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Marzec – kwiecień 2021
• 4 - 7 marca – Pierwszy czwartek, pierwszy piątek, pierwsza sobota oraz pierwsza niedziela miesiąca. Odwiedziny chorych w piątek 5 marca od godz. 8.30; z piątku na
sobotę Całonocna Adoracja Najświętszego Sakramentu;
w sobotę 6 marca godz. 12.00 – Msza Święta w Bazylice
i czuwanie „Pierwszej Soboty Miesiąca”
• Poniedziałek 8 marca – Dzień Kobiet – zapraszamy panie na Eucharystię o godz. 17.00 w intencji wszystkich
kobiet z naszej parafii
• Wtorek 9 marca godz. 16.30: Koronka do św. Józefa oraz
Msza św. na cześć św. Józefa (w każdy wtorek zapraszamy na Koronkę i Mszę św. przez wstawiennictwo św. Józefa – Patrona Kościoła Świętego - o godz. 16.30)
• Piątek 19 marca - Uroczystość św. Józefa. Zapraszamy
Bractwo św. Józefa i Rzemiosło Dolnego Śląska do kościoła brackiego św. Józefa na Eucharystię na godz. 12.00
• Niedziela 22 marca – rozpoczęcie Rekolekcji Wielkopostnych (szczegółowy program obok)
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• Niedziela 11 kwietnia – Niedziela Bożego Miłosierdzia
• Czwartek 23 kwietnia – dzień imienin ks. Jerzego Jerki.
Zapraszamy na Eucharystię o godz. 17.00
• Sobota 1 maja – Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn do
Krzeszowa do kościoła św. Józefa - godz. 10.00 – 12.00

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2021
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ
w KRZESZOWIE

5 Niedziela Wielkiego Postu – 21 marca

• godz. 7.00 – Godzinki ku czci Niepokalanego poczęcia
NMP
• godz. 7.30 – Msza święta z nauką dla dorosłych
• godz. 9.00 – Msza święta z nauką w Krzeszówku
• godz. 10.00 – Msza święta z nauką dla dzieci i młodzieży
• godz. 11.00 – Msza święta z nauką w Czadrowie
• godz. 12.00 – Msza święta z nauką dla dorosłych
• godz. 16.15 – Gorzkie Żale – dla wszystkich Parafian
• godz. 17.00 – Msza święta z nauką dla dorosłych

Poniedziałek 22 marca
• godz. 12.00 – Msza święta z Nauką Rekolekcyjną

• Czwartek 25 marca – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego: Msze św. o godz. 7.00, 12.00 i 17.00

• godz. 16.00 – Msza święta z Nauką Rekolekcyjną
w Krzeszówku

• Czwartek 1 kwietnia – Wielki Czwartek – zapraszamy
na Mszę św. o godz. 17.00

• godz. 17.00 – Msza święta z Nauką Rekolekcyjną
w Bazylice

• Piątek 2 kwietnia – Wielki Piątek – cało- • godz. 18.00 – Msza święta z Nauką Rekolekcyjną
w Czadrowie
dzienna Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy,
odwiedziny Chorych od godz. 8.30, godz. 15.00 – No- Wtorek 23 marca 2021
wenna do Bożego Miłosierdzia, Nabożeństwo Krzyża   • DZIEŃ SPOWIEDZI – godz. 11.30 (w Krzeszowie) –
godz. 17.00, Całonocna Adoracja Najświętszego Sakragodz. 15.45 (w Krzeszówku) godz. 16.30 (w Krzeszomentu w Bazylice
wie) – godz. 17.30 (w Czadrowie)
• Sobota 3 kwietnia – Wielka Sobota – Wigilia Paschal• godz. 12.00 – Msza święta z Nauką Rekolekcyjną
na w Krzeszowie godz. 21.00, prosimy o przyniesienie
świecy lub gromnicy. Po liturgii Paschalnej – Procesja
• godz. 16.00 – Msza święta z Nauką Rekolekcyjną
Rezurekcyjna wokół Placu Klasztornego. Wigilia Pasw Krzeszówku
chalna w Krzeszówku i Czadrowie godz. 20.00. Przez
• godz. 17.00 – Msza święta z Nauką Rekolekcyjną
cały dzień w Krzeszowie Adoracja Pana Jezusa w Bow Bazylice
żym Grobie.
Poświęcenie pokarmów:
• godz. 18.00 – Msza święta z Nauką Rekolekcyjną
w Krzeszowie, 10.00, 11.00 i 12.00.
w Czadrowie
na wioskach, Krzeszówek godz. 10.00, Gorzeszów k/
Środa 24 marca 2021
Świetlicy godz. 10.30, Jawiszów k/Remizy godz. 11.00
• godz. 12.00 – Msza święta z Nauką Rekolekcyjną
oraz przy pani Skrzekut godz. 11.20, Lipienica godz.
12.00, Czadrów godz. 13.00
• godz. 16.00 – Msza święta z Nauką Rekolekcyjną
w Krzeszówku
• Niedziela 4 kwietnia – Niedziela Zmartwychwstania
Pańskiego. Msze św. godz. 7.30, 10.00, 12.00 i 17.00
(w Krzeszówku godz. 9.00, w Czadrowie godz. 11.00

• godz. 17.00 – Msza święta z Nauką Rekolekcyjną
w Bazylice

• Poniedziałek 5 kwietnia – Drugi Dzień Wielkiej Nocy,
Msze św. jak w każdą niedzielę

• godz. 18.00 – Msza święta z Nauką Rekolekcyjną
w Czadrowie
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KOŁa GOSPODYŃ WIEJSKICH

Koła gospodyń wiejskich od kilku lat przeżywają renesans. Historia działalności kół gospodyń wiejskich
w Polsce sięga drugiej połowy XIX wieku. Pomysłowość kobiet niezmiennie pozytywnie zaskakuje, jest
świadectwem jak wiele można zrobić dla innych.
Od niespełna dwóch lat koła gospodyń wiejskich stały się autonomicznymi jednostkami zarejestrowanymi w Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. Do 1 marca
bieżącego roku było zgłoszonych 8996
kół działających na terenie całej Polski.
Mogą one liczyć też na środki finansowe z Agencji. Kwota 3 tys. zł przysługuje kołom liczącym do 30 członków,
4 tys. tym do 75 osób, a liczniejsze
mogą dostać 5 tys. zł. Funkcjonowanie kół uregulowała ustawa o kołach
gospodyń wiejskich z listopada 2018
roku. Po II wojnie światowej miały
one struktury ogólnopolskie, związane były z kółkami rolniczymi. Dziś
nie ma już zjazdów na poziomie wojewódzkim czy krajowym.
Pomoc dla potrzebujących
Koło Gospodyń Wiejskich w Kijowcu ma długą historię. Jednak od 6
lat działa prężniej. Kiedy Małgorzata
Lisowska została sołtysem w Kijowcu, wstąpiła do tamtejszego koła na
zaproszenie ówczesnej przewodniczącej. Nasza rozmówczyni dzieli się,
że mając już dorosłe dzieci, może sobie w końcu pozwolić na działalność
społeczną. – Lubię pomagać ludziom
i angażować się na rzecz innych, to
moje drugie życie. Od 31 marca podjęłam wyzwanie i zaczęłyśmy w naszym kole gospodyń szyć maseczki.
Lokal udostępnili nam strażacy. Maseczki nie mają ceny, przekazujemy
je za dowolną opłatę, a cały dochód
przekażemy na rzecz hospicjum w Licheniu, w którym kilka z nas stara się
pomagać – opowiada Małgorzata Lisowska, z zawodu krawcowa.
Kobiety używają swoich maszyn –
dwie szyją, jedna kroi materiał, a inna
pakuje. Wspiera je też druh z ochotniczej straży pożarnej, który umieszcza
w opakowaniach instrukcje obsługi.

Koło gospodyń Wiejskich w Szczecynie, źródło: Facebook

(Kiedy powstawał artykuł, gospodynie wyposażyły w maseczki już panie
z miejskiego ośrodka pomocy społecznej oraz firmę budowlaną).
Gospodynie co roku podejmują
ciepłym posiłkiem pielgrzymów podążających z Gdańska na Jasną Górę.
A w lipcu dla sołectwa Kijowiec organizują festyn z loterią, z której zyski
przeznaczają na zakup żywności dla
pątników.
W trosce o najmłodszych
Koło Gospodyń w Ignatkach na
Podlasiu powstało w grudniu 2018
roku z inicjatywy Bożeny Jabłońskiej,
która zawodowo jest dyrektorem
Domu Maklerskiego Banku Ochrony
Środowiska w Białymstoku. Ma jednak ogromną motywację, by wspólnie z sąsiadkami robić coś dla innych,
a szczególnie najmłodszych. W minione wakacje koło w Ignatkach zorganizowało pięciodniowe półkolonie
dla 15 dzieci.
– Mój główny zamysł był taki, by
dzieci oderwać od środków masowego przekazu – komputera i telefonu
– oraz nauczyć spędzać ze sobą czas.
Pierwszego dnia dzieci były niezado-

wolone z tych zasad, ale następnego
już żadne nie protestowało. Tego typu
działalność jest potrzebna – dzieli się
Bożena Jabłońska. Ma świadomość,
że podczas wakacji czy ferii dzieci,
dopóki rodzice nie wrócą z pracy, siedzą całe dnie przy komputerze. Sama
wychowała troje dzieci i wie, jakiego
wysiłku wymaga zorganizowanie czasu najmłodszym w wakacje, gdy nie
działają szkoły i przedszkola.
– Nie jest tajemnicą, że dzieciom
robi się ogromną krzywdę, pozwalając przez tyle godzin bez ograniczeń
korzystać z urządzeń elektronicznych.
Pokłosiem tego jest tak duży wysyp
chorób psychicznych już u 13 -, 14
- latków. To problem nowy i duży –
podkreśla pani Bożena.
Panie z koła gospodyń podczas
swoich urlopów codziennie przez
osiem godzin organizowały czas podopiecznym, by poznali, jak kolorowy
i piękny może być świat bez smartfona
i komputera. Oprócz zajęć artystycznych i sportowych w świetlicy czy
na boisku była też zabawa i edukacja
w terenie. Najmłodsi odwiedzili m.in.
papugarnię, centra zabaw (również
te edukacyjne), byli w teatrze. Zdo-
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bywali też wiedzę w Uniwersyteckim
Centrum Przyrodniczym w Białymstoku, które jest jednocześnie placówką muzealną. W jedno popołudnie do
uczestników kolonii przyjechali sarmaci w historycznych strojach z epoki. To była szczególna lekcja historii.
Udział w półkoloniach był bezpłatny. Koło Gospodyń Wiejskich z Ignatek środki na ich organizację zdobyło
w drodze konkursu organizowanego
przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych.
– Po półkoloniach jeden z chłopców, będący ich uczestnikiem, gdy
mnie zobaczył, spytał od razu: „Pani
Bożenko, kiedy robimy podchody”?
Chciałam dać dzieciom trochę podwórkowej radości i powiem, że dałam, bo teraz odbieram telefony od
rodziców z pytaniami, czy znowu coś
planuję na lato. Taka reakcja daje bezcenną satysfakcję – dzieli się Bożena
Jabłońska i ma nadzieję, że jeszcze
uda jej się zorganizować półkolonie
w tym roku.
Ale to niejedyna inicjatywa, jaką
KGW z Ignatek podejmuje. W listopadzie kobiety uczyły się robić wiązanki
na groby na uroczystość Wszystkich
Świętych, a w grudniu własnoręcznie
przygotowywały ozdoby na Boże Narodzenie.
Spod rąk gospodyń wychodzą istne cuda. Ich koło zostało docenione.
Znalazło się w gronie 9 zaproszonych
przez Narodowy Instytut Kultury
i Dziedzictwa Wsi, by w marcu w stolicy innych uczyć rękodzieła. Prace
podziwiał sam prezydent Andrzej
Duda. Instruktaż robienia wielkanocnych ozdób udzielany przez panią
Bożenę można też obejrzeć na jej facebookowym profilu i w kalendarzu
rolników.
Integrują społeczność
Koło
Gospodyń
Wiejskich
w Szczecynie (gmina Gościeradów
w województwie lubelskim) działa bardzo aktywnie od 2015 roku.
Osiemnaście kobiet inwencją i energią stara się wspierać rozwój swojej
wsi.
– Co roku piszemy projekty na dofinansowanie naszego koła zarówno
ze środków gminnych, jak i unijnych.
Z funduszy rządowych zakupiłyśmy

stroje i doposażyłyśmy dom ludowy,
w którym mogą spotykać się mieszkańcy. Wraz z radą sołecką, gminą
i stowarzyszeniem wyremontowaliśmy dom ludowy, na którego wyposażeniu jest profesjonalny sprzęt
– dzieli się Krystyna Krzyszkowska,
która na co dzień pracuje w szkole
jako nauczyciel języka angielskiego.
Z inicjatywy rodziców, mieszkańców
i nauczycieli w Szczecynie powstało
też Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Szczecyn, które od 2011 roku
jest organem prowadzącym tamtejszą
szkołę. Stowarzyszenie współpracuje
również z kołem gospodyń, szczególnie przy organizacji większych imprez
i uroczystości.
Mieszkańcy Szczecyna od lat obchodzą smutną rocznicę pacyfikacji
swojej wsi. 2 lutego 1944 roku Niemcy wymordowali 287 mieszkańców,
doszczętnie spalili także wszystkie
zabudowania – szkołę i 142 gospodarstwa z inwentarzem. Co roku 2 lutego
w parafialnym kościele celebrowana
jest Msza św. za pomordowanych,
a uczniowie z miejscowej szkoły
przedstawiają krótki montaż słowno-muzyczny upamiętniający tamte wydarzenia.
Koło gospodyń też angażuje się
w te uroczystości. A w ostatnim roku
znalazło się także w gronie organizatorów (wspólnie z urzędem marszałkowskim, urzędem gminy i Stowarzyszeniem) obchodów 12 lipca Dnia
Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej,
przygotowując przyjęcie dla mieszkańców i gości.
– Co roku aktywnie włączamy
się również w przygotowanie Rajdu
Pamięci cc. mjr. Leonarda Zub-Zdanowicza ps. „Ząb”, który odbywa się
w maju na Wólce Szczeckiej – mówi
Krystyna Krzyszkowska.
Wspólne spotkania bardzo integrują lokalną społeczność. Kobiety na
wsi nie zawsze mają okazję, by spotkać się w ciągu tygodnia i porozmawiać. Wynika to z licznych obowiązków w gospodarstwach, zarówno tych
domowych, jak i rolnych. Koła gospodyń powoli to zmieniają.
W tym roku kobiety z KGW
w Szczecynie zorganizowały zabawę noworoczną – „choinkę”, a także
„ostatki”. Był to dla wszystkich szcze-
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gólnie radosny czas. Wiele osób starszych pierwszy raz po latach mogło na
takich zabawach potańczyć. Odbyły
się także warsztaty kosmetyczne, podczas których można było skorzystać
z różnych zabiegów. Zainicjowane zostały spotkania z rehabilitantem, raz
w tygodniu przyjeżdża np. masażysta.
Koło co roku organizuje też dzieciom jednodniowe spotkania wakacyjne w postaci wspólnych zabaw na
boisku czy wyjazdów. Kiedy gospodynie przygotowują dla uczestników
zdrowe, regionalne posiłki, najmłodsi
mają w tym czasie zajęcia sportowe
z animatorami-wolontariuszami. Specjalnością regionu jest kapusta kiszona pieczona w piecu i piróg z kaszą
gryczaną.
W swojej działalności panie nie
zapominają o kultywowaniu tradycji ludowych. Co roku biorą udział
w gminnym „święcie pieroga” w Suchodołach czy obchodach Dni Dziedzictwa na Łanach w gminie Gościeradów. Na Niedzielę Palmową szykują
palmy, a na dożynki wiją wieńce.
Teraz gospodynie chcą zorganizować Święto Rodziny, podczas którego
oprócz wspólnego stołu, grillowanych
przysmaków mają odbyć się zawody
sportowe i zabawy dla każdej grupy
wiekowej.
– Naszym celem jest integracja
międzypokoleniowa. W grupie można bardzo wiele zrobić. Mamy motywację do działania, koło gospodyń integruje naszą wieś i motywuje kobiety
do aktywności w wielu dziedzinach
życia – podkreśla Krystyna Krzyszkowska.
Spotkania kół gospodyń wiejskich
bardzo łączą lokalną społeczność, rodzą przyjaźnie oparte na działaniu.
A jak pokazują konkretne przykłady,
wspólnie, mając do siebie wzajemne
zaufanie, można zawsze zrobić znacznie więcej niż w pojedynkę. Zazwyczaj w każdym środowisku znajduje
się ktoś z pewną charyzmą i inwencją,
kto motywuje innych do czynienia
dobra.
Karolina Goździewska
Nasz Dziennik Artykuł opublikowany na stronie: https://naszdziennik.
pl/mysl/219149,kobiety-z-inwencja.
html
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Europejski wstyd przed krzyżem,
czyli chrystianofobia
we współczesnym świecie.
Warto zauważyć, że nasi bracia w Syrii czy w Iraku oddają życie za krzyż, a my się znaku krzyża
wstydzimy. To jest właśnie europejski wstyd przed Chrystusem – mówi w wywiadzie dla „Codziennej” ks.
Waldemar Cisło, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
zaangażowany m.in. w niesienie pomocy materialnej, medycznej i duszpasterskiej dla uchodźców oraz
prześladowanych chrześcijan w Syrii i w innych krajach ogarniętych wojną.
Beata Mańkowska: Dotarły do
nas okropne wiadomości z Etiopii. Co najmniej 750 osób zginęło w masakrze przed kościołem
Matki Bożej z Syjonu w Aksum.
Ks. Waldemar Cisło: Musimy
zwrócić uwagę na dwie rzeczy.
Mamy tam do czynienia z dwoma ludami, które weszły ze sobą
w konflikt. Od wielu lat w Etiopii
rządzą Amharowie i mamy też
konflikt z plemieniem Tigraj. To
jest konflikt polityczny, narodowościowy. My tego nie rozumiemy, ale to nam też obrazuje to, co
się stało w Rwandzie, kiedy Tutsi
i Hutu mordowali siebie nawzajem. Dla nas jest to nie do pomyślenia, nie jesteśmy sobie w stanie
w Europie wyobrazić, jak silne są
te więzy plemienne. I tutaj mamy
do czynienia z konfliktem dwóch
„narodów”, które tam żyją. Konflikty etniczne pogłębiane są przez
biedę, a także tysiące uchodźców,
m.in. z Sudanu oraz Erytrei.
Jaka powinna być nasza reakcja, co możemy zrobić, by pokazać, że sprzeciwiamy się takim
rzeziom na chrześcijanach?
Oczywiście musimy protestować, bo każde życie jest ważne.
Walczymy dlatego o życie naszego obywatela, który w Wielkiej
Brytanii został skazany na śmierć
głodową. A tu zostało zamordowanych 750 osób. Wcześniej też
mieliśmy w innych miejscach
przypadki mordowania chrześcijan. Świat chyba za mało reago-

wał. Pamiętajmy o tym, że premier Etiopii otrzymał Pokojową
Nagrodę Nobla. I tutaj mamy taki
konglomerat problemów. Co możemy robić? Na pewno potępiać.
Politycznie, myślę, że rząd powinien naciskać, żeby nie dochodziło do ludobójstwa, żebyśmy nie
mieli kolejnego kraju, z którym
sobie nie poradzimy. Tych źródeł
niepokoju będzie za dużo, a ludzie tam naprawdę cierpią. I to
są uchodźcy, chociażby z Sudanu
Południowego, którzy są niesamowicie biedni. Czasem muszą
przeżyć za mniej niż dolara dziennie. Nauczyciela w Sudanie Południowym za miesięczną wypłatę
stać na 40 kg grochu. Najczęściej
jest tak, że cierpią najsłabsi, czyli
starcy, kobiety i dzieci.
O prześladowaniu chrześcijan mówi się od dawna. Ale czy
możemy mówić o natężeniu tego
zjawiska w ostatnim czasie?

Ta sytuacja jest dynamiczna.
Zmieniają się rejony. Pamiętam
wystąpienie stałego przedstawiciela Ojca Świętego przy ONZ sprzed
kilku lat, w którym na podstawie
raportów watykańskich podawał
on, że rocznie 170 tys. chrześcijan
ginie za wiarę, czyli co trzy minuty
ktoś jest zabijany tylko dlatego, że
jest wyznawcą Chrystusa. Ostatnie raporty są trochę łagodniejsze, przez kilka lat było to 105 tys.,
co nam dawało morderstwo co 5
minut, ale to jest wciąż ogromna
rzesza ludzi, którzy giną tylko ze
względu na nietolerancję religijną.
Kolejnym punktem, na który warto zwrócić uwagę, są wypowiedzi
Jana Pawła II i Benedykta XVI, że
wieki XX i XXI to wieki męczenników – ok. 45 mln chrześcijan
w tym okresie zostało zamordowanych ze względu na wyznawaną
wiarę. To są dane, które nas porażają, a z drugiej strony widzimy,
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jaka jest reakcja świata. Zresztą
mieliśmy wiosnę arabską i wtedy
jako stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie próbowaliśmy
zainteresować Unię Europejską
tym tematem – niestety nie spotkało się to z żadną reakcją. Poza tym
to, co dzieje się w Europie, również
napawa nas niepokojem. Do tej
pory docierało do nas z Iraku czy
Syrii, że ścinano głowy chrześcijanom, a kilka tygodni temu mieliśmy informację z Nicei, że zostały zamordowane osoby, które się
modliły w kościołach. We Francji, która próbuje się kreować na
wzór wolności, mamy 800 ataków
na miejsca kultu religijnego rocz-
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nie. A pożar katedry Notre Dame modlących się wiernych czy poduświadomił nam wszystkim, jak palanie kościołów, katedr?
źle się dzieje.
Myśmy się pochylali nad LonCzy to, co się dzieje w Europie, dynem początkowo, że tam nie ma
to jeszcze nietolerancja, czy już nazwy „Boże Narodzenie”, lub nad
prześladowanie?
tym, że w Parlamencie Europejskim
Myślę, że możemy już mówić nie było szopki. To jest właśnie eurowręcz o chrystianofobii. I tu war- pejski wstyd przed krzyżem, przed
to odnieść się do wpisu posłan- Chrystusem. Warto zauważyć, że
ki Lewicy [Małgorzaty Prokop- nasi bracia w Syrii czy w Iraku od-Paczkowskiej] w sprawie mordu dają życie za krzyż, a my się znaw Etiopii. Żąda się poszerzania sfer ku krzyża wstydzimy. Europa ma
akceptacji, nie mając żadnej kultu- taką tendencję i to można zauwary, już nie mówię o tolerancji czy żyć w wielu krajach, niestety także
o wiedzy.
w Polsce, że wymazujemy krzyż,
A co może być przyczyną tego, wymazujemy chrześcijaństwo.
że nawet w Europie dochodzi do
Beata Mańkowska
takich zdarzeń jak mordowanie
źródło: niezalezna.pl

Święta Bakhita
w Krzeszowie
Od ponad trzech lat w każdy piątek miesiąca w nocy o godz. 3.00
(nad ranem) podczas Jerycha Krzeszowskiego parafianie wraz z ks.
Kustoszem włączają się w modlitwę za ofiary handlu ludźmi.
Jest to czas duchowej pomocy ludziom
wykorzystywanym na różne sposoby we
współczesnym świecie. Na prośbę Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich
Zgromadzeń Zakonnych powstała Akcja
Sieci Bakhita. Siostry zakonne różnych
zgromadzeń zakonnych, a także osoby
duchowne i świeccy łączą się w tę noc we
wspólnej modlitwie Koronką do Bożego Miłosierdzia. W naszej krzeszowskiej
bazylice podczas tego nabożeństwa modlimy się na kolanach w Kaplicy Loretańskiej.
Św. Bakhita jest patronką Międzynarodowego Dnia Modlitw i Refleksji na
temat Walki z Handlem Ludźmi. Dzień 8
lutego jest tym szczególnym dniem modlitw. Ta modlitwa jest propozycją dla każdego. Można ją podjąć wspólnie w parafiach, w domu lub w szkołach na lekcjach
religii. Prosimy, aby rozszerzać ten modlitewny krąg modlitwy i zachęcać innych
do modlitwy w tych intencjach.
Św. Bakhita urodziła się w roku 1868
w Olgossie w Sudanie. W wieku 9 lat została porwana przez arabskich handlarzy
niewolników. Ten dramat spowodował,
że zapomniała swego imienia. Nazwano
ją „Bakhita”, co znaczy mająca szczęście,
szczęściara. Wielokrotnie sprzedawana,

doświadczyła licznych cierpień, m.in. na
jej skórze wykonywano nożem tatuaże,
a rany zasypywano solą. Gdy miała 15
lat, kupił ją włoski konsul, Callisto Legnani, który po kilkudziesięciu miesiącach
zabrał ją ze sobą do Włoch. Tam została
opiekunką dzieci w rodzinie Mariny Turiny Michieli. Ona, widząc dobroć i spokój
w Bakhicie, oddała ją „do przyuczenia”
Siostrom ze Zgromadzenie Sióstr Córek
Miłości Służebnic Ubogich św. Magdaleny z Canossy). Dnia 9 stycznia 1890 roku
przyjęła chrzest, bierzmowanie i pierwszą
komunię. Otrzymała imię Józefina. Kilka lat później wstąpiła do zakonu. Przez
ponad 50 lat życia zakonnego była wierną, pełną miłości, ciepła i troski służebnicą. Do jej obowiązków należały przede
wszystkim prace fizyczne. Była kucharką, szwaczką, praczką czy furtianką. Ta
ostatnia funkcja sprawiła, że o jej cieple
przekonali się także świeccy spoza murów zakonnych. Wielokrotnie wystawiana
na próbę, wyszydzana z powodu swojego pochodzenia, okazała się pełną wiary
chrześcijanką. Do końca życia pracowała
i modliła się w domu zakonnym. Zmarła
na skutek choroby w 1947 roku. Pochowana została trzy dni po swojej śmierci, 11
lutego 1947 roku.

Święta Józefina Bakhita
10 grudnia 1978 (niespełna dwa miesiące po swym wyborze) papież Jan Paweł II wydał dekret o heroiczności cnót
Służebnicy Bożej, Józefiny Bakhity. Uroczystość beatyfikacyjna miała miejsce 17
maja 1992 roku w Rzymie. Proces kanonizacyjny dokonał Jan Paweł II 1 października 2000 roku, również w Rzymie.
Św. Józefina Bakhita jest patronką
Kościoła katolickiego w Sudanie, zgromadzeń sióstr i braci kanosjanów, a także
wszystkich dzieł miłosierdzia, w szczególności na rzecz ubogich dziewcząt i kobiet.
W dniu jej wspomnienia liturgicznego 8 lutego - od roku 2015 obchodzony
jest Światowy Dzień modlitwy i refleksji
przeciwko handlowi ludźmi. Za patronkę
obrała ją też międzyzakonna „Sieć Bakhita do Spraw Przeciwdziałania i Pomocy
Ofiarom Współczesnych Form Niewolnictwa”, stworzona w celu zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi oraz pomocy ofiarom tego procederu.
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Worek Okrzeszyński
Najdłuższą granicę Polska posiada ze swoim południowym sąsiadem Republiką Czeską. Specyfiką
tej granicy jest jej naturalność – przebiega po wierzchołkach szczytów Sudetów (Kraju KarkonoskoJesionikowego), przez Bramę Morawską i fragmentem Beskidów.
Jest ona również bardzo nieregularna,
bogata w tzw. worki czyli „wciskające” się
w południe ziemie. Największym workiem jest Kotlina Kłodzka. Ale również
i u nas w powiecie kamiennogórskim
mamy taki mały worek, gdzie znajdują się
dwie miejscowości Okrzeszyn i Uniemyśl.
Największą miejscowością Worka
Okrzeszyńskiego jak sama nazwa wskazuje jest wieś Okrzeszyn (niem. Albendorf), dlatego zaraz po II wojnie światowej miejscowość nazywano Albinowem.
Ciekawostka z nazwą niemiecką jest
jeszcze jedna, Albendorf to również nazwa dzisiejszej miejscowości w Kotlinie
Kłodzkiej Wambierzyc, znanej z Bazyliki
Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny
nazywanej śląskim Jeruzalem oraz ruchomych szopek bożonarodzeniowych.
Dlatego, kiedy badacz historii trafia na
niemiecką nazwę „Albendorf ” musi wykazać się znajomością nie tylko języka ale
też faktów historycznych aby prawidłowo
ustalić czy w dokumencie mowa o dzisiejszym Okrzeszynie czy Wambierzycach.
Okrzeszyn to typowa wieś łańcuchowa
ciągnąca się wzdłuż głównej drogi, obtoczona z dwóch stron górami (od wschodu
Górami Stołowymi a ściślej jej północno-zachodnią częścią nazywaną Zaworami
i od zachodu Górami Jastrzębimi). Jedyny możliwy dojazd do miasta autem jest
od strony Chełmska Śląskiego, rowerem
i pieszo pokonać można również granicę
polsko-czeską, aby szybciej dojechać do
Trutnova (niektórzy mieszkańcy Okrzeszyna posiadają klucze do otwarcia szlabanu aby móc przejechać granicę polskoczeską samochodem). Miejscowość leży
nad rzeką Lustro, która stanowi system
rzeczny Łaby - zlewnię Morza Północnego, co na polskie warunki graniczne daje
Okrzeszynowi, kolejny walor unikatowości. Przypomnę z lekcji geografii, że 98%
obszaru Polski należy do systemu rzecznego Wisły i Odry, które wpływają do
Morza Bałtyckiego. Miejscowość została
założona przez osadników czeskich braci
Alberta (stąd nazwa niemiecka wsi) i Bertolda Bruecke, którzy mieli w tej okolicy
w XI w. założyć hutę szkła. Jednak interesy nie szły im dobrze, dlatego 23 sierpnia

Kościół Narodzenia NMP w Okrzeszynie
źródło wikipedia.org
1289 r. porozumieli się między sobą król
Czech Wacław II Przemyślid i Bolko I Surowy, książę świdnicko-jaworski o oddaniu Okrzeszyna i pobliskiego Uniemyśla
księciu piastowskiemu. Niewiele później
cystersi z Henrykowa przybyli do Krzeszowa, zajęli dobra księcia w tym miejscowość Okrzeszyn. Opat krzeszowski Mikołaj II wzniósł we wsi pierwszy kościół (nie
przetrwał do naszych czasów). Po śmierci
Bolka II Małego i jego żony Agnieszki
w 1392 r. Okrzeszyn powrócił pod schedę
królestwa czeskiego.
Panowanie czeskie skończyło się wraz
z klęską w bitwie pod Białą Górą (8 listopada 1620 r.), kiedy te tereny przeszły
pod władze austriackie, formalnie Okrzeszyn należał do arcyksiążąt austriackich
od 1526 r., kiedy włączono do Monarchii
Habsburskiej cały Śląsk, po nieszczęśliwej
śmierci Ludwika Jagiellończyka w bitwie
pod Mohaczem przeciwko Turkom.
Rozkwit miejscowości nastąpił dopiero w XVIII wieku, kiedy powstał
w Okrzeszynie istniejący do dzisiaj kościół wraz ze szkołą katolicką a podstawową działalnością stało się chałupnictwo
lnu oraz wydobycie i obróbka kamienia.

Pod koniec ubiegłego stulecia i w całym
XIX wieku wydobywano również w okolicach Worka Okrzeszyńskiego węgiel kamienny. W 1810 r. wieś została utracona
przez cystersów krzeszowskich, po sekularyzacji dóbr kościelnych i stała się własnością króla, co nie przeszkodziło w dalszym rozwoju miejscowości. W XIX w.
w Okrzeszynie pojawili się pierwsi turyści, spowodowało to w konsekwencji
otworzenie linii kolejowej z Kamiennej
Góry do Okrzeszyna w 1899 r. i otwarcie
schroniska górskiego, obecnie nieistniejącego i całkowicie zapomnianego. Koncepcją niezrealizowaną a planowaną, która
w 2 poł. XX w. przyczyniła się do upadku
miejscowości była niezbudowana 3 kilometrowa linia kolejowa pomiędzy stacją
Okrzeszyn a czeską miejscowością Petřikovic, a ściślej połączenie linii Kamienna
Góra – Okrzeszyn z linią Trutnov – Teplice nad Metují.
Po II wojnie światowej miejscowość
znalazła się w granicach Polski i była
ściśle chroniona przez Wojska Ochrony
Pogranicza, aby nie uciekali z Polski żołnierze niezłomni i przeciwnicy ustroju
komunistycznego. Jednak, dziś to wiemy,
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taka akacja miała miejsce. Nocą z 26 na
27 kwietnia 1946 r. miała miejsce akcja
„Lawina”. Pracownicy Państwowej Tkalni
Lnu „Narew” w Chełmsku Śląskim i warsztatu samochodowego w Lubawce, pod
przywództwem Stanisława Kordeczki
i Józefa Ślusarza, przekroczyli nielegalnie
granicę w Okrzeszynie i udali się w okolicach miejscowości Nová Paka (znajdująca
się w połowie drogi między Trutnovem
a Jiczynem) aby jak mówili organizatorzy dołączyć do Armii Andersa (Władysław Anders – generał, dowódca polskiego wojska w trakcie bitwy o klasztor na
Monte Cassino 1944 r.). Jednak uciekinierzy poza organizatorami S. Kordeczką i J. Ślusarzem postanowili wrócić do
Polski, co skończyło się aresztowaniami
przez Urząd Bezpieczeństwa i rozbiciem
organizacji niepodległościowej „Armia
Krajowa” działającą głównie na terenie
Czarnego Boru pod dowództwem Jana
Tokarczyka pseudonim „Baca”.
W latach 1951-1954 swoje badania
naukowe w Worku Okrzeszyńskim prowadził geolog Jan Wyżykowski, odkrył na
tych terenach złoża miedzi i rud uranu.
Jednak doszedł do wniosku, że ze względu
na ówczesną granicę polsko-czechosłowa-

cką i trudne położenie geograficzne eksploatacja tych terenów z tych surowców
jest nieopłacalna. Dlatego zaczął poszukiwać złóż miedzi i rud uranu w okolicach
Lubina i Głogowa, które odkrył w 1959 r.
Dzięki temu Lubin, stał się stolicą polskie
miedzi i jednym z najbogatszych powiatów obecnego województwa dolnośląskiego.
W latach 90. XX w. na nowo narodziła
się turystyka i docenianie zapomnianego
Worka Okrzeszyńskiego. Z inicjatywy lo-
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kalnej społeczności otworzono w 2016 r.
Muzeum Albinów 45, przypominające
o historii wsi. Wstąpienie do Unii Europejskiej ułatwiło przepływ ludzi dojeżdżających do pracy w Trutnovie, jak
i chodzących po tych terenach turystów.
Co tydzień w niedzielę, o godz. 10 jest odprawiana Msza św. w Kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny filii Parafii
Świętej Rodziny w Chełmsku Śląskim.
Mateusz Pazgan

Dawna stacja kolejowa w Okrzeszynie.

Cuda różańcowe
Rozważania
Wystarczy sięgnąć
po różaniec
O mocy modlitwy różańcowej świadczą liczne świadectwa. Potwierdzają one,
że ta szczególna modlitwa ma moc. Wspólnym mianownikiem dla tych historii jest
to, że wszystkie dotyczą bardzo trudnych
sytuacji, chorób, braku pracy, konfliktów
rodzinnych i wielu innych: takich, dla których ludzie nie mogą znaleźć rozwiązania.
Intuicyjnie osoby właśnie w takich momentach, sięgały po różaniec. Modlitwa ta
stawała się ostatnią deską ratunku.
Jedna z osób, poproszona, by podzieliła się swoim osobistym doświadczeniem
w tym względzie wspomina, że to. co jej
pierwsze przychodzi do głowy, to te najtrudniejsze momenty w jej życiu i odmawiany różaniec. Inna osoba mówi, że
kiedy nie miała pracy przez bardzo długi
okres, a trzeba było utrzymać rodzinę,
wiernie i codziennie modliła się na różańcu. Praca w końcu się znalazła.

* Historia * Łaski

Sama Matka Boża wskazuje na różaniec. Można powiedzieć, że broń została
nam dana. Wystarczy sięgnąć po nią, by
doświadczyć jej mocy.
Różaniec skarbem
rodzinnym
Jan Paweł II w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae pisał, że różaniec
jest szczególną modlitwą o pokój i rodzinę: „Pewne okoliczności historyczne sprawiają, że to przypomnienie o modlitwie
różańcowej nabiera szczególnej aktualności. Pierwszą z nich jest pilna potrzeba
wołania do Boga o dar pokoju. Różaniec
nieraz wskazywali moi Poprzednicy i ja
sam jako modlitwę o pokój. (...) Odmawiając zatem różaniec, nie można nie
czuć się wyraźnie zobowiązanym do
służby sprawie pokoju, ze szczególnym
odniesieniem do ziemi Jezusa, nadal tak
doświadczanej, a tak bardzo drogiej sercu
chrześcijan”.

Ojciec Święty zauważył także potrzebę
szczególnej modlitwy za rodzinę, gdyż jej
położenie w obecnych czasach nie sprzyja budowaniu jedności. Niejednokrotnie
staje się ona zagrożona jako podstawowa
i niezbywalna instytucja. Wspólne odmawianie różańca ma być skuteczną Pomocą
by zapobiec następstwom kryzysu, który
dotknął naszą epokę: „Jako modlitwa
o pokój, różaniec był też zawsze modlitwą
rodziny i za rodzinę. Niegdyś modlitwa ta
była szczególnie droga rodzinom chrześcijańskim i niewątpliwie sprzyjała ich jedności. Należy zadbać, by nie roztrwonić
tego cennego dziedzictwa. Trzeba powrócić do modlitwy w rodzinie i do modlitwy
za rodziny, wykorzystując nadal tę formę
modlitwy”.
Kinga Bubich
Tekst pochodzi z książki
"Różaniec - Rozważania, Historia, Łaski"
Dom Wydawniczy "Rafael" 2012
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Mówiono o nim Harnaś.
Zmarł biskup Adam Dyczkowski

10 stycznia 2021 roku odszedł do Pana bp Adam Dyczkowski,
emerytowany biskup zielonogórsko-gorzowski.
Biskup Adam Dyczkowski urodził się
w 1932 r. w Kętach. W wieku 20 lat wstąpił
do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego we Wrocławiu i w 1957 r. otrzymał
święcenia kapłańskie z rąk bp. Bolesława
Kominka w Archikatedrze Wrocławskiej.
Po studiach na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim uzyskał tytuł doktora filozofii
przyrody. Następnie pracował we Wrocławiu jako wikariusz parafii katedralnej,
duszpasterz młodzieży akademickiej i inteligencji, a także wykładowca filozofii
w seminarium duchownym.
Jako duszpasterz akademicki we
Wrocławiu cieszył się ogromną popularnością i sympatią studentów. Za wieloletnią pracę otrzymał specjalną nagrodę
kolegium rektorów wyższych uczelni
Wrocławia. Miał towarzyski pseudonim
„Harnaś” z racji taterniczych pasji.
Był profesorem filozofii dla wielu pokoleń wrocławskich kapłanów (min. uczył
ks. prałata Ludwika, ks. kanonika Jerzego
oraz ks. Kustosza)
W 1978 r. został biskupem pomocniczym we Wrocławiu. Święceń biskupich
26 listopada udzielił mu abp Henryk
Gulbinowicz. Jako zawołanie swej posługi biskupiej przyjął słowa Sursum corda

(W górę serca). Był wikariuszem generalnym, koordynował duszpasterstwo
akademickie, duszpasterstwo inteligencji,
nauczycieli, harcerzy i innych środowisk.
Działał w Dolnośląskim Komitecie Odrodzenia Harcerstwa jako jego przewodniczący, w Towarzystwie Przyjaciół Ossolineum oraz w Społecznym Komitecie
Panoramy Racławickiej. W Konferencji
Episkopatu Polski był wiceprzewodniczącym Komisji ds. Duszpasterstwa Akademickiego, zasiadał też w Komisji ds. Zakonnych, ds. Duszpasterstwa Ogólnego
i ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.
W 1992 r. został biskupem pomocniczym w nowo utworzonej diecezji legnickiej, a niebawem otrzymał nominację
na biskupa zielonogórsko-gorzowskiego.
Rządy w diecezji objął 19 lipca 1993 r.
Ingres do katedry gorzowskiej odbył
5 września, a do konkatedry w Zielonej
Górze – 12 września tegoż roku. Jako
biskup diecezjalny wspierał aktywność
wiernych świeckich poprzez promocję
stowarzyszeń katolickich, a zwłaszcza Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Na czas jego posługi przypadły istotne wydarzenia w życiu diecezji,
takie jak obchody 50-lecia polskiej ad-

ministracji kościelnej w Gorzowie Wlkp.
(1995 r.), wizyta papieża Jana Pawła II
(1997 r.), rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego bp. Wilhelma Pluty (2002 r.) oraz
1000-lecie śmierci pierwszych męczenników Polski w Międzyrzeczu (2003 r.).
Otrzymał tytuł Honorowego Obywatela
Gorzowa Wlkp., Głogowa i Zielonej Góry.
Uniwersytet Zielonogórski wyróżnił go
doktoratem honoris causa. W 2007 r.
przeszedł w stan spoczynku. Na emeryturze zamieszkał w Domu Księży Emerytów
w Zielonej Górze, gdzie zmarł.
Artur Łukasiewicz
Źródło: zielonagora.wyborcza.pl
Dobry Jezu a nasz Panie daj Biskupowi
Adamowi wieczne spoczywanie!

Objawienie Pańskie,
święto Trzech Króli
W środę 6 stycznia 2021 roku w święto
Objawienia Pańskiego, jak co roku dzieci
z naszej parafii przybyły w strojach królewskich do bazyliki pw. Wniebowzięcia
NMP - by złożyć pokłon Dziecięciu Jezus.
Dzieci przyniosły również dary Dzieciątku Jezus, które zostały podarowane dla
Domu Pomocy Społecznej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową
stopnia umiarkowanego w Ludwikowicach Kłodzkich. Dom ten jest prowadzony przez Siostry Franciszkanki Szpitalne
z Prowincji Polskiej Sióstr Pielęgniarek
Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka.

W tradycji polskiej, ale nie tylko - Objawienie Pańskie nazywane jest potocznie Świętem Trzech Króli. W tym czasie
w wielu miastach w Polsce odbywają się
z tej okazji orszaki królewskie. Pokłon
Mędrców ze Wschodu złożony Dziecię-

ciu Jezus, opisywany w Ewangelii przez
św. Mateusza (Mt 2, 1-12), symbolizuje
pokłon świata pogan, wszystkich ludzi,
którzy klękają przed Bogiem Wcielonym.
To jedno z najstarszych świąt w Kościele
Katolickim.
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Czym jest Liturgiczna
Służba Ołtarza?
„Służba liturgiczna” stanowi wspólne określenie wszystkich tych, którzy swoją posługą przyczyniają się
do jak najpiękniejszego przeżycia liturgii.
Ponieważ każdy z nas został
obdarzony różnymi talentami,
realizacja swego powołania może
odbywać się na wielu płaszczyznach, stąd pojęcie „służby liturgicznej” jest niezwykle pojemne.
Dokumenty regulujące jej status
wyliczają szereg osób/grup należących do Służby liturgicznej: ministranci i lektorzy, nadzwyczajni
szafarze Komunii świętej, przynoszący dary i zbierający składkę,
komentatorzy, członkowie chóru
i scholi wraz z organistą oraz kościelny.

Ministranci i lektorzy to jedna
z grup należących do Służby Liturgicznej, działającej przy naszym
Sanktuarium Krzeszowskim, której
celem jest posługiwanie przy ołtarzu. Realizuje się to jak gdyby na
trzech płaszczyznach, które są zarazem poszczególnymi stopniami:
kandydat, ministrant i lektor.
Aby zostać ministrantem, należy opanować podstawowe wiadomości liturgiczne oraz zasady
służenia przy ołtarzu. Kiedy ministrant wejdzie w pewien przedział
wiekowy, a posiada odpowiednie

predyspozycje może zostać promowany na lektora: od tej pory powierzone mu zostaje głoszenie Bożego
Słowa podczas Mszy świętej.
W Sanktuarium Krzeszowskim
od niedzieli 24 stycznia 2021 do
grona nowych ministrantów zostało włączonych trzech panów:
Władysław, Ryszard i Rafał. Są
to „Ojcowie Ministranci”, którzy
otrzymali odpowiednie stroje liturgiczne. Opiekunem „Ojców Ministrantów” został ks. prałat Ludwik
Solecki.
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Papież Franciszek ogłasza
„Rok Świętego Józefa”
„Ukochany ojciec, ojciec czułości, w posłuszeństwie i w gościnności; ojciec twórczej odwagi, robotnik,
zawsze w cieniu” - tymi słowami Papież opisuje w czuły i poruszający sposób św. Józefa.
Czyni to w Liście apostolskim
„Patris corde – Z ojcowskim sercem”,
opublikowanym dzisiaj z okazji 150.
rocznicy ogłoszenia Oblubieńca Maryi patronem Kościoła katolickiego.
To właśnie błogosławiony Pius IX, dekretem Quemadmodum Deus, podpisanym 8 grudnia 1870 r., obdarzył
tym tytułem świętego Józefa.
Dla uczczenia tej rocznicy Papież
ogłosił od 8 grudnia 2020
do 8 grudnia 2021 roku specjalny
„Rok” poświęcony Opiekunowi Jezusa.
Franciszek zaznaczył, że św. Józef
konkretnie wyraził swoje przybrane
ojcostwo, „czyniąc ze swego życia ofiarę z siebie w miłości oddanej służbie
Mesjaszowi”. W Nim „Jezus widział
czułość Boga”, czułość, która „pozwala przyjąć naszą słabość”, ponieważ
„to właśnie pomimo naszej słabości
i poprzez nią” realizuje się większość
Bożych planów. Józef jest również ojcem w posłuszeństwie Bogu: poprzez

swoje „fiat” ratuje Maryję i Jezusa oraz
uczy swojego przybranego Syna „wypełniania woli Ojca”. Wezwany przez
Boga do służby misji Jezusa, „współuczestniczy w wielkiej tajemnicy Odkupienia i jest prawdziwie sługą zbawienia” (3).
Jednocześnie Józef jest „ojcem
w przyjmowaniu”, ponieważ „przyjmuje Maryję bez uprzednich warunków”, co jest ważnym gestem także
dzisiaj - stwierdza Franciszek – „w tym
świecie, w którym widoczna jest przemoc psychiczna, słowna i fizyczna
wobec kobiet”. Ale Oblubieniec Maryi
jest również tym, który ufając Panu,
przyjmuje w swoim życiu nawet te
wydarzenia, których nie rozumie, pozostawiając na boku swoje dociekania
i godząc się z własną historią. Poprzez
św. Józefa, Bóg jakby powtarzał nam:
„Nie lękajcie się!”, ponieważ „wiara
nadaje sens każdemu szczęśliwemu
lub smutnemu wydarzeniu” i uświadamia nam, że „Bóg może sprawić, że
pośród skał zaczną kiełkować kwiaty”.
Józef nigdy „nie szuka dróg na skróty”,

ale staje wobec rzeczywistości „z otwartymi oczami, biorąc za nią osobistą odpowiedzialność”.
List „Patris corde” podkreśla
również „twórczą odwagę” św. Józefa. Ujawnia się ona szczególnie
w trudnościach i wydobywa czasami
z człowieka niespodziewane możliwości. „Cieśla z Nazaretu - wyjaśnia
Papież – potrafi przekształcić problem
w szansę, pokładając zawsze ufność
w Opatrzności”. Każdy potrzebujący,
biedny cierpiący, umierający, obcy,
uwięziony, chory, jest „dzieckiem”,
nad którym czuwa św. Józef . Od niego należy uczyć się „kochania Kościoła i ubogich” (5). „Konieczne jest
zrozumienie - pisze Franciszek - znaczenia pracy, która daje godność” oraz
„staje się uczestnictwem w samym
dziele zbawienia”, a także „okazją do
rozwoju” dla siebie i swojej rodziny.
Papież, inspirując się dziełem
„Cień Ojca”, polskiego pisarza Jana
Dobraczyńskiego, opisuje ojcostwo
Józefa w relacji do Jezusa jako „cień
Ojca Niebieskiego na ziemi”. „Nikt
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nie rodzi się ojcem, ale nim się staje”, stwierdza Papież, ponieważ „podejmuje się troskę o dziecko”, biorąc
na siebie odpowiedzialność za jego
życie. Niestety, we współczesnym
społeczeństwie „dzieci często wydają się osierocone przez ojców”, ojców
zdolnych „wprowadzić dziecko w doświadczenie życia”, bez zatrzymywania go albo traktowania jako „własności”, ale czyniąc je „zdolnym do
wyborów, do wolności i do odejścia”.
W tym sensie Józef ma przydomek
„przeczystszy”, który jest „przeciwieństwem posiadania”: w rzeczywistości
„umiał kochać w sposób niezwykle
wolny”, „usuwał się”, aby postawić
w centrum życia nie siebie samego, ale
Jezusa i Maryję. Jego szczęście wyni-

kało z „daru z siebie”. Prawdziwym ojcem jest ten, kto „wyrzeka się pokusy
życia życiem swoich dzieci” i szanuje
ich wolność, ponieważ ojcostwo przeżywane w pełni czyni samego ojca
„nieużytecznym”, kiedy „dziecko staje
się autonomiczne i samodzielnie podąża ścieżkami życia”.
Zakończony modlitwą do św. Józefa List „Patris corde” ukazuje również,
w przypisie nr 10, zwyczaj Franciszka,
trwający od ponad czterdziestu lat,
codziennego odmawiania modlitwy
do Oblubieńca Maryi „zaczerpniętej
z dziewiętnastowiecznej francuskiej
książeczki do nabożeństwa Zgromadzenia Zakonnic Jezusa i Maryi”. Jest
to modlitwa, która „wyraża pobożność i zaufanie” do św. Józefa, ale także

stawia „pewne wyzwanie” - wyjaśnia
Papież, ponieważ kończy się słowami:
„Niech nie mówią, że wzywałem cię
na próżno, pokaż mi, że twoja dobroć
jest tak wielka jak twoja moc”.
Publikacji Listu apostolskiego
„Patris corde” towarzyszy Dekret Penitencjarii Apostolskiej łączący „Rok
św. Józefa” ogłoszony przez Papieża
z darem specjalnych odpustów. Szczególne wskazania dotyczą dni tradycyjnie poświęconych pamięci Oblubieńca Maryi, takich jak 19 marca i 1
maja, oraz osób chorych i starszych
„w aktualnym kontekście zagrożenia
zdrowia”.
Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan
8 grudnia 2020 roku

Kościoły pod wezwaniem św. Józefa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

w diecezji legnickiej

Chocianów, kościół pomocniczy pw św. Józefa
Czaple, kaplica filialna pw. św. Józefa Oblubieńca NMP (parafia Pielgrzymka)
Dąbrowa, kaplica filialna pw. św. Józefa Oblubieńca NMP (parafia Mleczno)
Guzice, kaplica filialną pw. św. Józefa Oblubieńca(parafia Polkowice - Matki Bożej Królowej
Polski)
Górzyca, kościół filialny pw. św. Józefa Robotnika (parafia Brunów)
Jagodzin, kościół filialny pw. św. Józefa Robotnika (parafia Ruszów)
Jezierzany, kaplica filialna pw. św. Józefa Rzemieślnika (parafia Ulesie)
Kierżno, kościół filialny pw. św. Józefa Oblubieńca (parafia Tomisław)
Kopaczów, kościół filialny pw. św. Józefa Oblubieńca (parafia Porajów

10. Krzeszów, kościół bracki pw. św. Józefa Oblubieńca NMP
11. Legnica, kościół pw. sw. Józefa Opiekuna Zbawiciela
12. Małuszów, kościół pomocniczy pw. św. Józefa
13. Miłków, kaplica szpitalna pw. św. Józefa Oblubieńca NMP
14. Młyńsko, kaplica filialna pw. św. Józefa Rzemieślnika (parafia Chmieleń)
15. Olszyna, kościół pw. sw. Józefa Oblubieńca NMP
16. Pastewnik, kościół filialny pw. św. Józefa Oblubieńca NMP (parafia Marciszów)
17. Podgórki, kościół filialny pw. św. Józefa Oblubieńca NMP
(parafia Wojcieszów - Wniebowzięcia NMP)
18. Przedwojów, kościół filialny pw. św. Józefa Oblubieńca NMP
(parafia Kamienna Góra - Matki Bożej Różańcowej)
19. Ścięgny, pw. św. Józefa Robotnika
20. Świeradów Zdrój, pw. św. Józefa Oblubieńca NMP
21. Świerzawa, kościół pomocniczy pw. św. Józefa Opiekuna Zbawiciela
22. Zawidów, kościół pw. św. Józefa Rzemieślnika
23. Zgorzelec, kościół pw. św. Józefa Robotnika
24. Złotniki, kościół filialny pw. św. Józefa Oblubieńca NMP (parafia Gryfów Śl.)
25. Złotoryja, kościół pw. św. Józefa Robotnika
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Przewodnik odpowiada:
Obraz ,,Koronacja św. Józefa z widokiem
na uroczystość założenia bractwa
św. Józefa w Krzeszowie”
Krzeszowskie Sanktuarium jest zabytkiem ogromnym – zarówno jeśli chodzi o kubaturę, jak
i zgromadzone dzieła sztuki. Z każdego możliwego źródła pozyskiwane są pieniądze na remont i ratowanie
bezcennego dziedzictwa, aby i przyszłe pokolenia mogły zachwycać się pomnikiem wiary przodków. Są
także dzieła sztuki ukryte przed oczyma wędrujących turystów i pielgrzymów. Zakurzone i zawieszone
w niedostępnych pomieszczeniach czekają na swój czas, aby przywrócić im zapomniane piękno. Tak było
z obrazem ,,Koronacja św. Józefa z widokiem na uroczystość założenia bractwa św. Józefa w Krzeszowie”.
Konserwacja obrazu była
jego barokizacji przez opata
możliwa dzięki dotacji Urzędu
Rosę w 1666 r., czyli prostokątMarszałkowskiego Wojewódzne przeźrocza okienne (w gotytwa Dolnośląskiego.
ku zapewne były ostrołukowe)
Obraz pierwotnie umieszi attyki z wolutowymi spływami.
czony w zakrystii kościoła p.w.
W tym roku wzmiankowano
wymianę dachu tej świątyni na
św. Józefa został zabezpieczony
miedziany (dlatego na obrazie
i w 2015 r. poddany konserwacji.
ma kolor czerwony) i budowę
Płótno, wykonane około 1669 r.,
jest autorstwa malarza klasztorsygnaturki – niewidocznej na
obrazie (zasłania ją szata Chrynego Marcina Leistritza, który
w lewym dolnym rogu obrazu
stusa). Pozostałością po gotyku
pozostawił swój autoportret. Klęjest oszkarpowanie budowli.
czy, ubrany w cysterski habit (był
Centrum płótna zajmuje
on członkiem krzeszowskiego
przedstawienie sceny koronacji
konwentu), u jego stóp leży paleta
św. Józefa przez Chrystusa. Jemalarska, a obok niego jest jego
zus, odziany w krwistoczerwony
rodzony brat Zygmunt. On rówpłaszcz, nakłada na skroń swonież był krzeszowskim cystersem,
jego ziemskiego opiekuna wieobdarzonym talentem artystyczniec laurowy - ,,wieniec chwały”.
nym – był rzeźbiarzem i snyceJest to nawiązanie do listu św.
rzem.
Pawła: Na ostatek odłożono dla
W centrum dolnej część obramnie wieniec sprawiedliwości,
zu namalowano moment załoktóry mi w owym dniu odda Pan,
żenia krzeszowskiego bractwa
sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko
św. Józefa w dniu 19 marca 1669
mnie, ale i wszystkim, którzy umir. Na czele tłumu stoi opat Berłowali pojawienie się Jego. (2 Tym
nard Rosa. Odziany jest w habit,
4, 7- 8) i św. Piotra: Kiedy ukaże
na który ma założoną komżę.
się książe pasterzy, otrzymacie
Obok niego stoi Kacper Henryk
niezniszczalną koronę chwały
Hübner, będący pierwszym rek- Koronacja św. Józefa z widokiem na uroczystość założenia (1 P 5, 4). Św. Józef prawą rękę
torem bractwa św. Józefa. Ubrany bractwa św. Józefa w Krzeszowie, Marcin Leistritz, 1669 r. kieruje ku Chrystusowi, a lewą
jest w czarny płaszcz z białą krezą.
wskazuje wyraźnie na członków
Czerń stroju była wówczas mabractwa św. Józefa. Wymowa tego
Na drugim planie namalowano
nifestacją bogactwa, ponieważ im była pierwszą siedzibę bractwa - dawny koś- gestu jest wyraźna – św. Józef jest protekgłębsza, tym trudnej było ją uzyskać ciół p.w. św. Andrzeja Apostoła. Wznie- torem członków konfraterni u samego
w farbiarstwie. Za nimi liczny orszak siony został w Krzeszowie prawdopo- Jezusa. Podkreśla to putto, które podaje
członków bractwa św. Józefa. Widoczna dobnie w XIV w. i służył jako świątynia na tacy szereg przedmiotów, o szczególjest również orkiestra klasztorna z trąba- parafialna. Kiedy Bernard Rosa objął nie symbolicznej wymowie: wiatyk nami i bębnami oraz chór trzymający w dło- funkcję opata zmienił wezwanie tej malowany w formie kielicha i hostii jako
niach księgi z nutami. Przy wejściu postać świątyni na św. Józefa, więc formalnie znak Komunii św. podawanej umieraw białej komży trzyma okrągły baldachim na obrazie widoczny jest kościół p.w. jącemu. Członkowie bractwa modlili
(zachowany do dnia dzisiejszego).
św. Józefa. Zauważalne są elementy się szczególnie o chwilę dobrej śmierci.
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Założenie krzeszowskiego bractwa św. Józefa (po lewej) oraz kościół p.w św. Józefa z miedziorytu H. Tscherninga (po prawej)

Autoportret Marcina Leistritza

Obok wiatyku są modlitewniki brackie
i różańce, podkreślające potrzebę modlitwy. Głębszy wymiar mają chleb i kubek
z wodą, nawiązujące do eschatologicznych słów Chrystusa: Bo byłem głodny,

a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić (Mt 25, 35). Wszystkie te
utensylia są swoim wyznacznikiem najważniejszych zadań bractwa: modlitwy
o dobrą śmierć, ewangelizacji i pomocy

charytatywnej potrzebującym. W scenie
zawarto więc wskazówki dla członków
bractwa, co należy czynić, aby osiągnąć
zbawienie.
Mistyczny wymiar takowego przedstawienia św. Józefa zarysował prof.
Andrzej Kozieł: Oblubieniec Najświętszej Marii Panny jest ukazany jako ten,
który przeszedł wszystkie stopnie miłości, zmierzając do pełnego zjednoczenia
w Trójcy Stworzonej i zarazem upodobnienia siebie do Trójjedynego Boga.
Stało się tak, gdyż św. Józef właściwie
spożytkował otrzymane od Boga łaski,
które zapewniły ojcu i opiekunowi Jezusa wolność w kroczeniu drogą wzajemnej
dziewiczej miłości. Dzięki swemu udziałowi w Trójcy Stworzonej św. Józef stał
się wzorem dla duszy każdego chrześcijanina, zmierzającej do upodobnienia
się do zjednoczonych osób Trójcy Świętej
jako celu spełnienia się każdej duszy. (A.
Kozieł, Angelus Silesius, Bernhard Rosa
i Michael Willmann, czyli sztuka i mistyka na Śląsku w czasach baroku, Wrocław 2006, s. 143.)
Obraz ,,Koronacja św. Józefa z widokiem na uroczystość założenia bractwa
św. Józefa w Krzeszowie” można oglądać na wystawie w muzeum opactwa.
Jest ona dostępna w ramach trasy rozszerzonej lub po uzgodnieniu w Obsłudze Pielgrzyma.
Krystian Michalik
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Zapraszamy na webinary
(spotkania online) o tematyce pro-life.

Do udziału zapraszamy wszystkich, którym leży na sercu ochrona ludzkiego życia i którzy chcą pogłębić
swoją wiedzę oraz zdobyć argumenty do dyskusji o początku ludzkiego życia i aborcji.
Podczas webinarów przekazujemy
wiedzę w przystępnej formie, popartą
naukowymi badaniami z całego świata.
Spotkania są okazją do poszukiwania odpowiedzi na najtrudniejsze pytania o prawo do życia, rozwój dziecka w łonie matki, wolność, cele diagnostyki prenatalnej
itp. W centrum naszego zainteresowania
zawsze są oboje – dziecko i jego mama.
Szczególnie zapraszamy:
• uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
• studentów,
• ministrantów,
• lektorów,
• nauczycieli, wychowawców
i katechetów,
• rodziców,
• grupy parafialne,
• liderów grup parafialnych,
• wspólnoty młodzieżowe,
• harcerzy,
• narzeczonych,
• małżeństwa,
• księży i siostry zakonne.
Webinary odbywają się w każdą drugą środę miesiąca od stycznia do czerwca
o godz. 19.00. Trwają około godziny, a następnie jest możliwość zadawania pytań.
Marzec (środa 10.03, godz. 19.00)
Pełnia życia!
Rozwój dziecka w łonie matki
Podczas webinaru dowiadujemy się,
jakie są poszczególne etapy rozwoju dziecka w łonie matki, kiedy wykształcają się
jego narządy, kiedy dziecko nabywa konkretne umiejętności. W oparciu o badania
naukowe pokazujemy pełnię życia przed
narodzinami.
Kwiecień (środa 14.04, godz. 19.00)
Edukacja seksualna – tak, ale jaka?
Nikt rozsądny nie zabrania dzieciom
i młodzieży dostępu do edukacji seksualnej. Osią sporu wokół tego tematu nie jest
pytanie, czy w ogóle należy ją prowadzić,
ale w jaki sposób?

Podczas spotkania poznamy klasyfikację Amerykańskiej Akademii Pediatrii, która wyodrębnia trzy typy edukacji
seksualnej. Porównamy model A (prowadzony w Polsce) z modelami B i C
(prowadzonymi np. w Wielkiej Brytanii,
Szwecji, Niemczech). Porównamy m.in.
takie współczynniki jak liczba niechcianych ciąż nastolatek czy liczba nastolatków chorujących na choroby przenoszone drogą płciową. Omówimy podstawowe
założenia polskiego modelu edukacji seksualnej, realizowanego w ramach szkolnego przedmiotu „wychowanie do życia
w rodzinie”.
Maj (środa 12.05, godz. 19.00)
Nawróceni aborcjoniści
Jeśli zwolennicy aborcji nie chcą słuchać argumentów pro-lifowców, może
warto, by wsłuchali się w głos osób, które
z przemysłu aborcyjnego przeszły do ruchu pro-life. Osób, które mówią wprost:
sprzedawaliśmy aborcję, by zarabiać miliony. Odebraliśmy życie tysiącom dzieci.
Nie dbaliśmy ani o nie, ani o ich matki.
Dziś widzimy, że popełniliśmy błąd.
Podczas spotkania poznamy m.in.
Bernarda Nathansona, Carol Everett,
Abby Johnson i Anthony’ego Levatino.
Na przykładzie ich doświadczeń omówimy strategię grup proaborcyjnych, która
z wieloma „sukcesami” jest dziś realizowana na całym świecie.
Czerwiec (środa 9.06, godz. 19.00)
Metody rozpoznawania płodności
– czy warto?

Skuteczne, tanie, ekologiczne, nie mają
skutków ubocznych… Ale czy to wystarczy, aby się do nich przekonać? Podczas
spotkania omówimy zalety i wady metod
rozpoznawania płodności oraz założenia
najpopularniejszych metod. Powiemy,
w jaki sposób można nauczyć się praktycznego stosowania MRP, polecimy najlepsze aplikacje do notowania obserwacji
i nowinki techniczne.
Na spotkanie szczególnie zapraszamy
narzeczonych, ale też nauczycieli, wychowawców, rodziców i wszystkie osoby,
którą chcą się nauczyć MRP – a naukę tę
można rozpocząć w każdym wieku.
Spotkania prowadzi Magdalena Guziak-Nowak, dyrektor projektów edukacyjnych i sekretarz Zarządu Polskiego
Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.
Można też zamówić webinar dla konkretnej grupy: nauczycieli, katechetów
i doradców życia rodzinnego. Mniejsze
grupy łączymy z większymi, a te liczniejsze mogą liczyć na webinar w gronie swoich znajomych.
W celu ustalenia indywidualnego terminu prosimy o kontakt: webinary@pro-life.pl lub tel. 12 421 08 43.
Transmisja na YouTube dostępna na
kanale: Polskie Stowarzyszenie Obrońców
Życia Człowieka, w playliście: Webinary
pro-life.
źródło: pro-life.pl
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XI Festiwal Trzech Kultur
online

Przegląd Grup Jasełkowych i Kolędniczych
w Krzeszowie, 18 stycznia 2021 r.
XI Festiwal Trzech Kultur przerósł
nasze oczekiwania! W tym roku pomimo
iż Festiwal odbywa się w formie online,
mamy blisko 30 uczestników. Zachwycają nas umiejętności wokalno-artystyczne
oraz jakość przesłanych materiałów. To
wielki sukces!
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 dając tak łatwo
za wygraną – postanowiliśmy zorganizować dla Was Festiwal, który odbył się
w formie online. Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Europejska Perła Baroku.
Wszystkie przesłane filmy i nagrania
znalazły się już na naszym kanale na YouTube. Jesteśmy pod wrażeniem tego jak
postarali się wszyscy uczestnicy. Zarówno
przygotowania wokalno-artystyczne, jak
i jakość nagrań – przygotowanie techniczne, są na najwyższym poziomie.

Poniżej podajemy zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Gratulujemy
wszystkim laureatom.
Jasełka:
1. Szkolno-parafialna grupa teatralna
„Michałki” z Mieroszowa
2. Zespół serbskołużycki „Hodowna hra
Rozencanskich dzieci” z Niemiec
Zespoły dziecięce:
1. TRIO – Bartosz Lachowicz, Krzysztof
Świętoń i Arkadiusz Kirc z Przedborowej
2. Schola „Światełka Pana”
z Przedborowej
3. Elżbieta Stachura i Artur Droś
z Przedborowej
Zespoły młodzieżowe:
1. Zespół „Farciary” z Bielawy
2. Zespół „Fama” z Bielawy
3. Duet Klaudia Kutyba i Natalia Kubiak
z Bielawy
4. Duet Magdalena Gnyl i Oliwia Lachowicz z Przedborowej

Szkolno-parafialna grupa teatralna „Michałki”
z Mieroszowa

Justyna Sitarek z Bielawy

1.
2.
3.
4.
5.

Soliści:
Justyna Sitarek z Bielawy
Karolina Najdek z Bielawy
Aleksandra Mielczarek z Bielawy
Alicja Hordyj z Bielawy
Maja Cędrowicz z Bielawy

Nagrody specjalne:
1. Zespół serbskołużycki „Hodowna hra
Rozencanskich dzieci” z Niemiec
2. Zespół symfoniczny z Czerwonego
Kostelca w Czechach
3. Zespół dziecięcy z Machowa
w Czechach
Wyróżnienia:
1. Kinga Kurczewska z Krzeszowa
2. Julia Policht z Witkowa
w imieniu JURY
Ks. Marian Kopko – kustosz z Krzeszowa
Grzegorz Żurek – Fundacja Europejska
Perła Baroku

TRIO – Bartosz Lachowicz,
Krzysztof Świętoń i Arkadiusz Kirc
z Przedborowej

Zespół „Farciary” z Bielawy
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Bazylika w 3D i gigapixele
zobaczcie efekty skanowania

Zespół ekspertów od czerwca 2020 roku skanował krzeszowską Bazylikę wraz z zabytkami ruchomymi
znajdującymi się w jej wnętrzu.
Zadanie dofinansowane ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pozwoliło nam stworzyć
cyfrowy odpowiednik naszych zabytków. Efekty są niesamowite!
Realizowane prace pozwoliły nie
tylko zabezpieczyć i zarchiwizować aktualny stan naszych zabytków, ale dały
nam nowe możliwości promocji naszego sanktuarium. Zainteresowane oso-

by, już dziś mogą zapoznać się z makietą 3D na specjalnie przygotowanej
stronie internetowej: maryjny.org. Tego
typu wirtualne obrazy to rzadkość, aktualnie w Polsce zostało wykonanych
zaledwie kilka takich projektów.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Nasze sanktuarium można obejrzeć,
dosłownie, co do milimetra.
Bazylika mniejsza pw. Wniebowzięcia NMP, a więc sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie
dołączyło właśnie do bazyliki katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Płocku, sanktuarium Matki Boskiej
Królowej Polski w Iwęcinie oraz bazyliki pw. Nawiedzenia NMP w Świętej Lipce. Co je łączy?
Na pewno to, że są miejscami szczególnego kultu Matki Bożej, a po drugie
– mają cyfrowe makiety 3D, w których
możemy oglądać w ogromnym powiększeniu praktycznie całą świątynię.
Specjaliści przez kilka miesięcy, centymetr po centymetrze, milimetr po milimetrze, skanowali wnętrza krzeszowskich kościołów, poszczególnych rzeźb
i obrazów. Zebrali w ten sposób ogromne ilości informacji o najmniejszych

nawet fragmentach sanktuarium. Nie
ma dokładniejszej metody na poznanie
aktualnego stanu obiektów. Przy okazji
wszyscy zainteresowani opieką nad zabytkami otrzymali unikatowe informacje w skali całego kraju.
Mówi się, że obraz jest wart więcej
niż słowa, dlatego warto wejść na stronę projektu i wybierając np. obraz Matki
Bożej Łaskawej zobaczyć, ile jest pęknięć powierzchni na oryginalnej krze-

szowskiej ikonie – www.maryjny.org.
Makieta jest owocem kilkumiesięcznych prac specjalistów z fundacji Wirtualizacji Narodowego Dziedzictwa Krajowego. Dzięki nim powstaje interaktywny
Europejski Szlak Maryjny. Działania są
finansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
konkursu „Kultura cyfrowa 2020”.
Jędrzej Rams – edycja legnicka Gościa
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Józef z Nazaretu – Patron Kościoła
Patronem naszych czasów
W pokutny czas wielkopostnej autorefleksji Kościoła, w jaki wchodzimy z początkiem marca, kalendarz
liturgiczny wpisuje dwie ważne, zarazem radosne uroczystości: Zwiastowania Pańskiego, a wcześniej
uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.

Św. Józef boi się wrocić do Judei
Kościół bracki pw. Świętego Józefa w krzeszowie

Zarówno w historii, jak i w liturgii
najważniejsze wydarzenia zbawcze poprzedza czas specjalnego przygotowania.
Tygodnie Wielkiego Postu wzywają nas:
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” po to, by radować się zwycięstwem
Zbawiciela nad złem i śmiercią. Swoisty
czas przygotowania przebyli też Maryja
i Jej Oblubieniec, zanim wypowiedzieli
swoje „fiat” w pełni akceptujące zamysły
Boże: Maryja na to, że stanie się Matką
Syna Bożego; św. Józef — że będzie Jego
ziemskim opiekunem i głową Świętej
Rodziny.
Dlatego od swych początków Kościół w św. Józefie upatrywał szczególnego orędownika przed Bogiem. Poprzez
wieki dojrzewała też myśl teologiczna
podkreślająca wyjątkową rolę św. Józefa, jaką zaraz po Maryi odegrał on
w dziele odkupienia. W czasach nam
nieco bliższych, bo w 1870 roku, św. Józef został ogłoszony Patronem Kościoła
Powszechnego. Aktu tego dokonał papież Pius IX specjalnym dekretem „Quemadmodum Deus”. W dokumencie tym

Ojciec Święty wymienia trzy powody,
dla których podjął taką decyzję. Pierwszym jest fakt, że sam Bóg wybrał Józefa i uczynił go niejako swoim „mężem
zaufania”, w jego ręce powierzył to, co
miał najcenniejszego: Jezusa i Maryję.
Jako drugi powód papież wskazuje fakt,
że Kościół od wieków łączył kult św. Józefa z czcią oddawaną Matce Najświętszej. I wreszcie trzecim powodem jest
wiara Kościoła, który w niepokojących
okolicznościach szuka u św. Józefa, i to
skutecznie, pomocy i opieki. Bł. Pius IX
podkreśla też, że właśnie utrapienia, jakie uciskają Kościół, są niezliczone, stąd
oddaje siebie osobiście, a wraz ze sobą
także wszystkich wiernych pod opiekę
św. Józefa.
W szczególny sposób do świadomości Kościoła św. Józef powrócił w czasach
współczesnych, bo w początkach Soboru
Watykańskiego II. Specjalną sposobnością do tego było ustanowienie go przez
papieża Jana XXIII patronem Soboru
(list apostolski z 19 marca 1961 r.). Zdaje
się, że wówczas Kościół z jeszcze większą

siłą uświadomił sobie, jak św. Józef jest
bliski ekonomii zbawienia. Był w Nazarecie i w Betlejem, gdzie Boża Miłość
i Boże Miłosierdzie otrzymały konkretną, namacalną postać i jedyne imię: Jezus Chrystus. Na swój sposób u boku
Maryi — Rodzicielki Boga stał się więc
wyjątkowym świadkiem i niejako współuczestnikiem spełnienia odwiecznych
zbawczych tajemnic.
I dzisiaj, a może szczególnie dzisiaj(!)
dobrze widzimy, że Boży plan zbawienia
wcale nie postępuje drogą łatwiejszą niż
ta, jaką szedł niegdyś sam Zbawiciel. Widzimy, jak gęsto i intensywnie wznoszone są mury dla Jego Ewangelii, jak pomniejsza się i depcze dzieło wyzwolenia
człowieka z niewoli zła i grzechu. Niech
więc nie dziwi fakt, że Kościół z jeszcze
większym wołaniem, dającym się usłyszeć w dokumentach ostatnich papieży,
w modlitwie i liturgii, pragnie oddać się
pod opiekę tak potężnego Patrona.
ks. Jan Hadalski SChr, Poznań
źródło: opoka.org.pl
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Poznałem Boga
świadectwo nawrócenia
Andre Frossarda
Każdy z nas szuka namacalnych dowodów na istnienie Boga. Jedni, doszukują się Go w codziennych
czynnościach, inni koncentrują na bardziej „nienaturalnych” zjawiskach, oczekując prawdziwych cudów.
Wielu ludzi, na całym świecie
dostąpiło łaski i spotkało Go w sposób mniej, lub bardziej oczywisty.
O ile świadectwa gorliwie wierzących mogą być podważane przez
grupy ateistów, o tyle opowieści
sceptyków napawają zdumieniem
i są żywym dowodem na istnienie
Boga. Jedną z najciekawszych historii jest ta, która przydarzyła się uznanemu dziennikarzowi i pisarzowi.
Andre Frossard, znana postać
w świecie dziennikarstwa, dostąpiła
spotkania ze Stworzycielem, co niewątpliwie zmieniło jej całe życie.
,,Po moim nawróceniu wszystko
było radosne i proste: Bóg istnieje,
radość potężna, ocean światła i słodyczy” – wyznaje André Frossard.
Początek życia:
Człowiek, o którym mowa, urodził się 14 stycznia 1915 r., a zmarł
2 lutego 1995 roku. Był nie tylko
wspaniałym dziennikarzem i pisarzem, ale również przyjacielem
Jana Pawła II i członkiem Akademii Francuskiej. Przez większość
swojego życia należał do wpływowych dziennikarzy w Europie. Od
1962 roku kierował jednym z najbardziej opiniotwórczych pism, jakim jest niewątpliwie „Le Figaro
Magazine”. W wieku dwudziestu lat
dostąpił nawrócenia, i z żarliwego
ateisty stał się gorliwie wierzącym
katolikiem. Jego historia, do dziś
jest żywym dowodem na istnienie
Boga.
Historia Andre nie byłaby tak
zaskakująca, gdyby nie środowisko,
w którym się wychował. Jego ojciec,
Ludwik Oskar Frossard był człowie-

André Frossard

kiem wykształconym, nietolerującym żadnej religii - a już w szczególności kościoła katolickiego.
W roku 1920 założył on Francuską
Partię Komunistyczną i jednocześnie stał się jej pierwszym sekretarzem. Wzorców tolerancji dla
różnorodności, nie mógł również
Andre zaczerpnąć od matki, która
była niepraktykującą protestantką.
Młody chłopiec przez większość
swojego dzieciństwa uważał więc,
że Kościół Katolicki jest zbieraniną ludzi ciemnych, głupich i zacofanych. Już w wieku kilkunastu lat
czytał poważne dzieła Rousseau
czy Woltera. Jego umysł wówczas
przesiąknięty był czystą nienawiścią do chrześcijaństwa.
Nawrócenie
Rok 1935 był przełomowym
w życiu młodego Frossarda. Rozpoczął bowiem pracę jako dziennikarz, i choć był zagorzałym
ateistą, mocno zaprzyjaźnił się
z katolikiem Andrzejem Villemi-

nem. To on, jako pierwszy, próbował wskazać drogę Andre do Boga.
Niestety bezskutecznie – do czasu.
Pewnego dnia, dokładnie ósmego
czerwca, para przyjaciół postanowiła zjeść razem wspólny obiad.
Wybrana restauracja mieściła się
w centrum Paryża. Na prośbę jednego z nich, mężczyźni zatrzymali
się na Rue d’Ulm, gdzie znajdował
się niewielki kościółek, w którym
nieustannie trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. Andrzej
Villemin poprosił przyjaciela, aby
chwilę na niego poczekał. Gdy długo nie wracał, Andre postanowił
pójść po kolegę. Tłum wiernych
wewnątrz uniemożliwiał jednak
odnalezienie Andrzeja, dlatego
też Frossard skupił się na czymś,
co znajdowało się na ołtarzu. Dla
wszystkich wierzących oczywistością był fakt, iż w samym centrum
kościoła znajdowała się Monstrancja z Najświętszym Sakramentem.
Ateista, widział ją jednak po raz
pierwszy w życiu.
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„Byłem więcej niż oczarowany,
pełen szalonej wdzięczności wobec
ogromu miłosiernego piękna. Bóg
jest miłością i ta miłość uczyła mnie,
że jest przyczyną i celem wszystkiego, co istnieje. Żadne stworzenie
nie istnieje tylko dla siebie, ale dla
drugiego stworzenia, dla wszystkich
innych, poczynając od Boga samego, z którego wypływa wszystko.
(…) Uporczywe wpatrywanie się
w samego siebie napotka w końcu
na przepaść nicości, z której jakaś
cudowna dobroć nas wyciągnęła”
(Bóg i ludzkie pytania, s. 8-9).
To, co wydarzyło się później,
ktoś złośliwy mógłby określić mianem sceny rodem z filmu. Całe
wnętrze
Frossarda
wypełnione zostało tajemniczą i niezwykle silną mocą. Czymś, czego do
tej pory nie znał, i co pozwoliło
mu spojrzeć zdecydowanie dalej, niż do tej pory. Jak podkreślał:
„Przede wszystkim zostają mi dane
słowa duchowego życia […] słyszę
je jakby wypowiadane obok mnie
cichym głosem przez osobę, która
widzi, czego ja jeszcze – nie widzę”.
Po tym niesłyszalnym niemalże
szepcie, Andre poczuł nadprzyrodzoną rzeczywistość, bijącą bezpośrednio od Najświętszego Sakramentu. Szczegółowy opis, zawarty
w książce jest niezwykle obrazowy
i przekonujący. Warto go zatem
przytoczyć w całości.
„Jest to niezniszczalny kryształ
o nieskończonej przejrzystości. Jasności prawie nie do zniesienia lekko niebieskiego światła (jeden stopień więcej byłby mnie uśmiercił).
To jest inny świat o takim blasku
i realności, że nasz świat wydaje się
przy nim podobny do rozwiewających się cieni sennych marzeń. Tę
nową rzeczywistość i prawdę widzę z ciemnego brzegu, na którym
stoję. To jest ład we wszechświecie, a na jego szczycie jest Oczywistość Boga. która jest Obecnością
i Osobą. Jeszcze przed sekundą zaprzeczałem Jej istnienia. Chrześcijanie nazywają ją »naszym Ojcem«.

Całkowita przemiana… utrzymana w tajemnicy
Dlaczego ateista A. Frossard
w trakcie niezwykłego doświadczenia obecności Boga w czerwcu
1935 r. został akurat katolikiem,
a nie protestantem czy muzułmaninem? Stało się tak dlatego,
że istnieje tylko jeden Bóg, który objawił się w Jezusie Chrystusie, a w pełni można Go poznać
i spotkać tylko w Kościele katolickim, bo tylko w tym Kościele
głoszona jest cała prawda o Bogu
i o zbawieniu człowieka. Jest to Bóg
do tego stopnia pokorny, że daje
nam siebie cały, swoją miłość i życie
wieczne w tajemnicy Eucharystii.
Frossard mówił, że w momencie doświadczenia obecności
Boga niczego nie wybierał – ani
wiary, ani tym bardziej Kościoła katolickiego. On po prostu
z absolutną wyrazistością uzyskał
pewność, że cała prawda jest tylko w Kościele katolickim. Kiedy
podczas przygotowywania się do
chrztu Frossard słuchał katechez,
wtedy zrozumiał, że cała wiedza
została mu przekazana już w momencie nawrócenia, doświadczenia
obecności Boga. Ze zdumieniem
stwierdził, że to wszystko, co wtedy
otrzymał, było już od wieków sformułowane i głoszone przez Urząd
Nauczycielski Kościoła.
To, co spotkało Andre w wieku
dwudziestu lat trzymał w tajemnicy
przed światem… Prawie trzydzieści lat… Dopiero gdy zyskał sławę,
stał się autorytetem ludzi na całym
świecie, wykorzystał popularność
i otworzył się na innych. To była
najlepsza decyzja, jaką mógł podjąć. Jako podrzędny, nikomu nieznany dziennikarz, nie odniósłby
zamierzonego efektu. Nikt by go nie
posłuchał, a sama historia odbierana by była jako fikcja nieudolnego autora, próbującego na wszelki
sposób zaistnieć we współczesnym
świecie. Tymczasem trzydzieści lat
wytężonej, doskonałej pracy, pozwoliło mu dotrzeć do osób wąt-

piących, najbardziej sceptycznie
nastawionych do katolickiej wiary.
Sukces książki i poznanie papieża - Polaka
Miał dużo racji w swoim myśleniu. Bowiem w krótkim czasie,
książka „Dieu existe, je l’ai rencontre” ( „Bóg istnieje, spotkałem Go”)
została światowym bestsellerem. Co
ważniejsze, po jej lekturę sięgnął sam
papież Jan Paweł II, który po przeczytaniu słów zawartych w książce,
postanowił osobiście spotkać się
z Frossardem. To właśnie dzięki
temu niezwykłemu wydarzeniu,
Andre zyskał przyjaciela w postaci
Ojca Świętego. Na początku swojego pontyfikatu, Jan Paweł II został
poproszony przez Andre Frossarda o przeprowadzenie wywiadu,
na podstawie którego powstał kolejny światowy hit- pozycja o nazwie N’ayez pas peur („Nie lękajcie
się!”). Warto nadmienić, iż wywiad
ten był pierwszym w historii przeprowadzonym z tak ważną i wyjątkową osobistością, jak sam Ojciec
Święty.
Koniec życia
W roku 1995 dostąpił wreszcie
zaszczytu spotkania Boga. Odszedł
przeżywszy 80 lat. Przez całe życie,
od momentu nawrócenia nieustannie trwał przy Stwórcy, potwierdzając Jego obecność. To bez wątpienia
człowiek, który swoim życiem dał
najlepsze świadectwo.
„Ani oko nie widziało, ani
ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym,
którzy Go miłują” (1 Kor 2, 9).
Wszystko jednak pozostaje tajemnicą, której możemy dostąpić wyłącznie patrząc sercem i duszą, a nie
tylko oczyma.
Skrót artykułu na podstawie: ,,Czy
Bóg istnieje – Dowody – Świadectwa, Odpowiedzi”
Opracowała: Anna Ferenc
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Święto Światła

Jest taki dzień, tuż przed świętami Narodzin Pana, kiedy w Krzeszowskim Sanktuarium wszystko
zwalnia. Na bok odchodzą przedświąteczne zakupy, przygotowania i stresy.
Ludzie zmierzający do krzeszowskiej Bazyliki chcą tam odnaleźć ciszę,
ukojenie i stanąć twarzą w twarz z Kimś
kto jako pierwszy przygotowywał się na
narodziny Pana i wie jak uczynić to najlepiej. Wnętrze krzeszowskiej świątyni
rozświetlają tylko świece – setki świec,
które tak jak przed setkoma laty obwieszczają radosną nowinę: Maryja jest
znowu z nami!
Po 196 latach, które spędziła pod
posadzką zakrystii kościoła klasztornego, ukryta przed najazdem husytów,
odnaleziona dzięki cudownemu blaskowi padającemu na pękniętą posadzkę –
Cudowna Ikona Matki Bożej Łaskawej
– najstarszy wizerunek maryjny w tej
części Europy. Jak co roku Krzeszowskie
Święto Światła rozpoczęła Msza Święta
przed cudownym wizerunkiem w zakrystii bazyliki – miejscu jej odnalezienia.
Według podań w 1426 roku klasztor
najechali Husyci, dokonując mordu na
70 zakonnikach i plądrując święte miejsce. Nie znajdują jednak najcenniejszego
skarbu. Prawie 200 lat później, 18 grudnia 1622 roku, podczas remontu zakrystii, dzięki niezwykłej smudze światła,
została odnaleziona zbutwiała skrzynia
a w niej nietknięty wizerunek Matki Bożej Łaskawej. Od tego czasu w Krzeszowie świętowane jest właśnie to cudowne
odnalezienie.
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Boże Narodzenie
w krzeszowskim Sanktuarium

Wigilia w gronie najbliższych, pasterka, a następnie dwa dni radosnego świętowania. Tegoroczne
święta były odmienne ze względu na trwającą pandemię, choć w duchu wiary nieustannie radosne.
Ślemy podziękowania wszystkim osobom, które przeżyły to
Boże Narodzenie razem z nami.
W tym roku tradycyjnie odbyła się
uroczysta Msza Pasterska w Bazylice. Drugi rok z rzędu zorganizowaliśmy również Pasterkę na
Górze Św. Anny, gdzie wspólnie
z zespołem prowadzonym przez
Rafała Czurę oddaliśmy cześć
Dzieciątku Jezus. Kolejne dwa
dni Świąt przebiegły tradycyjnie
– Msze Święte odbywały się jak
w każdą niedzielę. Dziękujemy
wszystkich wiernym za obecność.

Pasterka na górze św. Anny
fot. Piotr Mokrzycki
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75. rocznica przybycia

Opactwa Mniszek Benedykt ynek
ze Lwowa do Krzeszowa
„Pierwsze wrażenie - to zachwyt. Po tylu udrękach i trzech tygodniach wyczerpującej nerwowo podróży
- asylum dla nas przeznaczone wydawało się sennym marzeniem lub fatamorganą wśród cudownego
krajobrazu, nie dotkniętego ręką wojny” - tak kronikarka opisała swój przyjazd do Krzeszowa 31 maja
1946 r.
W maju bieżącego roku mija 75 lat od
przybycia na Zachód Opactwa Mniszek
Benedyktynek pw. Wszystkich Świętych
ze Lwowa do Krzeszowa i nie tylko. Rozstrzygnięcia po II wojnie światowej dotknęły miliony osób, które zmuszone były
opuścić swój dotychczasowy dom i szukać
nowego miejsca do życia. Doświadczenia
te dotyczą także naszych rodzin, które po
1946 r. przybyły na Dolny Śląsk i rozpoczęły żmudny proces oswajania nowych
ziem. Dużą w tym rolę odegrały Benedyktynki lwowsko - krzeszowskie, które
stały się istotną częścią nowej wspólnoty
mieszkańców ziem krzeszowskich poprzez podejmowane inicjatywy - zarówno
z zakresu katechizacji jak i trudu wychowawczo - kulturalnego. Mniszki prowadziły przedszkole, organizowały letnie
obozy wakacyjne, udzielały się na rzecz
parafii poprzez np. chórki dziewczęce.
O tym wszystkim chcemy przypomnieć.
Dlatego też zwracamy się do Państwa
z prośbą, o podzielenie się z nami doświadczeniami dotyczącymi Benedyktynek krzeszowskich. Mogą to być zarówno
pamiątkowe zdjęcia z lat powojennych
czy wspomnienia, które spiszemy i opublikujemy w następnym numerze "Krzeszowskiej Pani" w miesiącach maj/czerwiec. Chętnych prosimy o zgłaszanie się
do Obsługi Pielgrzyma.

Krzeszów, rok 1947

Podpis na obrazie:
Kseni 24 Stanisława Janina Szymańska
oraz Kseni Prezeska Kongregacji Niep. Pocz. N.M.P. przez 15 lat (1946-1961)
Urodzona 11. czerwca 1889 r. we Lwowie, wybrana 24. sierpnia 1935 r. – rządziła
Opactwem z wielką macierzyńską dobrocią i Bożą roztropnością wśród ogromnej
zawieruchy drugiej wojny światowej, oraz ewakuacji Opactwa na Dolny Śląsk do
Krzeszowa, mimo wzburzonych Fal, które mocno uderzały na mury klasztoru. Silna wiarą, ufna w Opatrzność Bożą, zmagała się przez lat 38. Dnia 21. października
1973 r. zakończyła życie i ofiarne rządy, licząc lat 84, po Profesji św. 58 lat. Do opactwa przyjęła 18 sióstr.
s. Celestyna Kaziczuk
R. 1943
Archiwum Opactwa Mniszek Benedyktynek pw. Wszystkich Świętych w Krzeszowie.
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Spotkanie z Marszałkiem
Pawłem Wybierałą
We wtorek 14 stycznia nasze opactwo odwiedził pan Paweł Wybierała – członek zarządu Województwa
Dolnośląskiego. Marszałek wspólnie z kustoszem naszego Sanktuarium, oraz wiceprezesem fundacji
Europejska Perła Baroku zwiedził krzeszowski kompleks.
Rozmowy dotyczyły aktualnej
sytuacji naszego kompleksu podczas pandemii koronawirusa w porównaniu do lat ubiegłych. Rozmawialiśmy o naszych planach oraz
założeniach rozwojowych. Wsparcie Urzędu Marszałkowskiego jest
dla nas niezwykle cenne. Cieszymy
się ze wspólnego spotkania i wierzymy, że przyniesie ono dla nas
wszystkich wiele dobrego.

Zima w Krzeszowie
luty 2021
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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 niedzielę 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 Mszą 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. Michała 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 swojego
ks. Proboszcza z parafii zamieszkania. Chrzty na Mszy
św. są zaplanowane zawsze w drugą 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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Święto Światła 2020

Pasterka w Bazylice 2020

Pasterka na górze św. Anny 2020

fot. Piotr Mokrzycki

