nabożeństwo Światła oraz
adorację Cudownej Ikony na godz.
17.00 do Bazyliki. Przez cały dzień
możliwość indywidualnej adoracji
Ikony Krzeszowskiej
• 19 XII (niedziela) - 21 XII (wtorek)
— Rekolekcje Adwentowe
• 24 XII (piątek) — Pasterka w bazylice poprzedzona przeniesieniem
figurki Dzieciątka Jezus z Kościoła brackiego pw. św. Józefa o godz.
24.00
• 25 XII (sobota) — Uroczystość Bożego Narodzenia Eucharystia godz.
7.30, 10.00, 12.00 i 17.00
• 26 XII (niedziela) — II Dzień Bożego Narodzenia Eucharystia godz.
7.30, 10.00, 12.00 i 17.00
• 31 XII (piątek) — Ostatni dzień
2021. Nabożeństwo dziękczynne
o godz. 17.00. Pasterka noworoczna
o godz. 24.00
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DIECEZJA LEGNICKA
Komunikat Legnickiej Kurii Biskupiej
odnośnie wizyty duszpasterskiej
Ze względu na sytuację epidemiologiczną Biskup Legnicki, kierując się troską o zdrowie i życie rodzin,
zwłaszcza osób starszych, a także wszystkich prezbiterów diecezji legnickiej, podjął decyzję o odwołaniu
wizyty duszpasterskiej 2020/2021 w dotychczasowej formie.
W związku z powyższym, w poczuciu
odpowiedzialności za powierzonych naszej trosce duszpasterskiej wiernych, proszę o uwzględnienie następujących zasad:
1. Tradycyjna wizyta duszpasterska
w diecezji legnickiej zostaje zastąpiona
Mszą świętą celebrowaną dla mniejszych grup (np. mieszkańców poszczególnych ulic, małych miejscowości,
konkretnych domów), tak by intencją
Mszy świętej ogarnąć przybyłych wiernych.
2. Celebracje należy sprawować z zachowaniem przepisów państwowych, aktualnie obowiązujących.
3. Msza święta powinna mieć charakter uroczysty z obowiązkową homilią.
Po „modlitwie po Komunii” główny
celebrans odmawia modlitwę błogosławieństwa nad zebranymi, uwzględniając w jej treści mieszkańców, którzy
pozostali w domach, zwłaszcza osoby
starsze, cierpiące i chore.
4. Podczas liturgii istnieje możliwość pobłogosławienia wody, którą wierni powinni przynieść do kościoła we własnych naczyniach.
5. Przy wyjściu z Bazyliki wierni, którzy
będą wspólnie uczestniczyć w kolędowaniu otrzymają pamiątkowe Obrazki
Kolędowe na Czas Pandemii.
ks. prał. Robert Kristman
Wikariusz Generalny
Diecezji Legnickiej

WIZYTA DUSZPASTERSKA
w CZASIE PANDEMII
Krzeszów – Bazylika Mniejsza godz. 17.00

• Poniedziałek 4 stycznia 2021 r. – ul. Cysterska, Betlejemska, Kacpra i Baltazara,
• Wtorek 5 stycznia 2021 r. - ul. Sądecka, Bolka I, Nadrzeczna i Sportowa
• Czwartek 7 stycznia 2021 r. - ul. Loretańska, Osiedle, Kalwaria, Wilmmanna,
Piotra Brandla i Michała Englera
• Piątek 8 stycznia 2021 r. – ul. Cicha, Zielna, Św. Anny, Podklasztorna, i Młyńska,
• Sobota 9 stycznia 2021 r. - ul. M. Brokoffa, Barnarda Rosy, św. Jadwigi św. Jana
Nepomucena, św. Józefa oraz Lipienica

Jawiszów, Krzeszówek, Gorzeszów w kościele św. Wawrzyńca w Krzeszówku
• Wtorek 12 stycznia 2021 r. – Jawiszów, Gorzeszów i Krzeszówek godz. 16.00

Czadrów – w kościele św. Maksymiliana M. Kolbego
• Czwartek 14 stycznia 2021 r. – Czadrów - godz. 18.00

(Kto z mieszkańców naszej Parafii chciałby jednak zaprosić kapłana z wizytą duszpasterską do swojego domu – bardzo prosimy uzgodnić to indywidualnie z konkretnym księdzem)
Na czas Wizyty Kolędowej
w dobie pandemii - Szczęść Boże!
Ks. Marian Kopko – proboszcz i kustosz z Krzeszowa
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Ataki na
św. Jana Pawła II
Jan Paweł II i jego nauczanie są przeszkodą dla neomarksistów,
którzy budują „nowego człowieka”. Zwolennicy tej ideologii wynajdują
nieprawdopodobne historie, które przypisują papieżowi, ponieważ
jest on symbolem wartości opartych na dekalogu – powiedział PAP
ks. abp Henryk Hoser.
W ostatnich tygodniach przez
Polskę przetacza się fala protestów
przeciwko wyrokowi Trybunału
Konstytucyjnego, którym towarzyszą ataki na symbole religijne oraz
ataki na osobę Jana Pawła II.
„W atakach na papieża skupia się
jak w soczewce bunt i nienawiść do
Boga oraz tego, co jest Boże w człowieku. Według najnowszych raportów Pomocy Kościołowi w Potrzebie chrześcijaństwo jest obecnie
najbardziej prześladowaną grupą
o identyfikacji religijnej na świecie”
– powiedział ks. abp Henryk Hoser.
W ocenie duchownego „wystąpienia publiczne w Polsce ujawniły również głębokie zmiany, które
zaszły w naszym społeczeństwie
– wielu ludzi odeszło od tego, co
budowało naszą zbiorową świadomość, a więc: od historii, kultury
i wiary. Te trzy wartości stoją pod
pręgieżem nowych nurtów, które
właściwie są kolejną mutacją marksizmu” – powiedział ks. abp Hoser.
Ksiądz arcybiskup zwrócił uwagę, że poza niewielką grupą obywateli, większość ludzi ulega „mutacji intelektualnej”. „Jest to owoc
dynamicznego rozwoju środków
społecznego przekazu. Treści, które
się pojawiają w mediach, stają się
swego rodzaju dyktatem, zwłaszcza
dla młodszego pokolenia” – wskazał hierarcha.
W ocenie duchownego, żeby
wiedzieć, co ktoś myśli i jakie wartości wyznaje, wystarczy spytać,
z jakich mediów korzysta. „Różni-

ca między młodzieżą a poprzednimi pokoleniami polega na tym, że
ludzie starsi bardzo często potrafią
z gąszcza informacji wydobyć te,
które ich interesują, i sami ocenić
ich wartość, podczas gdy młodzież,
serfując po różnego rodzajach
portalach i mediach społecznościowych – przyswaja wszystko bez
głębszej refleksji i oceny – na to, co
jest prawdą, a co jest fałszem, co
jest dobrem, a co przynosi szkodę”
– zwrócił uwagę ks. abp Hoser.
Dodał, że dużym niebezpieczeństwem jest jednocześnie to,
że młodzież nie tylko przyjmuje
pewne treści na poziomie intelektualnym, ale także według nich
kształtuje swoje życie. „Wielu nie
podejmuje nawet wysiłku, by odnaleźć prawdę, ale szuka szybkich
i łatwych odpowiedzi. Tymczasem
rzeczywistość jest dużo bardziej
złożona, a odpowiedzi na trudne,
często egzystencjalne pytanie – nie
znajdziemy w internecie” – powiedział hierarcha.
W ocenie ks. abp. Hosera współczesna młodzież zatraciła także
pewną „zdolność pamięciową”.
„Korzysta z bieżących informacji,
tymczasem – jak mówią pedagodzy, powołując się na najnowsze
badania – brakuje jej tzw. »dysku
twardego«. Wynika to z modelu
edukacji, w którym nie uczy się
dzieci i młodzieży zapamiętywania ważnych treści, tłumacząc, że
pamięć jest w Google czy w tzw.
chmurze. W dłuższej perspektywie
powoduje to utratę przez młodzież

tożsamości, odcinają się od swoich
korzeni, co jest wygodne dla tych,
którzy chcą człowiekiem manipulować” – powiedział duchowny.
Ksiądz arcybiskup podkreślił,
że ci, którzy występują przeciwko
nauczaniu papieża Jana Pawła II,
jednocześnie „starają się wszelkimi sposobami pozbawić go wielkości i świętości”. „Robią to, siejąc
różnego rodzaju wątpliwości pod
adresem jego osoby, oskarżając papieża o czyny, których nie popełnił.
Wyrazem tego są np. nalepki na
stołecznej alei Jana Pawła II z nazwą »ulica ofiar Jana Pawła II«. To
jest swego rodzaju rewolucja, która
dokonuje się na naszych oczach” –
ocenił hierarcha.
„Pociechą jest list ponad tysiąca
naukowców, którzy stanęli w obronie papieża Polaka” – dodał.
Zaznaczył, że Kościół nie może
milczeć wobec publicznego rozpowszechniania kłamstw pod adresem Jana Pawła II. „Obserwowany
i komentowany przez wielu – słabo
słyszalny głos Kościoła w tym temacie – wymaga głębszego przemyślenia przyczyn”.
Ksiądz abp Hoser przypomniał,
że ks. kard. Stefan Wyszyński reagował natychmiast. „Potrafił on
stosować pedagogikę społeczną
przez bardzo dogłębne, wielokrotnie powtarzane i jasno sformowane
oceny tego, co się dzieje. Był w pełni tego słowa znaczenia pasterzem,
podobnie jak przez cały swój pontyfikat Jan Paweł II” – powiedział
ksiądz arcybiskup.
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Podkreślił, że papież był
„przewodnikiem, ojcem, niekwestionowanym autorytetem i autentycznym świadkiem Jezusa
Chrystusa. W związku z tym miał
on ogromny posłuch na całym
świecie”.
Zwrócił uwagę, że Jan Paweł
II był zawsze wrażliwy na ludzką
biedę, słabość, ubóstwo. „Pokazuje to m.in. encyklika »Dives in
Misericordia«, czy list »Do moich
Braci i Sióstr – ludzi w podeszłym
wieku«, nie mówiąc już o licznych
orędziach i homiliach. Wynikało
to z wojennych doświadczeń Jana
Pawła II w okupowanej Polsce” –
powiedział ks. abp Hoser.
Podkreślił, że „dla nowego
nurtu neomarksizmu, który buduje »nowego człowieka« w oderwaniu od tego, co dawniej go
kształtowało – Jan Paweł II i jego
nauczanie jest przeszkodą”. „Wynajdują oni zatem nieprawdopo-

dobne historie, które przypisują
mu” – stwierdził ks. abp Hoser.
Wyjaśnił, że „marksizm jest
ideologią rewolucyjną, która zrywa z przeszłością i jej wartościami i buduje »nowego człowieka«,
wyznawcę tejże ideologii. Jest
skrajnie ateistyczny i antyreligijny, w imię własnych konstruktów.
Zakłada »walkę klas«, czyli ma
prowadzić do zniszczenia przeciwników »wrogów klasowych«”
– powiedział duchowny.
Zwrócił jednocześnie uwagę, że walka klas dotyczy już nie
kapitalizmu, lecz społeczeństwa
„patriarchalnego”. „Walka klas ma
za swoje pole podział biologiczny na płeć męską i żeńską. Nowy
człowiek ma z tego być wyzwolony na rzecz płci psychokulturowej (gender)” – powiedział ks.
abp Hoser.
W ocenie ks. abp. Hosera „najbardziej przejmujące wydaje się
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zniszczenie pomnika dzieci fatimskich” w Chrząstawie Wielkiej
na Dolnym Śląsku. „To już jest
bestialstwo, które szokuje, pokazując, jak łamane są wszelkie
granice. Takie zachowania mogą
poruszyć nawet człowieka niewierzącego” – stwierdził.
Obecną sytuację w Polsce ks.
abp Hoser nazwał potopem, który zajmuje coraz większy obszar.
„Obowiązkiem człowieka wierzącego jest dawanie jednoznacznego i wyraźnego świadectwa tego,
co jest prawdą, co jest dobrem
i co jest trwałą, a nie koniunkturalną wartością. Chowanie się
i milczenie wobec szerzącego się
zła ukazuje rzeczywisty obraz naszej wiary i naszego światopoglądu” – powiedział ks. abp Henryk
Hoser.
Artykuł opublikowany na stronie: naszdziennik.pl

Kolejne opracowania
ks. Kutrowskiego

Ukazały się nowe publikacje poświęcone muzyce dawnego Krzeszowa. Wspólnie z autorem publikacji
– ks. Łukaszem Kutrowskim zapraszamy wszystkich do zapoznania się z opracowaniami. Materiały
przekazujemy Państwu do pobrania.
Drukowane egzemplarze zostały
wysłane do największych polskich bibliotek oraz dolnośląskich szkół muzycznych – dla osób indywidualnych są
one dostępne w naszym Biurze Obsługi.
Instytucje, które nie otrzymały publikacji, a chciałyby nimi zasilić swoje zbiory proszone są o kontakt pod nr +48 75
742 32 79 lub adresem e-mail biuro@
opactwo.eu. Tymczasem serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych
do pobrania opracowań, które dostępne
są w plikach pdf na naszej stronie internetowej opactwo.eu.
Projekt został zrealizowany dzięki
dofinansowaniu ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyczny
ślad” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.
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Apel działaczy „Solidarności”
w obronie pamięci o Świętym Janie Pawle II
My weterani opozycji antykomunistycznej i „Solidarności” piszemy ten list z sercem pękającym z żalu i ściśniętym
ze zgrozy.
W latach 80-tych XX w. kiedy sowieckie imperium trzymało w niewoli pół
Europy i szykowało się do atomowej zagłady po to by zniewolić resztę wolnego
świata, my – młodzi i pełni wiary w przyszłość walczyliśmy o wolną Polskę, o wolność słowa, o wolność wyznawania każdej
religii.
Komuniści użyli przeciwko nam całego aparatu represji państwa. Prześladowali nas i nasze rodziny; wielu straciło
pracę i środki do życia, wielu spędziło za
kratami miesiące i lata, kilkadziesiąt osób
zamordowano.
Jeśli udało nam się wytrwać i doczekać Wolnej Polski, to tylko dzięki naszej
świętej religii i serdecznej opiece, jaką
otoczył nas Kościół katolicki kierowany
przez męża opatrznościowego, dziś Świętego Jana Pawła II. Najwyższy dostojnik
Kościoła katolickiego a zarazem najpokorniejszy sługa Boży, najpiękniejszą polszczyzną przekazywał nam naukę Chrystusa. Mówił do nas: „Codziennie się za
was modlę, tam w Rzymie i gdziekolwiek
jestem, codziennie się modlę za moją Ojczyznę i modlę się za ludzi pracy, i modlę
się za to szczególne, wielkie dziedzictwo
polskiej „Solidarności”. Modlę się za ludzi,
którzy są związani z tym dziedzictwem,
w szczególny sposób za tych, którym wypadało czy wypada ponosić ofiary z tego
powodu”.
Kiedy 2 kwietnia 2005 roku odszedł
do domu Ojca, stawialiśmy na ulicach
i placach tysiące zniczy, modliliśmy się za
jego dusze i dziękowaliśmy Panu za dar
jego posługi… że dane nam było słuchać
nauk świadka miłosierdzia i dobroci Bożej.
Serce nam się kraje, gdy widzimy jak
tysiące zmanipulowanych przez wrogów
Kościoła i Polski młodych ludzi wychodzi
dziś na ulice, po to tylko, by wykrzyczeć
swoją nienawiść do Kościoła katolickiego,
znajdując satysfakcję w obrażaniu plugawymi słowami najlepszego syna narodu
Polskiego, Świętego Jana Pawła II.
Biorąc przykład z ludzi nauki, którzy
wystąpili w obronie Jana Pawła II, my
działacze opozycji antykomunistycznej
i „Solidarności” również apelujemy do
wszystkich o opamiętanie. Żadne racje
polityczne nie mogą burzyć fundamen-

tów naszego narodowego trwania, nie
wolno podcinać korzeni z których wszyscy wyrastamy, nie wolno niszczyć naszej
wspólnoty. Taki jest bowiem rzeczywisty
cel kłamliwych ataków na Kościół katolicki i na najszlachetniejszą postać w ponad
tysiącletnich dziejach Polski.
26 listopada 2020 r.
Adam Borowski – działacz Solidarności
Walczącej, więzień polityczny, wydawca
podziemny
Mirosława Łątkowska – działaczka Solidarności Walczącej
Tadeusz Markiewicz – działacz Solidarności Walczącej, więzień polityczny, drukarz podziemny
Roman Bielański – działacz antykomunistyczny, więzień polityczny
Wacław Holewiński – działacz antykomunistyczny, więzień polityczny, wydawca
podziemny
Krzysztof Wyszkowski – działacz antykomunistyczny i „Solidarności”, więzień
polityczny
Jerzy Langer – działacz „Solidarności”,
więzień polityczny
Czesław Nowak – działacz antykomunistyczny i „Solidarności”, więzień polityczny
Andrzej Michałowski – działacz antykomunistyczny i „Solidarności”, więzień polityczny
Krzysztof Bąkowski – podziemny wydawca, więzień polityczny
Andrzej Osipów – działacz antykomunistyczny i „Solidarności”, więzień polityczny
Andrzej Rozpłochowski – działacz antykomunistyczny i „Solidarności”, więzień
polityczny
Tomasz Olko – działacz antykomunistyczny i „Solidarności”, więzień polityczny
Stanisław Fudakowski – działacz antykomunistyczny i „Solidarności”, więzień
polityczny
Andrzej Kołakowski – działacz antykomunistyczny, drukarz i kolporter wydawnictw podziemnych
Janina Wehrstein – działaczka „Solidarności”, więzień polityczny
Tomasz Moszczak – działacz „Solidarno-

ści”, więzień polityczny
Emil Broniarek – działacz antykomunistyczny, drukarz, więzień polityczny
Julita Bodzińska – działaczka „Solidarności”, kolporterka wydawnictw podziemnych
Małgorzata Chmielecka-Gumoś – działaczka antykomunistyczna, więzień polityczny
Tadeusz Bień
Zygmunt Błażek
Mariusz Wilczyński
Krzysztof Bydałek
Lech Brzoza
Krystyna Łyszcz
Krzysztof Gąsior
Julian Filip
Paweł Glanert
Grabowski Mirosław
Gajkowski Adam
Tadeusz Zarembski
Eugeniusz Szymecki
Barbara Hejcz
Jarosław Raszewski
Krzysztof Kapica
Anna Kołakowska
Ryszard Kłos
Kazimierz Kos
Robert Krygier
Izabella Lipniewicz
Andrzej Malinowski
Krzysztof Mazur
Aleksander Oczak
Edward Janus
Antoni Bogdanowicz
Feliks Pieczka
Romuald Plewa
Andrzej Szatkowski
Jan Skiba
Cezary Godziuk
Krzysztof Sosnowski
Jabłońska Lucyna
Marian Hoppa
Mieczysław Wędrowski
Janusz Walentynowicz
Stefan Zawadzki
Jan Hermanowicz
Jan Zieliński
Zofia Dublaszewska
Nina Milewska
Brunon Baranowski
Kacper Płaźynski
Edward Janus
Krzysztof Łaszuk
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Patron Harcerstwa
Polskiego
Błogosławiony Ks. Stefan Wincenty Frelichowski urodził się 22 stycznia 1913 r. w Chełmży. Tutaj
uzyskał świadectwo dojrzałości. Studia teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym
w Pelplinie przyjmując 14 marca 1937 r. Święcenia kapłańskie.

Był najpierw kapelanem i osobistym sekretarzem Biskupa Chełmińskiego St. W. Okoniewskiego, a od 1
lipca 1938 r. wikariuszem parafii pw.
Wniebowzięcia NMP w Toruniu.
Dnia 18 października 1939 r. został aresztowany przez hitlerowców
i osadzony w toruńskim Forcie VII,
a następnie w obozach koncentracyjnych: Stutthof, Sachsenhausen - Oranienburg, Dachau. Zmarł w opinii
świętości jako więzień Dachau. Przez
cały czas heroicznie spełniał swe życie
według harcerskiej służby bliźniemu
niosąc pomoc materialną, a przede
wszystkim duchową. Zaledwie na kilka tygodni przed zakończeniem działań wojennych (23.02.1945 r.) zmarł
zarażony podczas posługi chorym na
tyfus plamisty współwięźniom. Zanim
jego ciało spalono w krematorium, na
prośbę obozowych przyjaciół i kolegów, student medycyny Stanisław
Bieńka uciął jego dwie kostki palców,
by stanowiły jego relikwie. Stanisław
Bieńka sporządził również jego maskę
pośmiertną, w której umieścił, jedną
kostkę palca.
Ojciec Święty Jan Paweł II 7 czerwca 1999 r. na toruńskim lotnisku beatyfikował ks. Stefana podczas nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca
Pana Jezusa. W homilii wygłoszonej
podczas uroczystości powiedział:
„Zwracam się także do całej rodziny
polskich harcerzy, z którą nowy błogosławiony był głęboko związany.
Niech stanie się dla was patronem,
nauczycielem szlachetności i orędownikiem pokoju i pojednania”.
W wieku 14 lat, dnia 21 marca
1927 r wstąpił do Związku Harcerstwa
Polskiego II Drużyny Harcerskiej im.
Zawiszy Czarnego w Chełmży, której
od 1930 r. był drużynowym. W Pelplinie jako kleryk był członkiem.
a następnie przewodniczącym kręgu

Starszoharcerskiego. W 1934 r. został podharcmistrzem. W Toruniu
był kapelanem Chorągwi Pomorskiej
i kierownikiem Wydziału Harcerstwa
Starszego. Redagował biuletyn „Zew
Starszoharcerski”.
Pisał „Pamiętnik”. Oto jeden fragment dotyczący harcerstwa:
„...wierzę mocno, że państwo,
którego wszyscy obywatele byliby
harcerzami. byłoby najpotężniejsze
ze wszystkich. Harcerstwo, bowiem,
a polskie szczególnie. ma takie środki, pomoce, że kto przejdzie przez
jego szkołę to jest typem, człowieka,
jakiego nam teraz potrzeba. A już najdziwniejszą, ale naj-lepszą jest idea
harcerstwa. Wychowanie młodzieży przez młodzież. I ja sam, jak długo tylko będę mógł, co daj Boże, aby
zawsze było, będę harcerzem i nigdy
dla niego pracować i popierać go nie
przestanę. Czuwaj! (16.1.30)”.
Dnia 20.09.2002 r. Kongregacja ds.
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała Dekret ustanawiający Bł.
Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego Patronem Harcerstwa Polskiego. Ogłoszenia Patronem Harcerstwa
Polskiego dokonał Jego Eminencja Ks.
Kardynał Józef Glemp, Prymas Polski
w Katedrze Polowej Wojska Polskiego
w Warszawie 22.02.2003 r. Parafia pw.
Wniebo-wzięcia NMP i Bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowsidego od
31.03.2001 r. jest Sanktuarium Bł. Ks.
StefanaWincentego Frelichowskiego.

miłością, Ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski uczestnik cierpień Chrystusowych, poniósł męczeńską śmierć
w służbie braciom, którzy doznali
ogromu krzywd, bólu i opuszczenia.
Idąc ciemną doliną, zła się nie uląkł,
lecz mężnie zło dobrem zwyciężał.
Racz, Panie, za wstawiennictwem
Błogosławionego Stefana Wincentego, udzielić mi łaski..., o którą pokornie Cię proszę. Spraw również w swej
dobroci, aby ten heroiczny świadek
miłości pasterskiej rychło dostąpił
chwały Świętych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen
Imprimatur Kurii Diecezjalnej
Toruńskiej z dnia 30.07.1999 r. Ldz.
1596/99/II
O łaskach otrzymanych za pośrednictwem bł. ks. Stefana Wincentego
Frelichowskiego prosimy przesyłać
informację na adres:
Kuria Diecezjalna Toruńska
ul. Łazienna 18
87-100 Toruń

Modlitwa o łaski za wstawiennictwem Błogosławionego Ks. Stefana
Wincentego Frelichowskiego oraz
o kanonizację:
Wszechmogący i miłosierny Boże,
Ty nam dajesz pasterzy według serca swego, uzdalniając ich do ofiarnej
miłości na wzór Jezusa Chrystusa,
Dobrego Pasterza. Napełniony taką

Gdy moc i wiara w duszy,
Ostoim się jak mur.
Niech życie pieśń poruszy,
Serca pochwycą wtór!
Gdy słońce łzy osuszy,
Wesoły zabrzmi ton!
Hej, hej, hej, hej!
Hej, z pieśnią od naszych stron! (bis)

Niech orły górą płyną
Ulubiona piosenka Druha Wicka
Niech orły górą płyną,
w dolinie rośnie kwiat,
my górą czy doliną
z pieśnią pójdziemy w świat.
Niech tylko łzy nie płyną,
na drogę uścisk daj.
Hej, hej, hej, hej!
Hej z pieśnią na świata kraj. (bis)
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Hubertus Sudecki 2020
Krzeszowska Bazylika 3 listopada 2020 roku gościła Myśliwych z Okręgu Jeleniogórskiego
i Wałbrzyskiego. Podczas Mszy św. Hubertowskiej zostały przydzielone odznaczenia dla najbardziej
zasłużonych członków PZŁ.
Hubertus to szczególnie ważny dzień
dla myśliwych. Mimo, że św. Hubert zniknął po Soborze Watykańskim II z kalendarza liturgicznego to Jego kult jest nadal
żywy. Ze względu na panującą pandemię
obchody Hubertusa zostały ograniczone
tylko do Mszy Świętej której przewodniczył ks. Wojciech Oleksy – członek PZŁ.
Na wspólną Mszę św. zostali zaproszeni
członkowie Okręgowych Rad Łowieckich
z Jeleniej Góry i Wałbrzycha oraz zasłużeni myśliwi.
Podczas homilii ks. Wojciech Oleksy
zwrócił uwagę na odpowiedzialne zadania
do jakich powołani są myśliwi. Odniósł
się do prefacji mszalnej: – Ty stworzyłeś
człowieka na swoje podobieństwo i poddałeś mu wszechświat godny podziwu,
aby w Twoim imieniu panował nad całym
stworzeniem i chwalił Ciebie w Twoich
dziełach.
– W homilii mówił do myśliwych: „My
myśliwi nie wstydzimy się tego co robimy,
łowiectwo jest potrzebne społeczeństwu.
My w imieniu Boga zarządzamy dobrami,
które od Niego otrzymaliśmy i musimy
to robić jak najlepiej potrafimy. Łowiectwo to nie tylko bezmyślne zabijanie, to
przede wszystkim zarządzanie populacją,
ochrona środowiska, dbanie o bioróżnorodność. Łowiectwo to kultura myśliwska, gwara myśliwska, muzyka myśliwska,
kynologia. Mamy dziś w nasze święto być
dumni z tego, że jesteśmy w drużynie św.
Huberta”.
O uroczystą oprawę Mszy św. zadbał
Reprezentacyjny Zespół Sygnalistów „Odgłosy Kniei” z Wałbrzycha. Po zakończonej liturgii Łowczy Okręgowy pan Wiktor
Marconi wręczył Odznaczenia Łowieckie
dla Kół Łowieckich i najbardziej zasłużonych dla Polskiego Związku Łowieckiego.
Myśliwi podziękowali Księdzu Prałatowi
Marianowi Kopko – Kustoszowi Sanktuarium – za życzliwości i wsparcie w organizowaniu nietypowego Hubertusa.
Spotkanie ze względu na pandemię nie
zakończyło się tradycyjną biesiadą myśliwską.
Niech św. Hubert i Matka Boża Łaskawa ma w opiece wszystkich sympatyków
łowiectwa.
Ks. Wojciech Oleksy
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Reporterzy zeszli
do klasztornych podziemi

W poniedziałek 23 listopada reporterzy pierwszy raz w historii weszli do podziemi w których spoczywają
cystersi. Dzięki telewizji Strimeo wszystkie osoby, które interesują się historią naszego opactwa będą
mogły poznać historię tego miejsca i pochowanych tam zakonników.
Podziemia, które udostępniliśmy
dla reporterów to jeden z trzech takich
obiektów znajdujących się pod Bazyliką.
Organizacją pracy oraz wszystkimi kwestami bezpieczeństwa zajęła się telewizja
Strimeo. Do wnętrza wraz z reporterami dostał się także Rafał Bijak – przewodnik po krzeszowskim opactwie. Nie
było możliwości aby dostać się do podziemi schodami – ze względu na wagę
kamiennej płyty, która je zamyka przed
ołtarzem. Dwójka ochotników z lokalnej jednostki Straży Pożarnej przetransportowała uczestników nagrań wraz ze
sprzętem na linach przez okno znajdujące się po południowej stronie Bazyliki.
Podziemia, które uchwycone zostały w kadrach obiektywów znajdują
się pod prezbiterium – według tradycji
chowani tam byli prezbiterzy, czyli ojcowie cystersi, którzy mieli możliwość
sprawowania Mszy Świętych. Na miejscu znajduje się około 80 trumien, istnieje prawdopodobieństwo, że było ich
tam o wiele więcej. Szczątki pozostałych
zakonników mogą być także wmurowane w ściany tego zabytkowego obiektu.
Najstarsza trumna wydatowana jest na
rok 1739, natomiast dokumenty mówią
że pierwsze pochówki odbyły się w tym
miejscu już w 1730 roku. To ciekawostka biorąc pod uwagę fakt, że krzeszowska Bazylika powstała dopiero w 1735

roku. Pocysterskie Opactwo w Krzeszowie kryje wiele niezwykłych historii
– które można odkryć zwiedzając ten
kompleks. Pewna część podziemi także jest udostępniona odwiedzającym –
zwiedzać ją można w weekendy w sezo-

nie letnim. Serdecznie zapraszamy aby
po pandemii odwiedzić to miejsce, aby
odkryć piękno i tajemnice Europejskiej
Perły Baroku.
Nagrany materiał można obejrzeć na
stronie strimeo.tv oraz opactwo.eu
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Cuda różańcowe
Rozważania
Bractwa Różańcowe
Już w średniowieczu powstawały
grupy, które wspólnie gromadziły się, by
odmawiać różaniec. Pierwsze bractwo
różańcowe powstało w 1470 roku. Jego
założycielem był bł. Alan de la Roche.
Później w Europie istniały setki bractw
różańcowych, do których należeli królowie i książęta, dostojnicy i wielcy wodzowie.
Modlitwa różańcowa dotarła do Polski w średniowieczu. Na jej ziemiach
również zaczęły powstawać bractwa
różańcowe. Należeli do nich: Zygmunt
Stary, Stefan Batory, Jan III Sobieski, Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski.
W parafiach istnieją grupy Żywego
Różańca. Należące do nich osoby zobowiązane są do codziennego odmawiania
tej modlitwy. Pierwszą różę różańcową
założyła w Lyonie, we Francji sługa Boża
Paulina Maria Jaricot. Do Polski dzieło
to dotarło w XIX wieku i objęło niemal
cały kraj.

* Historia * Łaski

Żywy różaniec
Założycielką żywego Różańca była
Paulina Jaricot (1799-1862). Pochodziła
ona z głęboko wierzącej francuskiej rodziny. Po okresie młodzieńczego buntu
przeżyła swoje nawrócenie. Mówiła, że
to sam Jezus ją wybrał. Bóg wykorzystał
jej zdolności organizacyjne. W wieku 27
lat założyła ona pierwszą różę.
Paulina Jaricot pragnęła, by jej dzieła
misyjne posiadały zaplecze modlitewne.
Członkowie Żywego Różańca tworzyli
wspólnoty, których celem było wspieranie dzieł ewangelizacyjnych i charytatywnych Kościoła. W skład róży wchodzi
15 osób. Codziennie odmawiają one jedną dziesiątkę różańca, rozważając wylosowaną przez siebie tajemnicę. To w tym
tkwi całe bogactwo tej idei. Między
modlącymi tworzy się współzależność
rozważanych tajemnic i intencji. Wszyscy biorą udział we wspólnym wysiłku,
wspólna jest też radość z owoców modlitwy. Paulina tak dobierała członków,

by był „ktoś dobry, średni i tacy, którzy
mają tylko samą dobrą wolę... Piętnaście
węgielków, jeden tylko jest rozżarzony,
trzy lub cztery częściowo, pozostałe zaś
wcale. Zbliżcie je do siebie - a powstanie
żar”.
W chwili śmierci Pauliny Jaricot żywy
Różaniec liczył trzy miliony członków.
Papież Grzegorz XVI zatwierdził stowarzyszenie. Następnie Pius IX ustanowił
zasady organizacyjne Żywego Różańca.
Każdy następny papież odnosił się w dokumentach bądź nauczaniu do różańca,
podkreślając wagę tej modlitwy. Ostatni
dokument napisał Jan Paweł II w roku
2002, wydając list apostolski Rosarium
Virginis Mariae, którym równocześnie
ogłosił Rok Różańca dla całego Kościoła.
Kinga Bubich
Tekst pochodzi z książki
"Różaniec - Rozważania, Historia, Łaski"
Dom Wydawniczy "Rafael" 2012

Noc Wszystkich Świętych

Za nami Noc Wszystkich Świętych – wyjątkowe wydarzenie religijne odbywające się co roku w
Pocysterskim Opactwie w Krzeszowie.
Tegoroczny program obejmował dwie Msze Święte, którym towarzyszyli święci i błogosławieni
naszego Kościoła.
Pierwsza Eucharystia, połączona z przeniesieniem relikwii odbyła się o godz. 18:00 w Kościele
Klasztornym. Podczas liturgii homilię wygłosił ks. Ludwik Solecki.
O godz. 24:00 w Mauzoleum
Piastów Śląskich przed ołtarzem
Wszystkich Świętych odbyła się
tradycyjna Msza św., której przewodniczył Kustosz Sanktuarium
ks. Marian Kopko.
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Święci – „zwyczajni niezwyczajni”
Homilia ks. prał. Mariana Kopko, kustosza sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie,
wygłoszona podczas Krzeszowskiej Nocy Wszystkich Świętych.
Kiedyś w telewizji można było
oglądać program „Zwyczajni Niezwyczajni”. Jego bohaterami byli
ludzie, którzy zrobili w swoim życiu coś szczególnego: wykazali się
wielką odwagą, pomogli komuś
wyjść z opresji, czy też przeciwstawili się złu i przemocy. Ktoś zorganizował grupę ludzi gotową oddawać regularnie krew ze względu na
chore dzieci. Ktoś inny bez namysłu rzucił się do wody, by wyciągnąć z niej topiące się dziecko. Jeszcze ktoś inny wystąpił przeciwko
bandzie młodych mężczyzn, stając
odważnie w obronie nastoletniej
dziewczyny, i uratował ją przed
zbiorowym gwałtem.
Zwyczajni, a jednak niezwyczajni. A może przede wszystkim
niezwyczajni z uwagi na swoje
wyjątkowe czyny? Z tego powodu
zapraszano ich przecież do telewizji…
A święci, których dzisiaj wspominamy? Na pierwszy rzut oka to
ludzie niezwyczajni, którzy jakąś
niezwykłą cechą przyciągają powszechną uwagę. Są wśród nich
tacy, jak św. Ojciec Pio, który nosił na swoim ciele stygmaty – znaki
męki Chrystusa. Są i święci, którzy
mieli niezwykłe wizje, jak św. Faustyna Kowalska czy bł. Katarzyna
Emmerich, albo często wpadali
w ekstazy, jak św. Gerard Majella.
Są ludzie żyjący w skrajnym ubóstwie, jak św. Franciszek, i tacy, dla
których przez wiele lat jedynym
pokarmem była Komunia Święta,
jak działo się to w życiu bł. Alexandriny da Costy z Portugalii.
Słowo Boże każe nam jednak
dzisiaj inaczej spojrzeć na świętych. Świętość to nie jakieś nadzwyczajne dary czy niezwykły spo-

sób życia. Być świętym to przede
wszystkim żyć w głębokim zjednoczeniu z Bogiem, które na co dzień
może przyjąć różną postać. Dlatego warto – tak jak Kościół czyni to
dzisiaj – spojrzeć równocześnie na
wszystkich świętych. Można wówczas przekonać się, że świętość jest
dla królów i prostych służących, dla
żyjących w klauzurze mistyczek, lekarzy i niewolników, ojców rodziny i dzieci. Wszyscy z nich mają
wspólną cechę: najważniejszy w ich
życiu jest Jezus i w Nim odnaleźli
prawdę o swoim powołaniu i swojej godności: Zobaczcie, jak wielką
miłością obdarzył nas Ojciec – zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi
i rzeczywiście nimi jesteśmy!
Kto wie, że jest kochany, może
miłość podarować innym. Im bardziej człowiek otwiera się na Bożą
miłość, tym mocniej ta go przemienia. Człowiek przeniknięty
Bożą miłością promieniuje nią na
innych. Taki człowiek jest pełen
radości, gdyż doświadcza prawdzi-

wego szczęścia. Bo szczęśliwym nie
jest ten, kto wszystko ma dla siebie,
lecz ten, kto dzieli się z innymi dobrem otrzymanym od Boga. Dlatego szczęśliwi ubodzy w duchu,
czyli otwarci na Boże dary, a także
miłosierni, pokój czyniący, cisi i łagodni…
Szczęście świętych nie jest związane z brakiem trosk, problemów
życiowych i cierpienia. Być dzieckiem Bożym nie oznacza mieć
same sukcesy w życiu i przyjemności. Czasem nawet wydaje się,
że właśnie tych, którzy są bardzo
blisko Boga, spotykają najgorsze
nieszczęścia. Święci jednak się nie
poddają i nie tracą nadziei pokładanej w Bogu. Cokolwiek w ich życiu by się działo, mają oczy zwrócone ku Bogu. On ich umacnia swoją
miłością, by wśród burz życiowych
i przeciwności, mocno stąpając po
ziemi, zmierzali ku królestwu Bożemu. Święci – całkiem zwyczajni,
choć może i niezwyczajni?
Spisał Marek Zygmunt
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Przewodnik odpowiada:
"Czy ktoś wie jak wygląda
wielbłąd?" i inne przypadki
Kościół bracki pw. Św. Józefa wraz z freskami Michała Willmanna jest niezwykłym miejscem, w
którym każdy na nowo poznaje tajemnicę Wcielenia. Świątynia, ze względu na tematykę przedstawień
w niej stworzonych bywa określana jako jedna z największych "szopek bożonarodzeniowych",
bowiem wśród fresków ukazujących historię św. Rodziny znajdziemy polichromie ukazujace Boże
Narodzenie, pokłon Trzech Mędrców czy Pokłon Pasterzy.

Radość św. Józefa z pokłonu Trzech Mędrców
Większość z tych przedstawień
jest doskonale znana i niemal każdy
z nas zapytany, mógłby powiedzieć
parę słów na ich temat. Jednakże
tak to już bywa, że po dłuższych
oględzinach zauważa się rzeczy "na
pierwszy rzut oka niezauważalne".
Tak jest i w przypadku fresków Michała Willmanna, który w swoich
dziełach w kościele brackim zawarł
sporo nawiązań i symbolik. Dookoła
nich z czasem powstały legendy.
Chyba jedną z najbardziej popularnych anegdot związanych z
Michałem Willmannem i świątynią

pw. Św. Józefa jest ta o wielbłądach,
które wyglądają jak konie, których
szyje zostały wydłużone. Jak mówi
ta legenda, "Śląski Rembrandt" miał
nigdy nie widzieć tych egzotycznych
zwięrząt, dlatego też zapytał kogoś
jak takie coś wygląda. Malarz usłyszał odpowiedź, że wielbłąd to taki
koń z długą szyją. Dalej podziała
wyobraźnia, której efekty możemy
oglądać w prezbiterium kościoła pw.
św. Józefa do dzisiaj.
Zresztą w samym tylko przedstawieniu w absydzie tejże świątyni
szczegółów wartych uwagi jest wię-

cej. W tle (pomijając już, że użyte
są również krajobrazy śląskie oraz
roślinność iglasta, która "charakterystyczna dla rejonów Ziemi Świętej nie jest") trudno jest odnaleźć
stajenkę czy żłóbek (mocno kojarzony z Bożym Narodzeniem) a w
jego miejsce mamy do czynienia z
ruinami potężnych zabudowań. Powodem tego są dawne wierzenia,
według których przyjmowano że
Chrystus przychodząc na świat w
"mieście dawidowym Betlejem" narodził się w ruinach dawnego pałacu
króla Dawida.
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Orszak królewski z belami płótna lnianego

O tym jak nieszablonowe jest
przedstawienie autorstwa Michała
Willmanna "Radość św. Józefa z pokłonu Trzech Mędrców" świadczą
także dary składane przez mędrców,
bowiem pojawiają się w tym wypadku cztery przedmioty. Oczywiście
władcy ze wschodu przynoszą Dziecięciu trzy tradycyjne podarunki,
czyli złoto (uznanie Chrystusa za
króla), kadzidło (uznanie za kapłana) oraz mirrę  (zapowiedź męczeńskiej śmierci Jezusa), ale pojawia się
również podarunek nawiązujacy do
sposobu życia ludności, która kiedyś
gromadziła sie w brackiej świątyni.
Panoramicznie widnieją bogate orszaki królewskie. Słudzy mędrców
przynoszą Chrystusowi szare paczki, które są identyfikowane jako bele
płótna lnianego. Jest to nawiązanie
do pracy tutejszej ludności, która

zajmowała się tkactwem, zarabiając
na życie. Tradycja tkacza na Śląsku
(który nazwiemy dzisiaj "dolnym")
była długa, o czym świadczą choćby wydarzenia z XIX w., kiedy to w
1844 r. doszło do "buntu tkaczy śląskich". Ta historia później posłuży
Gerhartowi Hauptmannowi do napisania dramatu "Tkacze".
Większa część historii, która opowiada o wydarzeniach związanych z
narodzeniem Jezusa, przedstawiona
jest po bokach nawy w "Radościach"
i "Smutkach św. Józefa". Oczywiście
nie ma tutaj sensu prezentować kolejnych - doskonale znanych fresków.
Warto jednak zwrócić uwagę na poszczególne postacie, które w tej historii występują (a raczej widnieją).
I tak karczmarzem odmawiającym
noclegu   św. Rodzinie jest oczywiście Michał Willmann. W tym wy-

padku nie ma żadnego zaskoczenia.
To może pojawić się dopiero przy
przedstawieniu pasterzy, bowiem
wedle tradycji pastuszkowie mają
mieć twarze miejscowych chłopów,
którzy żyli współcześnie Michałowi
Willmanowi. Zresztą malarze chętnie posługiwali się "statystami" do
tworzenia ludzkich przedstawień.
W przypadku Michała Willmanna
do podobnych procederów dochodziło również. Żeby pozostać w klimacie bożonarodzeniowym (kto nie
zna historii o pilnującym malarza
zakonniku i jego portrecie?) warto
powrócić do pokłonu Mędrców, bowiem wtam wśród orszaku dostrzec
można małego chłopca trzymającego papugę. Jak twierdzą niektóre
źródła jest to portret pomocnika
mistrza Willmanna.
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Pożegnanie Świętej Pamięci
Czesławy Nucińskiej
Ukochanej Matki, Żony i Babci, zmarłej dnia 21 października 2020 roku
W dniu 24 października w kościele parafialnym w Trzebnicach została
odprawiona Msza św. pogrzebowa za
duszę naszej parafianki, śp. Czesławy
Nucińskiej. Msza św. koncelebrowana przez pięciu księży, zgromadziła
licznych żałobników z wielu bliższych
i dalszych miejscowości. Kunsztowne
wieńce złożone wokół trumny były widomym znakiem miłości, przywiązania
i szacunku dla Zmarłej.
W wielkim bólu rodzina żegnała ukochaną i najbliższą Osobę, a my,
niezastąpioną przyjaciółkę i sąsiadkę,
mieszkankę naszej malutkiej wioski
Michałów, gdzie się urodziła i przeżyła
większość swego życia. Tu, przez ponad pół wieku, przemierzała wszystkie
ścieżki, znała każdy kamień, drzewo
przydrożne, każdą rodzinę, w dwóch
lub trzech pokoleniach. Ten świat kochała; dbała o jego piękno i dobry obyczaj, okazywała swe przywiązanie do
miejsca i ludzi. Cieszyła się ze spotkania z każdym człowiekiem, okazując
mu należny szacunek i zainteresowanie. Żywo obchodziły Ją sprawy naszej społeczności i wspólnie z mężem,
wybitnym działaczem społecznym,
związkowym i politycznym, podejmowali wiele cennych inicjatyw, które
następnie konsekwentnie realizowali
aktywizując naszą społeczność. Robili
rzeczy, które wydawały się nam niemożliwe, a jednak, siłą woli, pracą i poświęceniem doprowadzali sprawy do
końca. Tak właśnie został wybudowany piękny, stylowy budynek świetlicy
wiejskiej, gdzie następnie organizowali
niezapomniane uroczystości i spotkania umacniając poczucie wspólnoty
w dzisiejszym zatomizowanym świecie.
W naszej pamięci też zachowamy szczególną troskę Zmarłej i Jej męża o nasz
wiejski kościółek, o należyte przygotowanie do każdej Mszy św. i wszelkich
uroczystości, które organizowali razem
z księżmi i Radą Parafialną. Pamiętamy
wiele ofiarnych inwestycji, które pozostaną widomą pamiątką Ich aktywności
na Naszej Ziemi.

Pożegnaliśmy Osobę, której piękne
i bogate życie miało szeroki zasięg. Związana z regionem Zagłębia Miedziowego, przepracowała 35 lat w Kombinacie
Górniczo Hutniczym w Lubinie wychowując jednocześnie dwoje dzieci, również pracowników Kombinatu. Współtworzyła Solidarność w swoim miejscu
pracy, a potem uczestniczyła w akcjach
protestacyjnych stanu wojennego. Za
składanie kwiatów w miejscu uświeconym krwią zabitych demonstrantów,
w pierwszą rocznicę Zbrodni Lubińskiej
z 31 sierpnia 1981 roku, została zatrzymana i skazana, a potem długo czuła na
swoich plecach smak milicyjnej pałki.
Miała ugruntowane poglądy polityczne; umiała z determinacją ich bronić i zaświadczać swoją działalnością
na różnych poziomach życia. Cieszyła
się z wolnej Polski, cieszyła się z rządu
demokratycznej prawicy, który realizował Jej wizję kraju. Za swoją działalność
i postawę została wraz z Mężem odznaczona w 2009 roku Złotym Krzyżem
zasługi przez śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Patrząc na bogate życie Zmarłej jest
łatwo dostrzec, że motywami Jej działania były wiara i patriotyzm oraz miłość,
dobroć, uczciwość i sprawiedliwość.
Do ostatnich dni, mimo wyczerpującej
choroby, okazywała zainteresowanie
dla świata i wrażliwość na wyznawane
wartości. Cierpienia znosiła z godnością i pobożną pokorą. Dodatkowo stan
epidemii utrudniał leczenie i opiekę
medyczną oraz wymuszał izolację od
bliskich. Ulgę w cierpieniu przynosiła Jej czuła i pełna miłości troskliwość
męża i dzieci oraz ufna modlitwa do
Pana Boga, bo do końca nie traciła nadziei. Cieszyła się też z wyrazów wsparcia i empatii, przekazywanych przez
bliskich drogą pośrednią, w sytuacji
odizolowania od świata. Kiedy już ciało
odmówiło posłuszeństwa pocieszała się
cudownym widokiem swego ogrodu,
w którym latami pielęgnowała wyszukane i dorodne okazy kwiatów, a tego lata
zakwitł dla Niej po raz ostatni.

Pożegnaliśmy Osobę, która pozostawiła po sobie głębokie ślady, duchowe
i materialne, w naszych sercach, umysłach i otoczeniu, która kreowała wokół
siebie świat piękna i wartości. Zachowując serdeczną pamięć Zmarłej dziękujemy Panu Bogu za dar Jej życia i prosimy
w modlitwie o pokój wieczny i zbawienie Jej Duszy.
W imieniu przyjaciół i rodziny
Krystyna Sobierajska
Ps.
Ś.p. Czesława Nucińska wraz ze
swoim mężem; przewodniczącym Niezależnego Związku Zawodowego „Solidarność w Zakładach Górniczych
w Lubinie wiele razy pomagała również
naszemu Krzeszowskiemu Sanktuarium. Mogliśmy na nich liczyć podczas
różnych uroczystości w sanktuarium.
W imieniu wszystkich parafian z Krzeszowa oraz w imieniu Fundacji „Europejska Perła Baroku dziękuję Panu
Bogu, że mogliśmy spotykać się z Czesławą Nucińską. Niech dobry Bóg obdarzy Ją wielką radością nieba. Dobry
Jezu, a nasz Panie daj Czesławie wieczne
spoczywanie. Amen !
Ks. Marian Kopko
Proboszcz i Kustosz z Krzeszowa
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Jarmark bożonarodzeniowy
przed Bazyliką

W niedziele adwentowe do 20 grudnia po Mszach Świętych przed Bazyliką czekał na wiernych mini
jarmark bożonarodzeniowy. Zakupić tam można było opłatki, świeczki, ręcznie robione bombki i wiele
więcej.
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W Marciszowie zmarł
Ks. Proboszcz
Zbigniew Jagielski
W sobotę 28 listopada 2020 roku odbyły się uroczystości pogrzebowe
śp. ks. kanonika Zbigniewa Jagielskiego.
Uroczystości pogrzebowe odbyły
się w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Serca NMP, w świątyni,
w której przez ostatnie 24 lata pełnił
posługę zmarły Ks. Zbigniew. Przed
Eucharystią podczas pogrzebu słowa
pożegnania wygłosił Wójt Gminy oraz
przedstawiciel Rady Parafialnej. Niezwykle ciepłe pożegnanie, w imieniu
kolegów z roku, wypowiedział ks. Ireneusz Alczyk, senior rocznika księży
święconych w 1985 r. we wrocławskiej
katedrze pw. św. Jana Chrzciciela. Eucharystii pogrzebowej przewodniczył
biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski. - Gromadzimy się dzisiaj tutaj, żeby
prosić Boga, by to, co jest jakąkolwiek
winą w życiu śp. ks. Zbigniewa, zostało mu przebaczone. Dziękujemy Panu
Bogu za posługę śp. ks. Zbigniewa. Za
jego życie kapłańskie, za powołanie
w tej wspólnocie. My sami na początku Adwentu myślimy o tym, by - będąc
pielgrzymami w drodze - w nas dokonywało się to samo przejście - mówił
hierarcha. Dzień wcześniej podczas
exporty Mszy św. przewodniczył JE
Ks. Bp Andrzej Siemieniewski, kolega
kursowy zmarłego kapłana.
Wójt Gminy podczas pogrzebu
powiedział: „Przez 24 lata sprawowania swojej posługi w Marciszowie
i Pastewniku ksiądz Zbigniew dał się
poznać jako dobry gospodarz. Nie
odmawiał nikomu posługi i uczestniczył w uroczystościach organizowanych przez samorząd, a poprzez
swoją osobliwą skromność nie chciał
nigdy zasiadać w pierwszych rzędach.
Był powszechnie lubiany i szanowany.
Popierał i wspierał działania podejmowane przez samorząd. Jako wójt Gminy Marciszów czuję się w obowiązku
pożegnać dziś księdza proboszcza Zbigniewa Jagielskiego, czynię to zarówno
w imieniu samorządu terytorialnego,
ale także jako przedstawiciel społecz-

Jędrzej Rams/Foto Gość

Ks. bp Zbigniew Kiernikowski
Jędrzej Rams/Foto Gość

ności lokalnej i Rady Parafialnej. Osobiście zaś, żegnam dziś mojego przyjaciela. Zbyszku. Nie zapomnę tego,
że to Ty w moich osobistych chwilach
cierpienia, jako pierwszy przybyłeś mi
z pomocą”.
Ksiądz Zbigniew Jagielski urodził
się 18 marca 1959 roku we Wrocławiu. Święcenia prezbiteratu przyjął
1 czerwca 1985 roku we Wrocławiu.
Po święceniach pracował jako wika-

riusz w parafiach: św. Piotra i Pawła
w Dusznikach Zdroju, św. Józefa Oblubieńca w Wałbrzychu oraz Świętej
Trójcy w Jedlinie Zdroju. W 1996 roku
objął urząd proboszcza w parafii pw.
Niepokalanego Serca NMP w Marciszowie. Pełnił funkcję ojca duchownego dekanatu Kamienna Góra Wschód.
Ciało zmarłego kapłana spoczęło
tuż przy kościele parafialnym, poniżej
figury Matki Bożej.
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Ks. Marcin Kaluta został proboszczem
w Marciszowie

Przewielebny Ksiądz Marcin Kaluta,
Krzeszów

Przewielebny Księże!

Na mocy kanonu 523 KPK z dniem 6 grudnia 2020 roku ustanawiam Przewielebnego Księdza Proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP w Marciszowie, w dekanacie Kamienna
Góra Wschód udzielając potrzebnych uprawnień z prawem błogosławienia małżeństw i jednocześnie dniem
5 grudnia 2020 roku odwołuję z funkcji wikariusza w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP
w Krzeszowie, w dekanacie Kamienna Góra Wschód.
Agendy przejmowanej parafii należy przejąć z rąk Księdza Dziekana i dwóch przedstawicieli Rady parafialnej. Protokoły zdawczo-odbiorcze należy w trzech egzemplarzach przesłać pod adres Legnickiej Kurii
Biskupiej.
Ufam, że to nowe zlecone zadanie podejmie Ksiądz z pełnym oddaniem dla Kościoła Legnickiego, w harmonijnej współpracy z duchowieństwem dekanatu, dając swoim postępowaniem wzór życia kapłańskiego.
W mocy jednak pozostaje dekret z dnia 15 sierpnia 2020 roku (ldz. 913/SBL/2020) ustanawiający Księdza
Ceremoniarzem pontyfikalnym w Sanktuarium Krzeszowskim. Proszę nadal w porozumieniu z Księdzem Kustoszem troszczyć się o właściwe celebrowanie liturgii zwłaszcza sprawowanej pod przewodnictwem biskupa.
Polecam Księdza opiece Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana oraz Maryi, Matce Kościoła i z serca błogosławię.
Zbigniew Kiernikowski - Biskup Legnicki
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LISTOPADOWA MODLITWA
ZA ZMARŁYCH
w Sanktuarium Krzeszowskim

Dzień Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych jak i cały miesiąc listopad, były poświęcone
pamięci drogich nam zmarłych, którzy zakończyli już ziemski etap życia.
Charakterystycznym wyrazem
tej pamięci była modlitwa wypominkowa, którą w tym szczególnym czasie każdy z nas mógł
składać za swoich bliskich. Ta
szczególna pomoc, którą wyświadczyliśmy naszym zmarłym oczywiście wypływa z głębokiej wiary
w Chrystusa zmartwychwstałego
dzięki, któremu również my mamy
nadzieję życia wiecznego. Dziękujemy wszystkim Parafianom
i Pielgrzymom, którzy uczestniczyli w listopadowej modlitwie
za drogich nam zmarłych. Niech
przedłużeniem tej modlitewnej
pamięci o naszych zmarłych będą
Msze Święte, które w ich intencji
możemy ofiarować.

Ilość kart wypominkowych 2020:
ul. Cysterska - 31
ul. Betlejemska - 4
ul. Brokoffa - 1
ul. Kacpra, Melchiora, Baltazara - 0
ul. Benedyktyńska - 18
ul. Św. Anny - 4
ul. Englera - 0
ul. Kalwaria - 3
ul. św. Jana Nepomucena - 11
ul. Loretańska -3
ul. św. Józefa - 7
ul. św. Jadwigi Śląskiej - 9
ul. Młyńska - 6
ul. Podklasztorna - 0
ul. Księcia Bolka I - 10
ul. Zielna - 4
ul. Nadrzeczna - 5

ul. Osiedle - 5
ul. Sportowa - 0
ul. Willmana - 7
ul. Sądecka - 15
ul. P. Brandla - 11
ul. B. Rosy - 14
Lipienica - 15
Czadrów – 51
Krzeszówek - 12
Jawiszów - 17
Gorzeszów – 15
Kartki bez adresów - 39
Razem Wypominek w 2020 r.:
317 kartek.
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Niewolnicy Maryi
8 grudnia 2020 r. w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP w Krzeszowskim Sanktuarium prawie
60 osób złożyło uroczysty Akt Ofiarowania się Panu Jezusowi przez ręce Maryi.
Uczestnicy przygotowywali się do tej
chwili w trakcie 33-dniowych rekolekcji
prowadzonych przez naszą Wspólnotę
w Krzeszowie i Rudnej.
Akt Ofiarowania się Bogu przez Niepokalane Serce Maryi według „Traktatu
o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” złożyło 25 osób
z parafii Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie oraz ponad 30 osób z parafii Św.
Trójcy w Rudnej, gdzie proboszczem
jest nasz rodak ks. dr Jan Pazgan. Każdy
z uczestników przed przystąpieniem do
33. dniowych rekolekcji otrzymał dedykowany osobisty Przewodnik „33 dni
Ad Iesum Per Mariam” (wyd. Apostolicum) z treściami do rozważań i modlitwami na każdy dzień rekolekcji.
Przez 33 dni każdy uczestnik rozważał Słowo Boże oraz tekst „Traktatu…”
lub „O Naśladowaniu Chrystusa” Tomasza a Kempis. Pozostałe materiały
rekolekcyjne (m.in. łańcuszek niewolnika Maryi na rękę, imienny certyfikat,
pamiątkowy akt itp.) każdy uczestnik
otrzymał w dniu złożenia swojego aktu.
Raz w tygodniu w niedzielny wieczór
spotykaliśmy się na wspólnej Eucharystii oraz adoracji Najświętszego Sakramentu z treściami rekolekcyjnymi
– animowanej przez naszą wspólnotę
w duchu św. Ludwika Marii Grignion
de Montfort.
Uroczystość zawierzenia się w Niewolę Maryi miała miejsce w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
w bazylice krzeszowskiej. Uroczystej
Mszy świętej przewodniczył i słowo
Boże wygłosił ks. dr Jan Pazgan, proboszcz z Rudnej.
Nowi duchowi niewolnicy Maryi
zapragnęli kontynuować wspólne spotkania na adoracji Najświętszego Sakramentu z Maryją, przez Maryję, dla Maryi animowane przez naszą Wspólnotę
Duchowych Niewolników Maryi. Takie
spotkania odbywać się będą w każdy
pierwszy piątek miesiąca po Mszy św.
o godz.17.00 w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Serdecznie
zapraszamy do wspólnej modlitwy!
Ks. Marian Kopko z Krzeszowa
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Sakralne obiekty
małej architektury
Pielgrzym czy turysta przybywający do miejsca świętego, udaje się do kościoła aby się pomodlić
albo aby go zwiedzić. Okazuje się, że w okolicach kościołów znajdują się inne obiekty, które jak gdyby
„współtowarzyszą” kościołowi - to zazwyczaj pomniki, kapliczki, krzyże przydroże, słupy czy fontanny.
Nazywamy je obiektami małej architektury. Celem artykułu będzie przybliżyć te święte miejsca w okolicach
Krzeszowa i nie tylko.
„Spotkajmy się przy Adasiu” tak
mawiają krakowianie, kiedy chcą się
spotkać na Rynku Głównym, odnosząc
się do stojącego na cokole pomnika
polskiego wieszcza Adama Mickiewicza. Warszawiak, powie o spotkaniu
pod kolumną, mając na myśli stojący
przed Zamkiem Królewskim pomnik
króla Zygmunta III Wazy. Wrocławianie, powiedzą o spotkaniu przy pręgierzu, który jest średniowieczną pamiątką prawa karnego znajdującą się
na rynku.
W okolicach Krzeszowa, jak i w samej miejscowości tych miejsc jest
bardzo dużo. Przede wszystkim jest
to związane z wybudowaną z inicjatywy opata krzeszowskiego Bernarda
Rosy Kalwarią Krzeszowską, w latach
1672−1678, początkowo drewnianą a następnie murowaną w latach
1703−1717, kiedy opatem krzeszowskiego klasztoru był Dominik Geyer.
W sumie zbudowano 16 kaplic z 32
stacjami a cała Droga Krzyżowa ma
ponad 5 km długości.
Na terenie Krzeszowa znajdują się
też dwa pomniki. Jeden na moście
Zadrnie przedstawiający św. Jana Nepomucena, o którym pisałem w wakacyjnym wydaniu „Krzeszowskiej Pani”,
drugi przy parkingu w centrum Krzeszowa. Pomnik „Cystersa - Ora et Labora” uroczyście odsłonięto i poświęcono
w listopadzie 2012 r. Rzeźba wykonana
została z brązu przez artystę rzeźbiarza
Grzegorza Łagowskiego z Wrocławia.
Na podstawie pomnika zamontowano
pamiątkową tablicę z napisem: "1292 2012 W hołdzie Cystersom za duchowy i materialny wkład w rozwój tych
ziem - Gmina Kamienna Góra".
Wyjeżdżając z Krzeszowa np.
w stronę Kamiennej Góry, mijamy z lewej strony krzyż pokutny (krzyż pojed-

nania), rodzaj średniowiecznej kary
zgodnie z ówczesnym prawem (prawo
magdeburskie), kiedy złoczyńca za popełnioną karę wystawiał krzyż rodzinie
zamordowanego, chcąc się z nią pojednać, stąd nazwa. Krzyż wykonany
jest z piaskowca, ma 30 cm wysokości.
Od strony zachodniej na krzyżu wyryto wizerunek miecza czyli narzędzie
zbrodni. Krzyże pokutne (pojednania)
są bardzo charakterystyczne dla Dolnego Śląska, jest ich tutaj bardzo dużo,
prawie w każdej miejscowości, niektóre zapomniane, niektóre odnawiane
z inicjatywy lokalnej społeczności czy
samorządu terytorialnego.
W Krzeszowie jest jeszcze jeden typ
sakralnego obiektu małej architektury
tj. tzw. kapliczki słupowe prowadzące
z placu Jana Pawła II (placu klasztornego) na górę św. Anny znajdującą się na
Wzgórzach Krzeszowskich, gdzie znajduje się kaplica poświęcona św. Annie.
Kapliczek słupowych jest obecnie cztery, pierwotnie było pięć, które symbolizowały drogę Pięciu Radości Świętej
Anny: pierwsza w centrum Krzeszowa
przy parkingu, druga przy budynku
Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, trzecia przy wiacie turystycznej, skąd rozpościera się piękny widok na Krzeszów
oraz na Sudety ze Śnieżką na czele oraz
czwarta pod samą Górą św. Anny. Kapliczkę słup przy zgromadzeniu Sióstr
Elżbietanek odnowiono w tym roku
na podstawie starej przedwojennej fotografii i uroczyście poświęcono 20
września 2020 r.
U naszych południowych sąsiadów
w Republice Czeskiej, cechą charakterystyczną większości rynków miast, jest
znajdujący się w centralnym miejscu
placu słup (kolumna) morowy zwany
również słupem maryjnym. Jest to wolno stojąca konstrukcja architektonicz-

na, posiadająca cokół, na górze zdobiona licznymi figurami świętych lub
alegorycznymi, najczęściej przedstawia
Trójcę Przenajświętszą lub wizerunek
Matki Boskiej. Wznoszenie kolumn
morowych (jako wotum wdzięczności za uratowania miejscowej ludności
od chorób, epidemii, głodu czy wojen) rozpowszechniło się po Soborze
w Trydencie w XIV wieku w krajach
Monarchii Habsburskiej, dlatego tak
dużo jest ich na terenie Czech.
Mimo, że Krzeszów to stosunkowo
nie duża miejscowość, ale duża wieś,
ilość obiektów sakralnej małej architektury jest dosyć pokaźna. A to jeszcze nie wszystko, w końcu są jeszcze
pomniki świeckie, ale to opowieść na
inne czasy.
Mateusz Pazgan
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XI Festiwal Trzech Kultur
online

Przegląd Grup Jasełkowych i Kolędniczych
w Krzeszowie, 18 stycznia 2021 r.
To już najwyższy czas, aby rozpocząć przygotowania do XI Festiwalu Trzech Kultur! Serdecznie
zapraszamy Was na świąteczny przegląd, którego Finał odbędzie się 18 stycznia 2021 roku.
Festiwal Trzech Kultur od lat
organizowany przez ks. Mariana
Kopko stał się tradycją. Każdego roku w trzecią sobotę stycznia
dzieci i młodzież z Polski, Czech
i Niemiec stają na scenie, by zaprezentować swoje umiejętności
artystyczne. Niestety w tym roku
pandemia pokrzyżowała nam plany, jednak my nie dajemy tak łatwo
za wygraną - postanowiliśmy zorganizować dla Was Festiwal, który
odbędzie się w formie online.
Przeglądy trwać będą między 14
grudnia 2020 r. a 14 stycznia 2021
r. W tym przedziale macie czas
na przesłanie nam swoich nagrań
konkursowych. 18 stycznia 2021 r.
poprzez kontakt telefoniczny oraz
wpis na naszej stronie internetowej

ogłosimy laureatów XI Festiwalu
Trzech Kultur.
Regulamin Festiwalu oraz
Karty Zgłoszeń są do pobrania na
naszej stronie internetowej www.
opactwo.eu. Prawidłowo wypełnioną Kartę należy przesłać do
dnia 10 stycznia 2021 r. na adres:
Plac Jana Pawła II 3,
58-405 Krzeszów
lub na adres mailowy:
administracja@opactwo.eu.
Wszystkie szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie,
dodatkowe informacje dot. spraw
organizacyjnych Festiwalu Trzech
Kultur 2021 można uzyskać mailowo lub telefonicznie pod numerem
+48 75 742 32 79, +48 510 227 769.
Nasze biuro czynne jest od ponie-

działku do piątku w godz. od 9:00
do 16:00.
Organizatorami
Festiwalu
Trzech Kultur jest Fundacja Europejska Perła Baroku.
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Podsumowanie prac remontowych
w 2020 roku

W roku 2020 pomimo trudnej sytuacji nie zwolniły prace w kolebce krzeszowskiego opactwa, a więc
w Krzeszówku. Choć prace głównie były ukierunkowane na adaptacje starej plebanii to jednak kościół
nie pozostał w cieniu.

dacja EU
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R

To wcale nie znaczy, że prace remontowe kościoła będą musiały zaczekać.
W obecnym roku zakończyliśmy remont
dachu kościoła pw. Św. Józefa w Krzeszowie, jak również konserwację fresków
na sklepieniu tejże świątyni. Dzięki temu
w 2021 roku będziemy mogli wszystkie siły zaangażować w remont świątyni
w Krzeszówku. Dzięki skompletowanej
w tym roku dokumentacji technicznej
i uzyskanych zgodach konserwatora wojewódzkiego oraz starosty kamiennogórskiego możliwe było złożenie wniosków
do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji na remont elewacji kościoła. Całość zadania
to ponad 800 tyś. zł. a plan minimum to
remont elewacji wieży kościoła tak aby
w 2022 móc dokończyć remont dachu
kościoła. O finansowanie prac przy elewacji będziemy wnioskować również do
Województwa Dolnośląskiego, zaś u Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwato-
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Od lutego dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej trwały prace nad
termomodernizacją starej, barokowej plebanii, która już w 2022 roku pełnić będzie
rolę „Domu Rekolekcyjnego na Szlaku
Cysterskim”. Do końca listopada udało
się przeprowadzić większość prac związanych z zadaniem a więc: docieplenie dachu, wymiana stolarki okiennej, wymiana
instalacji CO i CWU, wyposażenie nowej
kotłowni gazowej wspomaganej przez
pompę ciepła, przygotowanie do instalacji inteligentnego systemu zarządzania
energią oraz prace związane z instalacją
elektryczną.
Dzięki przychylności Polskiej Spółki
Gazowej oddział w Wałbrzychu już na
początku stycznia gaz będzie dostarczany
siecią gazową do wysokości drogi gminnej prowadzącej do kościoła – przyłącze
gazowe do plebanii zostało wykonane
przed remontem tejże drogi, za który
z kolei wielkie podziękowania dla Gminy
Kamienna Góra.
Poza pracami termomodernizacyjnymi wykonany został pierwszy etap remontu dachu, wykonane prace ziemne
wewnątrz budynku, wykonane nowe stropy i posadzki. Zimą i wiosna trwać będą
prace adaptacyjne. Zaś latem planujemy
wykonać nowe pokrycie dachu oraz remont elewacji i części zagospodarowania
terenu.
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ra Zabytków będziemy starać się o środki
na rozpoczęcie konserwacji ołtarza głównego.
Stawiane cele są bardzo ambitne toteż prosimy Państwa przede wszystkim
o wsparcie modlitewne, zaś tym, którzy
w tych ciężkich czasach mają możliwość
wspomóc te dzieła również finansowo,
serdecznie za tą pomoc już dziękujemy.
Należy tu oczywiście wspomnieć
o parafianach zamieszkujących pobliskie
wioski, którzy systematycznie składają
comiesięczne ofiary na remont świątyni, z którą związani są od dzieciństwa.
W 2020 roku mieszkańcy Krzeszówka,
Gorzeszowa i Jawiszowa złożyli w sumie
12 080 zł. Z czego 5 610 w części pokryło koszty przygotowania dokumentacji
i uzyskania zgód, zaś pozostała suma zostanie wykorzystana w następnym 2021
roku.
Grzegorz Żurek
Wiceprezes Fundacji
"Europejska Perła Baroku"
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Ofiary należy wpłacać na konto Parafii w Krzeszowie
z dopiskiem „Ofiara na Dom Pielgrzyma”
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

Dom Rekolekcyjny na Szlaku Cysterskim

Prace konserwatorskie w "Pawilonie na wodzie"
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WIELKIE DZIEŁO
RÓŻANIEC RODZICÓW

I już minęło 10 lat od powstania naszej róży rodziców. 6 grudnia 2020 roku z tej też okazji odbyła się
uroczysta msza święta w naszej przepięknej Bazylice.
W tym roku było objętych
modlitwą 69 naszych dzieci z róży,
a wiemy, że takich róż jest wiele
i co roku przybywa więcej. Dlaczego???
Czy rodzice czują taką potrzebę, czy czują naszą moc modlitewną w grupie, czy może chęć
spróbowania i przekonania się jak
to rzeczywiście działa. Trzeba ufać
i modlić się.
Jedyną bronią, którą używamy
i która odniesie zwycięstwo - to różaniec. A jeszcze większa moc jak
ten różaniec odmawiany jest w całej rodzinie.
Różaniec jest modlitwą głęboko
medytacyjną, która łączy praktykę
odmawiania konkretnych modlitw
z życia Jezusa i świętej Rodziny.
Jest zatem modlitwą o głębokich
korzeniach biblijnych. I to modlitwą prowadzącą do Jezusa oraz
Zbawienia w Jezusie. To dlatego
jest tak owocna.

Jezus jest Wielką Tajemnicą,
a jednocześnie jest tak bliski, że
już po pierwszych rzeczywistych
szczerych krokach wprawia w zachwyt i otwiera nam nieznany
świat. Właśnie z powodu tej wielkiej tajemnicy kościół daje nam
do ręki ten święty różaniec. Dwadzieścia obrazków (tajemnic) z życia Jezusa i Jego Rodziny. I tylko od
szczerego otwarcia oczu zależy czy
dostrzeżesz, jak bardzo jest On ciekawy, żywy i inspirujący. To sama
prawda.
Więc znajdż w ciągu dnia 3-4
minuty i porozmawiaj z Nim
o swoich i dzieciach problemach,
bolączkach i że świat wali Ci się na
głowę. Może będzie Ci się wydawać, że to monolog, ale jak wstaniesz z kolan po tych 3-4 minutach świat i Twoje problemy będą
wydawać Ci się o wiele mniejsze,
a nawet znajdziesz wyjście ich rozwiązania.

W naszej parafii krzeszowskiej
jest tylko jedna róża rodziców
modląca się za swoje dzieci, może
są osoby, które chciałyby taką różę
stworzyć?Zapraszamy.
Jeśli tak to należy zebrać 20
rodzin (może być jedno z rodziców) i skontaktować się z zelatorką
pierwszej róży ( Danuta Jała). Osoba, która udzieli wszelkich informacji .
Rozszerzajmy Różaniec, dzielmy się tymi łaskami jakich sami
doświadczamy oraz przez świadectwo dawajmy nadzieję tym rodzicom, którzy są w trudnych sytuacjach, czasem w desperacji lub
rozpaczy. Mówmy im i zapraszajmy do Różańca za dzieci. Bóg może
to wszystko co jest trudne i złe odmienić. Od tysiącleci nie słyszano,
aby Maryja zawiodła kogokolwiek,
kto się do Niej w opiekę ucieka
i o Jej wstawiennictwo prosi.
Danuta Jała
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Sakrament Małżeństwa w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie w roku 2020
1. Jakub Piotr Kiszka z Kalisza
Karolina Ewelina Gil
z Wrocławia (28 marca 2020 r.)
2. Radosław Piotr Kowalski
z Krępic
Alicja Marcelina Gronowska z Przemcłowa (6 czerwca
2020 r.)
3. Maciej Mikołaj Matulka z Warszawy
Karolina Katarzyna Baćko
z Kamiennej Góry (11 czerwca
2020 r.)
4. Tomasz Makarczuk z Czadrowa
Karolina Bortnowska z Antonówki (20 czerwca 2020 r.)
5. Adrian Paweł Jaszczur
z Czadrowa
Adrianna Waszczak z Błażejowa
(27 czerwca 2020 r.)
6. Wojciech Marek Socha z Słubic
Monika Klaudia Nowak z Słubic
(4 lipca 2020 r.)
7. Robert Rozmysł z Kamiennej
Góry
Sylwia Wioletta Sierosławska
z Kamiennej Góry (25 lipca
2020 r.)
8. Miłosz Marcin Nowak z Iłowa
Monika Maria Wilk z Krzeszowa
(1 sierpnia 2020 r.)
9. Kamil Piotr Gniaździński
z Przedwojowa
Julita Kamila Dwojak z Przedwojowa (1 sierpnia 2020 r.)

10. Łukasz Twardiwski z Kamiennej
Góry
Agata Kaliszewska z Janowic
Wielkich (1 sierpnia 2020 r.)
11. Karol Michał Łabno z Siedlisk
Tuchowskich
Karolina Kosiórz z Mieroszowa
(8 sierpnia 2020 r.)
12. Konrad Maciąg z Wrocławia
Martyna Durko z Wałbrzycha
(22 sierpnia 2020 r.)
13. Michał Rafał Żarzecki
z Krzeszowa
Roksana Prawucka z Gorzeszowa (22 sierpnia 2020 r.)
14. Bartosz Żabiński z Jeleniej Góry
Magdalena Małgorzata Sowa
z Jeleniej Góry (22 sierpnia
2020 r.)
15. Szymon Szlązak z Krzepic
Anna Krekora z Marciszowa (29
sierpnia 2020 r.)
16. Dominik Andrejczuk
z Marciszowa
Ewelina Helfojer z Marciszowa
(29 sierpnia 2020 r.)
17. Maciej Henryk Łajczak
z Legnicy
Dorota Odzimek z Legnicy (29
sierpnia 2020 r.)
18. Mateusz Marek Michalak
z Płocka
Angelika Agnieszka Bernagiewicz z Wrocławia (5 września
2020 r.)

19. Łukasz Jakub Augustyn
z Wrocławia
Sylwia Anna Smaga z Ząbkowic
(5 września 2020 r.)
20. Mateusz Rafał Piątek z Bukowna
Sławkowskie
Joanna Mrowca z Jawiszowa (12
września 2020 r.)
21. Przemysław Jan Puźniak
z Gorzeszowa
Justyna Elżbieta Śliwińska
z Czadrowa (12 września 2020
r.)
22. Krystian Lema z Wrocławia
Kamila Dagmara Jaszczur
z Przedwojowa (19 września
2020 r.)
23. Adrian Michał Domecki
z Wrocławia
Alicja Barbara Lipień z Krzeszowa (26 września 2020 r.)
24. Konrad Michał Łosiewicz
z Lubawki
Magdalena Katarzyna Uznańska
z Krzeszowa (10 października
2020 r.)
25. Bartłomiej Wachnicki
z Frankfurtu
Patrycja Kamila Ryczek z Frankfurtu (17 października 2020 r.)
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30. Ur. 23 I 1941 r. Józef Górkowski + 29 X 2020 r.
31. Ur. 24 XII 1934 r. Stefan Gruca 2 XI 2020 r.
32. Ur. 31 XII 1940 r. Maria Stawiarska + 7 XI 2020 r.
33. Ur. 1 V 1938 r. Małgorzata Majerska + 14 XI 2020 r.
34. Ur. 24 XI 1930 r. Czesława Mroczko + 18 XI 2020 r.
35. Ur. 24 IV 1947 r. Maria Maj + 16 XI 2020 r.
36. Ur. 25 I 1937 r. Anna Kulczyńska + 25 XI 2020 r.
37. Ur. 25 III 1960 r. Jan Marian Górka + 2 XII 2020 r.

Odeszli do Pana
Pogrzeby w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
w Krzeszowie w roku 2020
1. Ur. 2 XI 1930 r. Julian Mroczko + 3 I 2020 r.
2. Ur. 13 X 1928 r. Stanisław Pawlik + 24 I 2020 r.
3. Ur. 24 XII 1957 r. Bogusława Ewa Piechota
+ 27 I 2020 r.
4. Ur. 22 X 11926 r. Karol Ogorzałek + 5 II 2020 r.
5. Ur. 22 IX 1953 r. Czesław Wacław Cebula
+ 11 II 2020 r.
6. Ur. 12 II 1944 r. Włodzimierz Antoni Wacław
+ 23 II 2020 r.
7. Ur. 12 V 1950 r. Tadeusz Morański + 24 II 2020 r.
8. Ur. 10 VI 1932 r. Teresa Ogorzałek + 12 III 2020 r.
9. Ur. 18 VIII 1949 r. Lucjan Garanta + 15 III 2020 r.
10. Ur. 17 VI 1932 r. Irena Pawlik + 19 IV 2020 r.
11. Ur. 10 VI 1946 r. Józef Adamczak + 30 IV 2020 r.
12. Ur. 27 IX 1920 r. Helena Motak + 2 V 2020 r.
13. Ur. 11 III 1942 r. Rozalia Grońska + 5 VI 2020 r.
14. Ur. 17 IV 1937 r. Elżbieta Gajdosz + 12 VI 2020 r.
15. Ur. 14 III 1930 r. Maria Łabuda + 23 VI 2020 r.
16. Ur. 19 X 1965 r. Zenon Żarzecki + 27 VI 2020 r.
17. Ur. 28 I 1949 r. Julian Borowiec + 28 V9 2020 r.
18. Ur. 28 VI 1945 r. Jan Józef Koszut + 24 VII 2020 r.
19. Ur. 24 III 1964 r. Witold Pazgan + 25 VII 2020 r.
20. Ur. 17 III 1960 r. Jerzy Andrzej Nowak
+ 28 VIII 2020 r.
21. Ur. 21 V 1972 r. Irena Kruczek + 3 IX 2020 r.
22. Ur. 1 XII 1946 r. Henryk Czesław Adamski
+ 9 IX 2020 r.
23. Ur. 19 I 1942 r. Mieczysława Irena Kras
+ 15 IX 2020 r.
24. Ur. 9 X 1960 r. Barbara Żarzecka + 15 IX 2020 r.
25. Ur. 15 XI 1937 r. Wiktoria Kmak + 3 X 2020
26. Ur. 2 VI 1952 r. Ryszard Jerzy Prawucki
+ 20 X 2020 r.
27. Ur. 21 IV 1956 r. Zofia Weronika Grochowska
+ 21 X 2020 r.
28. Ur. 26 VI 1960 r. Władysława Maria Kuflowska
+ 22 X 2020 r.
29. Ur. 19 IX 1936 r. Julian Barszcz + 24 X 2020 r.

Sakrament Chrztu
w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
w Krzeszowie w roku 2020
1. Ur. 20 I 2020 r. Nina Wiktoria Papierz z Krzeszowa
2. Ur. 4 IV 2020 r. Filomena Hiacynta Wondołowska
z Krzeszowa
3. Ur. 3 II 2019 r. Nadia Urszula John z Krzeszowa
4. Ur. 31 III 2020 r. Wojciech Owczarz z Krzeszowa
5. Ur. 4 II 2020 r. Stanisław Jan Siuta z Krzeszowa
6. Ur. 18 VI 2020 Tadeusz Józef Olczak z Krzeszowa
7. Ur. 12 II 2020 r. Amelia Maria Jamro
z Niedamirowa
8. Ur. 18 II 2020 r. Lara Bednarek z Czadrowa
9. Ur. 19 I 2020 r. Leon Adam Wilhelm Johansson
ze Szwecji
10. Ur. 26 VI 2019 r. Olivia Gabriela Halewood z Anglii
11. Ur. 15 IV 2020 r. Dominik Tomasz Szczecina
z Krzeszowa
12. Ur. 2 VII 2020 r. Rozalia Homoncik z Krzeszowa
13. Ur. 25 IV 2020 r. Szymon Jasiuk z Krzeszowa
14. Ur. 1 VIII 2019 r. Pola Celina Legutko z Bukówki
15. Ur. 1 VIII 2019 r. Julia Gabriela Legutko z Bukówki
16. Ur. 15 I 2020 r. Piotr Zieliński z Krzeszowa
17. Ur. 15 X 2019 r. Sara Gładysz z Czadrowa
18. Ur. 8 II 2020 r. Gabriela Aleksandra Gryka
z Norwegii
19. Ur. 14 V 2020 r. Konstanty Koszkul z Wrocławia
20. Ur. 27 VIII 2020 r. Aleksandra Baran z Krzeszowa
21. Ur. 31 V 2020 r. Łukasz Michał Świątek
z Krzeszowa
22. Ur. 15 I 2020 r. Kacper Zarzecki z Krzeszowa

krzeszowska pani nr 1 (73) - Styczeń / Luty 2021 29

Sakrament Bierzmowania
w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
w Krzeszowie w roku 2020

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Klaudia Baziak – Łucja
Gabriela Bińkowska – Gabriela
Kacper Borowiak – Bartłomiej
Ernest Bomba - Ernest
Wiktoria Cegłowska – Wiktoria
Karol Charczuk – Michał
Oliwier Cincio – Jan
Szymon Dernowski – Jakub
Sebastian Ferenc – Sebastian
Dawid Fryowicz – Dawid
Adrian Gajewski – Adrian
Dominik Gajewski – Dominik
Szymon Grudzień – Paweł
Dominik Grzyb – Dominik
Julian Guliński – Władysław
Roksana Guśtak – Joanna

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Michał Hyży – Piotr
Maciej Jasiurkowski – Marian
Klaudia Jelińska – Łucja
Julia john – Julia
Mateusz Kołodziej – Józef
Jakub Konieczny – Dominik
Janusz Koszkul – Jan
Marcel Koziarczyk – Michał
Mateusz Krężel – Mateusz
Marek Kurnyta – Wojciech
Seweryn Łoza – Seweryn
Kinga Maciaszek – Kinga
Martyna Majerska – Martyna
Natalia Małkowska – Elżbieta
Natalia Morawska – Natalia
Kinga Mrówka – Barbara

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Dawid Mszański – Dawid
Kamil Obrzud – Henryk
Jakub Pach – Jakub
Agata Pawłowska – Agata
Julia Roś – Julia
Marcel Sobociński – Marcel
Artur Stankiewicz – Piotr
Kinga Szewczyk – Klara
Miłosz Szewczyk – Krzysztof
Dawid Tobiasz – Piotr
Dawid Tomaszewski – Dawid
Bartosz Trojan – Bartosz
Stanisław Wondołowski – Maksymilian
46. Martyna Wyrostek – Melania
47. Rafał Krężel - Rafał

Internetowe warsztaty wokalne
dla dzieci i młodzieży
W ostatnich dniach odbyły się internetowe warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży. W ramach nich
instruktorzy śpiewu przeprowadzą online trzy różne bloki tematyczne.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na warsztaty z Panią
Aleksandrą Sozańską – Kut, w ramach których dowiecie się sporo
o Psalmie.
Warsztaty odbyły się w ramach
Festiwalu Krzeszów 2020 dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z programu Kultura Dostępna.
Odcinki warsztatów znajdziecie
na naszym kanale na YouTube.

Fest wal
Krzeszów 2020

Aleksandra Sozańska - Kut
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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
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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Noc Wszystkich Świętych 2020

fot. Piotr Mokrzycki

Roraty 2020

Niewolnicy Maryi 2020

fot. Piotr Mokrzycki

