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Adoracja Najświętszego Sakra-
mentu to uprzywilejowany sposób 
kontemplowania Oblicza Chrystusa 
z Maryją i w szkole Maryi… 

W nazaretańskiej szkole każda 
rodzina uczy się, jak być kuźnią mi-
łości, jedności i otwarcia na życie - 
(św. Jan Paweł II).

Monstrancja Świętej Rodziny 
przedstawia postacie Maryi i św. 
Józefa skupione wokół Chrystusa 
Eucharystycznego. Inspiracja do 
ukazania postaci Matki Bożej za-
czerpnięta została z Ikony Maryi 
Nieustającej Pomocy i została wy-
kuta w srebrze. Postać Józefa wyko-
nana została w krysztale – symbolu 
czystości, gdyż „uczynił tak, jak mu 
polecił Anioł Pański, wziął swą Mał-
żonkę do siebie” (Mt 1,24). To co 
uczynił było najczystszym „posłu-
szeństwem wiary” (2 Kor 10,5-6). 

Postacie Świętej Rodziny otaczają 
srebrne lilie, które symbolizują czy-
stość, królewskość i chwałę, a także 
niewinność oraz miłość.

Monstrancja wykonana będzie 
w gdańskiej pracowni „Drapikowski 
Studio”, która w ramach działalności 
Stowarzyszenia „Comunità Regina 
della Pace” realizuje apostolstwo 
modlitwy o pokój przed Najświęt-
szym Sakramentem.

Aktywność ta wpisuje się w dzie-
ło tworzenia na różnych kontynen-
tach Centrów Modlitwy o Pokój 
- „12 Gwiazd w Koronie Maryi Kró-
lowej Pokoju”. Równoległym działa-
niem jest powstawanie „Gwiazd na 
Płaszczu Matki Bożej”, czyli miejsc 
adoracji Najświętszego Sakramentu, 
w których trwa modlitwa o pokój 
w naszych rodzinach, w naszej spo-
łeczności. 

www.reginapacis.pl
www.drapikowskistudio.pl

PS od 7 maja 2021 roku Monstran-
cja Świętej Rodziny będzie na stałe 
w Krzeszowie.

Monstrancja
Świętej rodziny 

z liliaMi
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OgłOszenia
Ks. PrObOszcza

maj – czerwiec 2021 

•	 Sobota 1 maja – Msza św. w brackim kościele 
pw. Św. Józefa o godz. 12.00 – Pielgrzymka Męż-
czyzn Diecezji Legnickiej do Świętego Józefa. 
Zapraszamy na Nabożeństwa Majowe do Bazyliki: 
w tygodniu o godz. 17.30, w niedzielę o godz. 16.30

•	 Niedziela 2 maja godz. 10.00 – zmiana Tajemnic 
Żywego Różańca

•	 Poniedziałek 3 maja – Uroczystość NMP Królowej 
Polski. Msze Święte godz. 7.30, 10.00, 12.00 i 17.00

•	 Wtorek 4 maja – wspomnienie św. Floriana, patro-
na strażaków; Msza Święta za naszych strażaków 
z OSP w Krzeszowie o godz. 12.00

•	 Piątek 7 maja – Pierwszy Piątek Miesiąca, od godz. 
8.30 odwiedziny chorych. Po Mszy św. wieczornej 
całonocna Adoracja Najświętszego Sakramentu

•	 Od piątaku 7 maja do czwartku 13 maja – Jery-
cho Różańcowe w kościele św. Józefa. Rozpoczęcie 
w piątek 7 maja o godz. 15.00. Zakończenie na Eu-
charystii w czwartek 13 maja o godz. 12.00 w koś-
ciele brackim. Po Eucharystii: Procesja Fatimska po 
Placu Klasztornym.

•	 Niedziela 9 maja – VIII Pielgrzymka Motocyklowa 
Dolnego Śląska do Krzeszowa – Msza św. o godz. 
12.00 w Bazylice. Po Eucharystii „Piknik Rodzin-
ny”

•	 Od poniedziałku 17 maja rozpoczęcie w Kaplicy 
Loretańskiej całodziennej Adoracji Najświętszego 
Sakramentu – od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 7.30 do 12.00

•	 Środa 19 maja godz. 12.00 – Msza św. w kościele 
brackim pw. św. Józefa poprzedzona Koronką do 
św. Józefa

•	 Sobota 22 maja godz. 18.00 – Nabożeństwo do św. 
Rity i poświęcenie „róż”

•	 Niedziela 23 maja – Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego

•	 Sobota 29 maja godz. 18.00 – Nabożeństwo do św. 
Michała Archanioła

•	 Niedziela 30 maja godz. 10.00 - Pierwsza Komunia 
Święta

•	 Poniedziałek 31 maja godz. 18.00 – Sakrament 
Bierzmowania w Bazylice

•	 Poniedziałek 31 maja – 75. Rocznica przybycia 
do Krzeszowa 44 Sióstr Benedyktynek ze Lwowa 
(1946 r.)

•	 Środa 2 czerwca – 24. Rocznica Koronacji Ikony 
Krzeszowskiej.

•	 Czwartek 3 czerwca – Uroczystość Bożego Ciała. 
Msze Święte godz. 7.00, 10.00 z Procesją ulicami 
Krzeszowa; po procesji Msza Św.; oraz wieczorna 
Eucharystia o godz. 17.00

•	 Piątek 4 czerwca – Pierwsza w tym roku Eucha-
rystia na Górze św. Anny o godz. 16.00. Pierwszy 
Piątek Miesiąca; od godz. 8.30 odwiedziny chorych. 
Po Mszy wieczornej całonocna Adoracja Najświęt-
szego Sakramentu.

•	 Niedziela 13 czerwca – pielgrzymka z Austrii Księ-
dza Jakobusa Wendland ; godz. 12.00 Msza św. Pry-
micyjna Ks. Wojciecha z Nowej Rudy.

•	 Sobota 19 czerwca godz. 12.00 Msza św. w koście-
le brackim pw. św. Józefa poprzedzona Koronką do 
św. Józefa

•	 Wtorek 22 czerwca godz. 18.00 – Nabożeństwo do 
św. Rity i poświęcenie „róż”

•	 Środa 23 czerwca – 757. rocznica śmierci Księżnej 
Anny – żony Henryka Pobożnego

•	 Od niedzieli 27 czerwca – Koncerty Organowe 
w Krzeszowie – przez cały miesiąc lipiec i sierpień. 
Koncerty codziennie w Bazylice godz. 11.00 i 13.00. 
W kościele św. Józefa w każdą sobotę godz. 19.00. 
Koncerty potrwają do niedzieli 5 września 2021 
roku

•	 Wtorek 29 czerwca – Uroczystość Świętych Apo-
stołów Piotra i Pawła

•	 Wtorek 29 czerwca godz. 18.00 – Nabożeństwo do 
św. Michała Archanioła

Msze Święte na Górze Św. Anny odbywać się będą 
w każdy piątek o godz. 16.00 

od 28 maja do 15 października 2021 roku.

Odpust ku czci św. anny, zaplanowany jest 
na niedzielę 25 lipca 2021 roku o godz. 15.00.

msze Święte
na górze św. anny
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Linia OddzieLająca POKój Od wOjny 
PrzechOdzi Przez LudzKie serce.

misją stowarzyszenia „comunità regina della Pace”, założonego w 2008 roku, jest apostolstwo adoracji 
najświętszego sakramentu w intencji pokoju.

Inspiracją do podjęcia tej inicjatywy 
były liczne wezwania Matki Bożej do 
troski o pokój, a także pragnienie wy-
pełnienia duchowego testamentu św. 
Jana Pawła II oraz słowa wypowiedzia-
ne przez Ojca Świętego Benedykta XVI 
w dniu 1 stycznia 2007 r. w Orędziu na 
Światowy Dzień Pokoju: „Pragnę (…), 
aby każdy chrześcijanin poczuł, że jego 
zadaniem jest być niezmordowanym 
budowniczym pokoju”.

Realizacja tej inicjatywy dokonuje 
się przez dzieło „12 Gwiazd w Koronie 
Maryi Królowej Pokoju”. Polega ono na 
utworzeniu dwunastu miejsc adoracji 
Najświętszego Sakramentu na wszyst-
kich kontynentach, jako „Światowych 
Centrów Modlitwy o Pokój”, aby łań-
cuchem tej modlitwy objąć całą ziemię. 
Mają być to zarówno miejsca, które 
zostały szczególnie dotknięte skutkami 
nienawiści do Boga i człowieka, jak i ta-
kie, gdzie ludzie pragnąc pokoju i po-
jednania, poszukują ich prawdziwego 
źródła, którym jest Chrystus.

Pierwszym miejscem, gdzie zainau-
gurowane zostało dzieło “12 Gwiazd…” 
była Jerozolima, gdzie w kaplicy IV 
Stacji Drogi Krzyżowej umieszczony 
został ołtarz “Tryptyk Jerozolimski”. 
Inauguracja modlitwy o pokój przed 
wystawionym tam Eucharystycznym 
Jezusem, rozpoczęła się w Uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego 25 marca 2009 
roku. W 2016 roku, przy współpracy 
z Kustodią Ziemi Świętej, „Gwiazda” 
została przeniesiona do Kościoła Groty 
Mlecznej w Betlejem.

Przez minione lata, powstawały ko-
lejne Światowe Centra Modlitwy o Po-
kój, w takich miejscach jak:
•	Sanktuarium Matki Bożej Królowej 

Pokoju w Oziornoje (Kazachstan),
•	Kościół św. Jakuba w Medjugorie 

(Bośnia-Hercegowina),
•	Kibeho Sanktuarium Matki Bożej 

w Rwandzie,
•	Bazylika Matki Bożej Pokoju w Ya-

moussoukro (Wybrzeże Kości Sło-
niowej),

•	Sanktuarium św. Jana w Dagupan 
(Filipiny),

•	Sanktuarium Matki Bożej Różańco-
wej w Namyang (Korea Południowa),

•	Sanktuarium Matki Bożej Niepokala-
nej w Niepokalanowie (Polska).

Materialnym znakiem tego ducho-
wego dzieła są Ołtarze Adoracji Naj-
świętszego Sakramentu. Powstają one 
w Polsce w pracowni „Drapikowski 
Studio” i zawierają charakterystyczną 
symbolikę ikonograficzną podkreślają-
cą duchowość danego miejsca. Chodzi 
bowiem o to, aby prace te, przez pięk-
no będące jednym z przymiotów Boga, 

uwrażliwiały serce człowieka na działa-
nie Bożej Łaski.

– „Kościół potrzebuje sztuki, a sztu-
ka musi sprawiać aby rzeczywistość du-
chowa niewidzialna, Boża, stawała się 
postrzegalna i pociągająca” – pisał św. 
Jan Paweł II w „Liście do artystów”.

Choć Chrystus jest zawsze ten sam 
czy to w prostej drewnianej monstran-
cji, czy w pięknym ołtarzu adoracji, 
jednak samo miejsce wystawienia Naj-
świętszego Sakramentu powinno być 
godne, wręcz wprowadzać w zachwyt. 
Piękno pomaga w modlitwie, bo Bóg 
jest piękny, a wszystko co stworzył jest 

Monstrancja Świętej Rodziny z liliami

Peregrynacja Monstrancji Adoracyjnej 
"Królowa Pokoju" z Medjugorie. 
Krzeszów, 21-23 styczeń 2020 r.
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Niedziela Palmowa iNNa
niż zwykle

w niedzielę Palmową 28 
marca 2021 roku – przeżywaliśmy 
wjazd chrystusa do jerozolimy.  
w latach ubiegłych to wydarzenie 
było obchodzone wielkimi 
procesjami z udziałem wiernych. 

nie tylko dobre, ale i piękne. Piękno nie 
jest jakimś subiektywnym wrażeniem, 
jak by tego chciał świat współczesny. 
Jest obiektywnym dobrem, przymio-
tem Boga, ucieleśnieniem Miłości, któ-
ra niekiedy w subtelny, niemal poza-
zmysłowy sposób, dotyka strun naszej 
duszy i otwiera serce na działanie łaski.

Można powiedzieć, że ołtarze ad-
oracji pisane są jak Ikona, gdyż są owo-
cem pracy i modlitwy naszego zespołu. 
Elementem łączącym je jest monstran-
cja nawiązująca do wizerunku Naj-
świętszej Maryi Panny.

Św. Jan Paweł II w swojej euchary-
stycznej encyklice wskazał na szczegól-
ny związek Matki Bożej z Najświętszym 
Sakramentem nazywając Ją „Niewia-
stą Eucharystii”, pierwszym w historii 
tabernakulum. Powierzając się Maryi 
Królowej Pokoju wraz z Nią pragniemy 
pozostać w komunii z Jezusem, ponie-
waż owocem tego jest pokój.

Istotnym elementem naszego dzia-
łania są peregrynacje poszczególnych 
ołtarzy po parafiach i ośrodkach dusz-
pasterskich w Polsce i w Europie, aby 

pragnienie adoracji zaszczepić w jak 
najliczniejszej grupie wiernych. Cho-
dzi o to, aby do miejsc przeznaczenia 
dotarł nie przedmiot, lecz symboliczne 
naczynie wypełnione modlitwą.

Każdy z ołtarzy na początku drogi 
peregrynacyjnej był pobłogosławiony 
w Watykanie przez Ojca Świętego (Be-
nedykta XVI i papieża Franciszka ). Za 
każdym razem Papież udzielał specjal-
nego błogosławieństwa dla działalno-
ści, które podjęło i realizuje Stowarzy-
szenie „Comunità Regina della Pace”.

Równolegle z misją “12 Gwiazd 
w Koronie Maryi Królowej Pokoju”, 
prowadzone jest dzieło: „Gwiazdy na 
Płaszczu Matki Bożej”. Ma ono ten sam 
cel, aby czerpać pokój z samego źród-
ła, którym jest Eucharystyczny Chry-
stus. W tym wypadku liczba powoły-
wanych miejsc adoracji Najświętszego 
Sakramentu, w modlitewnej łączności 
ze „Światowymi Centrami Modlitwy 
o Pokój”, jest nieograniczona. W ra-
mach tego projektu powstało już kilka-
dziesiąt takich „Gwiazd”. Aktywność ta 
pozwoliła na powołanie ruchu społecz-

nego Apostołów Pokoju, liczącego już 
kilkaset osób. Najważniejszym celem 
działania stowarzyszenia „Comunità 
Regina della Pace”, jak i naszej twórczo-
ści, jest zbliżenie człowieka do Boga, 
aby Go na nowo odkrył w Najświęt-
szym Sakramencie, prawdziwie uwie-
rzył i szczerze uwielbił.

Zapraszamy zatem do osobiste-
go przyłączenia się poprzez modlitwę 
przed Chrystusem Eucharystycznym, 
przed żywym Bogiem, z wiarą i zaan-
gażowaniem, gdyż taka modlitwa jest 
zdolna przenosić góry i zmieniać bieg 
wydarzeń. Rzeczą niezmiernie istotną 
jest, aby ten fakt przypominać ludziom 
na całym świecie.

W odpowiedzi na wezwania Matki 
Bożej, tytułowanej w Kibeho „Matką 
Słowa”, a zarazem wypełniając duchowe 
dziedzictwo nauczania św. Jana Pawła 
II, ogarnijmy świat naszą modlitwą.

Prawdziwy pokój jest wartością 
zdobywaną nie przez siłę militarną, po-
lityczną czy ekonomiczną, ale na kola-
nach.

Niestety w bieżącym roku ze 
względu na obostrzenia związane 
z epidemią koronawirusa zrezyg-
nowano z organizacji dużych wy-
darzeń.

Skromna procesja z palmami 
i Msza św. odbyła się m.in. w krze-
szowskim sanktuarium. Począ-
tek liturgicznego spotkania miał 
miejsce w kościele pw. Św. Józefa 
(pierwsza stacja z poświęceniem), 
skąd grupka wiernych przeszła do 
bazyliki na uroczystą Mszę św.

Mszy Świętej przewodniczył ks. 
student  KUL-u ks. Łukasz z Nowej 
Ródy
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Poświęcenie monstrancji 
z kościoła świętej trójcy 

w rudnej
Podczas rekolekcji we wtorek 23 marca 2021 r. została poświęcona monstrancja autorstwa Mariusza Drapi-

kowskiego, która jest własnościa parafii pw. Świętej Trójcy w Rudnej. Poświęcenia dokonał ks. kustosz Marian 
Kopko w obecności ks. dr Jana Pazgana – proboszcza z parafii w Rudnej.
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uroczysta msza Święta
każdego 19-go dnia miesiąca

w kościele brackim pw. Św. józefa 
w Krzeszowie o godz. 1200

z nauczaniem, uwielbieniem
oraz z modlitwą przez wstawiennictwo 

Św. józefa - Opiekuna zbawiciela 
i Patrona Kościoła Świętego

Modlitwa w Sanktuarium św. Józefa w Krzeszowie
za Diecezję Legnicką

modlitewne spotkania krzeszowskie
w roku Świętego józefa odbędą się:

•	 piątek 19 marca 2021 o godz. 1200

•	 poniedziałek 19 kwietnia 2021 godz. 1200

•	 środa 19 maja 2021 godz. 1200

•	 sobota 19 czerwca 2021 o godz. 1200

•	 poniedziałek 9 lipca 2021 godz. 1200

•	 czwartek 19 sierpnia 2021 godz. 1200

•	 niedziela 19 września 2021 godz. 1200

•	 wtorek 19 października 2021 godz. 1200

•	 piątek 19 listopada 2021 godz. 1200

•	 niedziela 19 grudnia 2021 godz. 1200

Diecezjalne Sanktuarium
św. Józefa w Krzeszowie

Koronka do Św. józefa w każdy wtorek
w okresie zimowym o godz. 1630

w okresie letnim o godz. 1730
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D i ec ez j al n e S an k tu ari u m 
ś w. J óz e fa w K rz e szow i e

w roku św. józefa ogłoszonym przez papieża Franciszka, kościół bracki pw. św. józefa w Krzeszowie 
został ogłoszony diecezjalnym sanktuarium w dniu 19 marca 2021 roku; rektorem sanktuarium został 
ks. prałat Ludwik solecki.

Uroczystość rozpoczęła się w krze-
szowskiej bazylice Matki Bożej Łaska-
wej, skąd wyruszyła procesja z obrazem 
św. Józefa do kościoła brackiego. Dekret 
biskupa legnickiego ustanawiający sank-
tuarium odczytał kanclerz kurii biskupiej 
ks. Józef Lisowski.

W homilii mszalnej biskup legnicki 
podkreślił, że Józef to przedziwna oso-
ba, to figura w sensie realnym i przenoś-
nym. – To ten, który w historii zbawienia 
w różnych okolicznościach sprawował 
opiekę nad ludźmi i nad Synem Bożym, 
który stał się człowiekiem. Dziś z radością 
ustanawiamy to sanktuarium i zawierza-
my św. Józefowi nasz Kościół diecezjalny, 
samych siebie. Czynimy to z gotowością, 
by Jego tajemnica uczyła nas właściwie 
być w Kościele, służyć, żyć duchem Jezu-
sa Chrystusa – mówił bp Kiernikowski.

Św. Józef staje się dla nas ikoną chwa-
ły Bożej. On nie przyciąga do siebie, ale 
do poznania tego, co większe. – On jest 
nosicielem wielkiej Prawdy, chciał by ta 
tajemnica docierała do wszystkich, któ-
rzy będą przyzywać jego pomocy. On 
wskazuje źródło prawdziwego życia. Taki 
jest św. Józef, takiego chcemy tutaj czcić, 
wiedząc, że on będzie właściwie kierował 
naszym myśleniem i naszym działaniem 
– podkreślił bp Kiernikowski.

Na zakończenie ksiądz biskup podzię-
kował wszystkim, którzy na przestrzeni 
ostatnich lat troszczyli się o kościół św. 
Józefa i dzięki którym odzyskał on daw-
ny blask. Złożył też życzenia imieninowe 
wszystkim Józefom i Józefinom, którym 
patronuje św. Józef. Zawierzył także całą 
diecezję św. Józefowi.

W uroczystości uczestniczyli człon-
kowie Bractwa św. Józefa, klerycy legni-
ckiego seminarium wraz z przełożony-
mi, pracownicy Kurii Biskupiej, siostry 
zakonne, przedstawiciele rzemieślni-
ków, Solidarności górniczej oraz wier-
ni z Krzeszowa i okolic. Uroczystości 
przewodniczył biskup legnicki Zbigniew 
Kiernikowski.

ks. Waldemar Wesołowski



krzeszowska pani nr 3 (75) - Maj / Czerwiec 2021 9

Ks. Kanonik Krzysztof Rusiecki 
Krajowy Kapelan Izby Rzemieślniczej

Procesja z obrazem św. Józefa 
z Bazyliki Krzeszowskiej 
do Kościoła Brackiego

Biskup Ordynariusz Dziecezji Legnickiej 
ks. prof. Zbigniew Kiernikowski

Kustosz Sanktuarium Św. Józefa 
ks. prałat Ludwik Solecki
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list i życzenia od ks. artura zarasia
z kazachstanu

chrystus Pan zmartwychwstał!!!
drogi Ks. marianie Kustoszu sanktuarium matki bożej łaskawej w Krzeszowie.

W tym roku obchodzimy Wielka-
noc w warunkach trwającej pandemii, 
która napawa wszystkich strachem i od-
dziela nas od naszych bliskich z powodu 
ograniczeń zaostrzonej kwarantanny. 
Zamknięty kościół i brak możliwości 
uczestniczenia w liturgii Triduum Pas-
chalnego, napełnia serca wielu smutkiem 
i apatią. Z pomocą naszemu duchowemu 
życiu przychodzi Papież Franciszek, który 
poświęcił wszystkie rodziny świata wsta-
wiennictwu Świętego Józefa i powierza 
ten rok Pokornemu Oblubieńcowi Maryi 
Dziewicy. W orędziu papieża Franciszka 
Patris corde („Z sercem ojca”) czytamy: 
„Józef uczy nas, że wiara w Boga zawiera 
w sobie przekonanie, że On może działać 
nawet poprzez nasze lęki, nasze słabości 
i ułomności. Uczy nas również, że w po-
środku życiowych prób, nigdy nie powin-
niśmy się bać, by pozwolić Panu kierować 
naszym życiem. Czasami chcemy mieć 
całkowitą kontrolę, ale Bóg zawsze widzi 
szerszy obraz.” Te słowa uczą nas ufać 
Bogu – bo wszystko jest w Jego rękach – 
i pokornie przyjmować Bożą wolę.

Mieszkańcy Parafialnego domu dzie-
cka wyrażają Wam, wielką wdzięczność, 
gdyż przez Waszą modlitwę i troskę o nas, 
Bóg zdejmuje z naszych serc lęk o przyszłe 
życie. Wierzymy, że to piękne dzieło Mat-
ki Bożej będzie kontynuowane, ponieważ 
nie jest ono dziełem ludzi, ale Boga. Bóg 
przynosi nadzieję, że nawet w tym trud-
nym czasie globalnej pandemii nie zosta-
niemy pozostawieni bez pomocy.

Pod koniec lutego w Kazachstanie 
sytuacja z coronavirusem ustabilizowa-
ła się. Dzieci z klas od 1 do 5 i studen-
ci College’u zaczęli chodzić do szkoły, 
kościoły były otwarte, a nabożeństwa 
dozwolone. Sklepy były otwarte i zdąży-
liśmy kupić ubrania i buty dla naszych 
wychowanków. W każdą sobotę jeździli-

śmy z dziećmi do Marketu Magnum, żeby 
kupić produkty spożywcze, środki czysto-
ści i higieny. Część dzieci uczęszczała do 
centrum twórczości dziecięcej i tam brała 
udział w kółkach zainteresowań. W po-
łowie marca, gdy nastała ciepła wiosna 
przed kazachskim świętem Nauryz, ogło-
szono lockdown. Myśleliśmy, że to tyl-
ko ograniczenie ze względu na tradycje 
hucznych obchodów tego najważniejsze-
go w Kazachstanie święta. W tym czasie 
ludzie odwiedzają się i spotykają w ro-
dzinnym gronie, dlatego wprowadzono 
lockdown. Rozpoczęły się ferie wiosenne, 
a szpital w Kapchagay jest przepełnio-
ny i nie może przyjąć więcej pacjentów. 
Szkoły przestawiły się na edukację online. 
Bazary i sklepy są znowu zamknięte.

Dzieci mają ferie wiosenne. W tym 
czasie odbywały się rekolekcje wielko-
postne online dla młodzieży i parafian, 
które prowadził o. Czesław Pawlukiewicz 
z Białorusi. Jest on egzorcystą i bardzo 
znanym kaznodzieją. Słowo, które po-
wiedział, wielu doprowadziło do pokuty 
za grzechy przeszłości, które Bóg pokazał 
właśnie teraz. Nasza parafia otrzymała 
propozycję przygotowania drogi krzyżo-

wej dla całego Kazachstanu w transmisji 
na żywo na kanale youtube „Katolicy Ka-
zachstanu”. Początkowo włączali się w nią 
wszyscy parafianie, ale w ostatni piątek 
z powodu zamknięcia modlili się tylko 
mieszkańcy domu dziecka.

W czasie ferii wyjeżdżaliśmy z dzieć-
mi poza miasto, żeby poczuć się swobod-
nie i pobiegać w stepie z naszym psem 
Kuzią. Wiele dzieci, które pozostawały 
w domach długi okres, cierpi na depresję 
i uzależnienie od smartfona. Dlatego po-
stanowiliśmy zabrać nasze dzieci z dala 
od komputerów, aby na łonie przyrody 
zaczerpnąć świeżego powietrza. Tyle ra-
dości: biegaliśmy po skałach i jedliśmy 
ziemniaki pieczone na ognisku.

W kościele kończymy remont nowe-
go pomieszczenia dla spowiedzi. Mamy 
nadzieję, że uda nam się to zrobić przed 
Wielkim Czwartkiem, aby zdążyć zbudo-
wać Ciemnicę i Grób Pański w tej części 
Kościoła. Ostatnie prace to pobielenie 
bocznej nawy.

Z całego serca pragniemy złożyć Wam 
wyrazy wdzięczności za okazywaną po-
moc i życzenia na Wielkanoc 2021 roku.

Ks. Artur Zaraś
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cuda różańcowe
rozważania historia łaski* *

aPOsTOł róŻaŃca
Wyjątkowym apostołem różań-

ca był bł. Bartłomiej Longo. Uro-
dził się on we Włoszech w  roku 
1841. Na studiach prawniczych 
stracił wiarę. Nawrócił się za spra-
wą przyjaciela Vincenza Pepe 
i  dominikanina Alberta Ardente. 
W wieku 30 lat wstąpił do Trzecie-
go Zakonu Dominikańskiego. Od 
tego momentu duchowość maryj-
na kształtowała jego życie. Porzu-
cił swój zawód i  stał się świeckim 
działaczem apostolskim. Za na-
mową samego papieża Leona XIII 
ożenił się z wdową, księżną Anną 
Marią Fornarari de Fusco. Żyli 
w  białym małżeństwie. Księżna 
pomagała mu w  jego pracy apo-
stolskiej.

Przełomowym momentem był 
przyjazd do Pompei. Bartłomiej ob-
chodził okoliczne miasta, nauczając 
katechizmu i modlitwy różańcowej 
oraz nosząc obraz Matki Bożej Ró-
żańcowej. W 1875 roku Bartłomiej 
rozpoczął budowę sanktuarium 
Matki Bożej Różańcowej w Pompe-
jach, do dziś cieszącego się rozgło-
sem. Wokół sanktuarium powsta-
wały szkoły i sierocińce. Bartłomiej 
powołał także Zgromadzenie Sióstr 
Dominikanek Córek Różańca Świę-
tego z  Pompei, które miały wspo-
móc prace apostolskie. Tak powsta-
ły nowe Pompeje tętniące życiem.

Obraz, który Bartłomiej ofia-
rował sanktuarium, zasłynął licz-
nymi łaskami, a  Pompeje stały się 
miejscem kultu maryjnego. W roku 
1887 obraz Matki Bożej Różańcowej 
z Pompei został ukoronowany. Bar-
tłomiej był autorem wielu rozwa-
żań, nowenn i modlitewników. Ma-
wiał o sobie: „Bóg dał mi do jednej 
ręki różaniec, a do drugiej – pióro”.

W 1926 roku Bartłomiej umierał 
z różańcem w ręku, mówiąc: „Przez 
moje ręce przeszły miliony na bu-
dowę Bazyliki Pompejańskiej i  na 
dzieła dobroczynne w mieście Ma-
ryi. Nic więcej nie posiadam. Jestem 
ubogi. Pozostały mi honorowe od-
znaczenia i  świadectwa życzliwości 
ze strony Papieży. I te również chcę 
ofiarować na cześć Matki Różańco-
wej”. Jan Paweł II ogłosił apostoła 
różańca świętego Bartłomieja Lon-
go błogosławionym w 1980 roku.

KrucjaTa róŻaŃca rO-
dzinnegO

Niestrudzonym orędownikiem 
różańca był irlandzki zakonnik oj-
ciec Patrick Peyton, założyciel Kru-
cjaty Różańca Rodzinnego oraz 
twórca Teatru Rodzinnego. Niestru-
dzenie ewangelizował, używając do 
tego środków masowego przekazu. 
Zapraszał do współpracy gwiazdy 
z Hollywood. Jego audycje radiowe 
były znane w USA. Mawiał: „Rodzi-
na, która razem się modli, razem się 
trzyma”.

Nazwany apostołem różańca, 
nie rozstawał się z nim. Odmawiał 
go nawet podczas jazdy samocho-
dem. Świadczył o tym, że dzięki tej 
modlitwie i  wstawiennictwu Matki 
Bożej nie zmarł na gruźlicę, na któ-
rą zachorował przed święceniami 
kapłańskimi.

Widząc zagrożenie duchowe dla 
rodziny, zaczął głosić rekolekcje ró-
żańcowe, które szybko przekształci-
ły się w krucjatę. Nie rozwodził się 
nad problemami teologicznymi, ale 
mówił prostym językiem o  swoim 
doświadczeniu i  rodzinie. „Krucja-
ta stanowi niepowtarzalną okazję 
do umocnienia rodzinnego różań-
ca tam, gdzie już wcześniej został 

zaprowadzony, do przywrócenia go 
tam, gdzie go zarzucono, i do wpro-
wadzenia go tam, gdzie go dotąd nie 
było”.

W pełni słuszne jest więc zdanie 
ojca Peytona: „Różaniec trzymany 
w  ręku wydaje się bardzo prosty, 
ale... trzymacie moc odmieniającą 
życie. Trzymacie jedyny, najdroższy 
skarb w swoich rękach”.

cudOwna mOc róŻaŃca
Zwycięstwo różańcowe dokona-

ło się także w Brazylii. W 1962 roku 
kobiety brazylijskie zorganizowa-
ły krucjatę różańcową, by uchro-
nić swój kraj przed komunizmem. 
Dona Amelia Bartos założyła Ruch 
Kobiet na Rzecz Demokracji, któ-
rego działalność polegała na pub-
licznych modlitwach. Do pierwsze-
go poważnego zjazdu komunistów 
doszło w  Belo Horizonte. Zakłó-
ciło je 20 tysięcy kobiet odmawia-
jących głośno różaniec. Prezydent 
Goulard zlekceważył pokojową de-
monstrację, nie wierząc, by mogła 
ona przynieść jakiekolwiek zmiany 
dla Brazylii. Wtedy przyłączyły się 
do modlitwy kobiety z  Sao Paulo. 
Sześćset tysięcy ludzi podjęło trzy-
godzinny marsz, modląc się na ró-
żańcu i  śpiewając pieśni religijne. 
Zorganizowaną demonstrację na-
zwano Marszem Rodziny z Bogiem 
ku Wolności. Była to najpotężniej-
sza demonstracja w historii Brazylii. 
Dla Goularda stało się jasne, że nie 
ma powszechnego poparcia. Uciekł 
on z  kraju. Modlitwa różańcowa 
przyniosła zwycięstwo.

Kinga Bubich

Tekst pochodzi z  książki "Róża-
niec - Rozważania, Historia, Łaski" 
Dom Wydawniczy "Rafael" 2012
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zmarł 21 lat po swojej aborcji
Po krótkiej chorobie płuc niespodziewanie zmarł Tim guido. znany był jako „Oldenburger baby”. 

O niemieckim dziecku z zespołem downa zrobiło się głośno w 1997 r., gdy przeżyło swoją aborcję.

Chłopiec „urodził się” 6 lipca 1997  r. 
w  wyniku wywołania poronienia. Była 
to późna aborcja, po 6. miesiącu życia, 
czyli taka, którą stosuje się obecnie także 
w Polsce. Powodem decyzji o zabiciu dzie-
cka było wykrycie zespołu Downa, który 
zdiagnozowano w  25. tygodniu prenatal-
nego życia chłopca. Okazało się jednak, 
że wbrew woli rodziców i lekarzy dziecko 
po poronieniu nie chciało umrzeć. – Takie 
same historie znamy z  polskich szpitali. 
Do naszej fundacji docierają pojedyncze 
przypadki, ale nie wiemy, jaka jest ska-
la żywych urodzeń po aborcji w  naszym 
kraju – mówi „Niedzieli” Kaja Godek 
z  fundacji Życie i  Rodzina. – Statystyki 
z innych krajów pokazują, że żywych uro-
dzeń w wyniku aborcji eugenicznych jest 
od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. 
A  polskie dzieci nie różnią się od zagra-
nicznych, czyli mamy prawo twierdzić, że 
u nas skala żywych urodzeń jest podobna.

Tim ważył 690 g i miał 32 cm długoś-
ci. Przez pierwsze 9 godzin leżał zawinięty 
w  ręcznik bez żadnej opieki medycznej. 
Temperatura jego ciała spadła do 28°C. 
Pozostawiony sam sobie walczył o  życie. 
Dopiero po 9 godzinach personel medycz-
ny szpitala zaczął udzielać mu pomocy.

wyrok za zespół downa
Lekarze nie dawali mu szans. Mówili, 

że jego śmierć jest kwestią miesięcy. Jego 
organizm był wycieńczony przez proces 
aborcyjny, nie wykształciły się w pełni jego 
płuca, miał zniekształcone stopy. Lekarze 
z kliniki, do której został przetransporto-
wany po „nieudanej” aborcji, wymienili 
kilkanaście poważnych uszkodzeń ciała 
niemowlęcia.

Tim bardzo szybko został adoptowa-
ny przez małżeństwo Bernarda i  Simone 
Guido, które miało już dwóch biologicz-
nych synów, a  potem – po adopcji Tima 
– przygarnęło jeszcze 2 dziewczynki z ze-
społem Downa. Troskliwie opiekowali się 
chłopcem i bardzo dbali o jego terapię, bo 
w  wyniku „nieudanej” aborcji Tim obok 
zespołu Downa miał autyzm, uszkodzony 
wzrok i  bardzo słabe płuca. I  właśnie ta 
ostatnia dolegliwość okazała się dla niego 
śmiertelna 4 stycznia 2019 r. – Można po-
wiedzieć, że była to aborcja z opóźnionym 
zapłonem. Gdyby Tim urodził  się natu-
ralnie w 9. miesiącu, to dziś pewnie by żył 

i  cieszył się o  wiele lepszym zdrowiem – 
podkreśla Kaja Godek, która również wy-
chowuje synka z zespołem Downa.

Odszkodowanie za żywe dziecko
Po latach terapii, licznych operacji 

i zabiegów Tim zaczął chodzić, grać w pił-
kę i wygłupiać się ze swoim rodzeństwem. 
Jego sprawność była już na tyle duża, że 
coraz częściej rodzina myślała o znalezie-
niu dla Tima pracy.

– Gdy podejmowano decyzję o  zabi-
ciu dziecka, nikt nie przypuszczał, że tak 
szybko znajdzie się rodzina, która otoczy 
je miłością. Przykład Tima dobitnie po-
kazuje, że nie ma sytuacji beznadziejnych. 
Był szczęśliwym i uśmiechniętym człowie-
kiem, którego miłością otoczyła rodzina. 
A nam się wmawia, że takie dzieci trzeba 
zabić! – mówi Kaja Godek.

Tim świętował z  rodziną Boże Naro-
dzenie i  sylwestra i  nic nie wskazywało, 
że zbliża się moment jego śmierci. – Mie-
liśmy bardzo miłe święta – powiedziała 
Simone Guido w  rozmowie z  portalem 
www.ndr.de. Przybrana matka wytłuma-
czyła, że płuca chłopca zostały uszko-
dzone z  powodu wczesnego „porodu”. 
Dlatego w  miesiącach zimowych często 
miał infekcje, a ostatnia okazała się śmier-
telna. – Jesteśmy bardzo smutni i  jeszcze 
nie umiemy sobie poradzić z utratą nasze-
go wyjątkowego, radosnego syna – dodał 
Bernard Guido.

O sprawie Tima w niemieckich i świa-
towych mediach zrobiło się głośno nie 
dlatego, że przeżył aborcję i  lekarze nie 

pomagali mu w pierwszych godzinach ży-
cia, ale z  zupełnie innego powodu. Otóż 
kilka miesięcy później biologiczni rodzice 
Tima postanowili oskarżyć szpital o to, że 
ich syn przeżył aborcję. Domagali się wy-
sokiego odszkodowania.

Ponad 100 żywych aborcji
Według prezesa Niemieckiego Towa-

rzystwa Ginekologicznego i  Położnicze-
go prof.  Dietricha Berga, każdego roku 
ponad 100 dzieci w Niemczech przeżywa 
aborcję. W  2003  r. lekarz, który nie po-
mógł Timowi, został ukarany grzywną 
w  wysokości 13  tys. euro, ale nie za do-
konanie późnej aborcji, a  za brak opieki 
nad żywym noworodkiem. Tragedia syn-
dromu postaborcyjnego dotknęła rów-
nież biologiczną matkę Tima. Kobieta po 
nieudanej psychoterapii popełniła samo-
bójstwo.

Przybrani rodzice Tima na jego 18. 
urodziny napisali książkę „Tim żyje!”, aby 
zabrać głos w kampanii przeciwko abor-
cji. Publikacja ta jest dostępna także w ję-
zyku polskim, bo została wydana nakła-
dem Edycji Świętego Pawła. – Ta historia 
pokazuje okrutną prawdę o aborcji. Abor-
cja nie jest żadnym dobrodziejstwem dla 
dzieci i kobiet. Nigdy nie znamy przyszło-
ści i  nie możemy wyrokować, czy dzie-
cko będzie szczęśliwe, czy nie – podkre-
śla Kaja Godek, pełnomocnik inicjatywy 
ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję”.

Artur Stelmasiak
Niedziela Ogólnopolska 4/2019, str. 19

Tim z mamą, która go adoptowała
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Dolnośląska Izba
RzemIeślnIcza

we wRocławIu
izba rozpoczęła swoją działalność 6 sierpnia 1945 roku, wkrótce po 

zakończeniu działań wojennych i przyłączeniu wrocławia do Polski.

Rzemieślnicy przybywający ze 
wszystkich stron naszego kraju, 
a szczególnie z przedwojennych Kre-
sów Wschodnich przywracali Wrocław 
do przedwojennej świetności, odbudo-
wując domy i infrastrukturę miejską. 
Świadczyli również usługi dla ludności i, 
co niezwykle ważne dla rozwoju nasze-
go miasta, kształcili kolejne pokolenia. 
Dolnośląska Izba Rzemieślnicza, przez 
75 lat swojej działalności, wykształci-
ła ponad 160 tysięcy czeladników oraz 
około 40 tysięcy mistrzów rzemiosła. 
Wartości, które przyświecają edukacyj-
nej misji Izby, zawierają się w słowach: 
„Szanuj kiedyś, dbaj o teraz, bądź ot-
warty na to, co wkrótce”.

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza, 
oprócz pracy na rzecz cechów, zrze-
szonych organizacji oraz działalności 
oświatowej, przeprowadza szereg szko-
leń i realizuje projekty finansowane 

ze środków Unii Europejskiej; bierze 
udział w pracach i wymienia się do-
świadczeniami z partnerskimi organi-
zacjami branżowymi z innych krajów. 
Jest patronem i wspiera Zespół Szkół 
Zawodowych nr 5 imienia Jana Kiliń-
skiego. Od 25 lat, wspólnie ze szkołą 
oraz Dolnośląskim Cechem Piekarzy 
i Cukierników, przy współpracy z Urzę-
dem Miejskim Wrocławia, Izba jest or-
ganizatorem Ogólnopolskiego Turnieju 
na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cu-
kiernik i Piekarz.

Organizacja uczestniczy w wielu 
organizowanych we Wrocławiu uro-
czystościach patriotycznych, wspiera 
działalność charytatywną, szczególnie 
na rzecz Kliniki Transplantacji Szpi-
ku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 
we Wrocławiu. Jako pierwsza w Pol-
sce zainicjowała, wraz z Wyższą Szkołą 

Bankową, połączenie szkolnictwa wyż-
szego z rzemiosłem, tworząc unikalny 
program studiów. „Mikrobiznes” to kie-
runek o profilu praktycznym, którego 
główną zaletą jest program kształcenia 
opracowany w ścisłej współpracy z tą 
uczelnią. Od 2007 roku, wraz z instytu-
cjami partnerskimi, jest organizatorem 
uroczystego spotkania noworocznego, 
podczas którego nadawane są tytuły 
Honorowego Mistrza osobom niezwy-
kle zasłużonym dla naszego kraju i mia-
sta.

W strukturach Izby działają obec-
nie 42 organizacje. Jej misją jest przede 
wszystkim wspieranie rozwoju gospo-
darczego rzemiosła na terenie Wrocła-
wia i Dolnego Śląska, a także reprezen-
tacja i ochrona interesów środowiska 
rzemieślniczego w kontaktach z władza-
mi samorządowymi i państwowymi.

Marek Zygmunt z Wrocławia

Prezesz Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej 
Zbigniew Ładziński
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PrzewOdniK OdPOwiada:
75. rocznica przybycia opactwa mniszek 
benedyktynek pw. wszystkich świętych 

do krzeszowa
Rozważając słowa Reguły św. Benedykta z Nursji, o. Karol van Oost napisał: Życie benedyktyńskie winno podkreślać 

stale te trzy zasadnicze punkty: posłuszeństwo, życie klasztorne, stałość. Posłuszeństwo tworzy jakby fundament, podporę 
życia zakonnego. Do istoty zaś benedyktyńskiego ducha należy szczególnie stałość, bo nie ma życia rodzinnego bez stałości. 
My mamy prawo, a nawet musimy przywiązać się do naszego klasztoru, bo to nasz dom. Starajmy się kochać klauzurę1.
1 K. van Oost, Komentarz do Reguły Świętego Ojca Naszego Benedykta, red. J. Biel, Kraków 2017, s. 38.

Sam założyciel benedyktynów pi-
sząc prawo, którego mieli przestrze-
gać jego współbracia, wyróżnił cztery 
rodzaje mnichów, zaliczając się do 
grupy cenobitów. Tego najdzielniej-
szego rodzaju mnichów od pozosta-
łych, jak np. najgorszych według 
Benedykta mnichów wędrownych, 
wyróżniała właśnie stałość miejsca1. 
II wojna światowa oraz sytuacja po-
lityczna, do której wykształcenia 
doszło czternaście wieków później, 
sprawiły jednak, że omawiane opa-
ctwo podlegające regule św. Bene-
dykta, zmuszone było przenieść się 
ze Lwowa do Krasoboru (późniejsze-
go Krzeszowa).

Większość lwowskich benedyk-
tynek do nowego klasztoru dotar-
ła około godz. 13.00 dnia 31 maja 
1946  r. Z relacji kronikarki można 
wyczytać pewne odprężenie z powodu 
kończącej się podróży: Co za radość 
i uczucie ulgi, gdy z okien wagonu uj-
rzałyśmy tak bliziutko wieże kościoła 
opackiego!2. Siostry zostały przywitane 
przez krzeszowskiego przeora o. Ni-
kolausa von Lutterotiego, który wraz 
z pozostającymi w Krzeszowie bene-
dyktynami pomógł przybyłym w roz-
ładunku. W tym celu wykorzystywano 
wozy, na których przewożono zbite 
paki do klasztoru. Praca ta miała trwać 
do zmierzchu, a i tak nie udało się jej 
skończyć, dlatego dwie benedyktynki 
pierwszą noc w Krzeszowie spędziły 
w wagonie pilnując majątku klasztor-
nego przed szabrownikami3. Pozosta-
1 Reguła Świętego Benedykta. Święty Grzegorz Wielki. 
Dialogi Księga Druga, przekł. A. Świderkówna, Kraków 
2010, s. 23–24.
2 Archiwum Mniszek Benedyktynek w Krzeszowie [dalej: 
AMBwK], Rękopis kroniki domowej Opactwa Mniszek 
Benedyktynek lwowsko-krzeszowskich z lat 1944–1946, bez 
syg, p. 54.
3 AMBwK, Dzieje Opactwa lwowsko-krzeszowskiego od 
roku 1933 do r. 1983, tj. od utworzenia Polskiej Kongregacji 

ła część mniszek nocowała natomiast 
w klasztorze. Benedyktynki na swoje 
potrzeby zagospodarowały łącznik ba-
rokowy4, kilkanaście cel na pierwszym 
piętrze oraz parterze skrzydła połu-
dniowego. Początkowo siostry dzieliły 
klasztor z benedyktynami5. W połowie 
czerwca 1946 r. z Lubinia przyjechało 
kolejnych 16 sióstr. Jak zapisała kro-
nikarka: I one miały 6 wagonów, bo 1 
dla chorych, a w jednym 2 świnki i 3 
krowy. Benedyktynka po raz kolejny 
pisze o trudzie rozładunku, wspomi-
nając jednocześnie, że: Roztwieramy 
tylko niektóre, a te których są rzeczy 
mniej potrzebne pozostawiamy nie ot-
worzone, bo nie wiemy czy my tu długo 
przebywać będziemy, kraj to bowiem 
graniczny, do którego mogą mieć pre-
tensje także Niemcy i Czesi, chociaż 
Śląsk stanowił niegdyś jedną z dzielnic 
Polski6. Ten fragment kroniki dosko-
nale oddaje uczucia towarzyszące Po-
lakom przybywającym na zachód po 
zakończeniu II wojny światowej, któ-
rzy ze względu na niepewną sytuację 
polityczną oraz brak potwierdzenia 
granicy polsko-niemieckiej uważa-
li przynależność Śląska za nietrwałą. 
To powszechne przekonanie nie ule-
gło zmianie jeszcze przez kilka lat po 
zakończeniu wojny7, stąd nieotwarte 
paki zagradzały dolne klasztorne ko-
rytarze8.

Benedyktynek p.w. Niepokalanego Poczęcia Najśw. P. Maryi, 
bez. syg,, p. 44. Por. AMBwK, Rękopis kroniki domowej…, 
p. 54.
4 Tj. „stary klasztor” - część, która łączy kościół pw. 
Wniebowzięcia NMP oraz południowe skrzydło klasztorne. 
Powstał on w latach 1788–1792. K. Michalik, Krzeszów 
Dom łaski Maryi, Krzeszów 2018, s. 226.
5 AMBwK, Rękopis kroniki domowej…, p. 55.
6 AMBwK, Rękopis kroniki domowej…, p. 56.
7 B. Halicka, Polski Dziki Zachód. Przymusowe migracje 
i kulturowe oswajanie Nadodrza 1945–1948, Kraków 
2015.s. 185.
8 AMBwK, Rękopis kroniki domowej…, p. 56.

relacje z miejscowymi
Z relacji wynika, że już w pierw-

szych kontaktach z zamieszkujący-
mi klasztor benedyktynami, siostry 
znalazły nić porozumienia. Wynika-
ło to zapewne z tego, iż obie grupy 
należały do jednej rodziny zakon-
nej oraz tego, że w przeszłości oba 
opactwa – lwowskie i praskie (skąd 
benedyktynki przybyli do Krzeszo-
wa w 1919 roku) utrzymywały kon-
takt9. W tym wypadku można jed-
nak mówić nawet o pewnej sympatii 
pomiędzy benedyktynkami i ojca-
mi. Jak zrelacjonowała kronikarka 
w dniu przyjazdu pierwszej grupy 
mniszek, benedyktyni mieli wyrazić 
swoją radość z tego, iż klasztor ma 
zostać w rękach benedyktyńskich10. 
Ta życzliwość widoczna jest tak-
że w postępowaniu benedyktynów 
z o. Lutterottim na czele. Przykła-
dem było odstąpienie pomieszczeń 
klasztornych mniszkom. Przez kil-

9 E. Wójcik, Z historii benedyktynek krzeszowskich, „Krze-
szowska Pani”, 2014, nr 6 (37), s. 21.
10 AMBwK, Dzieje Opactwa lwowsko-krzeszowskiego…, 
p. 44.

Siostry z Benedyktynami, 
od prawej Br. Gunter Veit, 

Florian „Biały” 
i o. Bruno Studeny, 

(pozostali w Krzeszowie) 1947 r.
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ka tygodni po przybyciu lwowskich 
benedyktynek, wszyscy wspólnie 
mieszkali w budynku klasztornym. 
Po tym czasie, jak napisała kroni-
karka: gdy tylko przygotowano i wy-
bielono dla nich cele P[rzewielebny] 
O[jciec] Przeor [Lutterotti] wraz 
z braćmi przeniósł się do innego par-
terowego budynku, stojącego między 
obydwoma kościołami11. Ojciec Lut-
terotti był osobą, która jako pierwsza 
wprowadzała benedyktynki w tajniki 
historii krzeszowskiej12, przewodni-
czyła modlitwom brewiarzowym13 
czy służyła sakramentami chorym 
mniszkom14. Nie bez znaczenia są 
także słowa: Przew[ielebny] O[jciec] 
Przeor Mikołaj jest dla nas bardzo 
życzliwy, uprzejmy i stara się, by nam 
tu było jak najlepiej15. Uprzejmości 
były wzajemne, a siostry odwdzię-
czały się np. praniem odzieży ojców 
benedyktynów16. Z kronik mniszek 
można odczytać jeszcze inny fakt, na 
który zwróciła uwagę m.in. Beata Ha-
licka w swoich badaniach – stosunek 
11 AMBwK, Rękopis kroniki domowej…, p. 55. Według 
opisu jest to zapewne budynek, gdzie dzisiaj mieści się 
restauracja „Stara Wozownia”
12 Długie opisy historii występują w obu kronikach. 
W maszynopisie kroniki widnieje zdanie: O. Przeor opro-
wadzał nas po obydwóch kościołach tutejszych kościołach, 
udzielając nam informacji historycznych i z dziedziny sztuki. 
AMBwK, Dzieje Opactwa lwowsko-krzeszowskiego…, p. 38. 
Por. AMBwK, Rękopis kroniki domowej…, p. 54–55.
13 AMBwK, Rękopis kroniki domowej…, p. 59.
14 Ibidem, p. 58.
15 Ibidem, p. 57.
16 Ibidem, p. 64.

przybyłych ze wschodu Polaków do 
resztki zamieszkujących Śląsk Niem-
ców. Pomimo strat i zmian w życiu 
konwentu, do jakich doszło po wy-
wołaniu przez III Rzeszę II wojny 
światowej, trudno w relacjach bene-
dyktynek znaleźć choć ślad uprze-
dzeń, żalu i niechęci do ludności 
niemieckiej, która oczekiwała na wy-
siedlenie z terenów krzeszowskich. 
Co więcej, we fragmentach poświę-
conych Niemcom, można znaleźć 
nutę współczucia. Dobrym zobrazo-
waniem tej tezy jest fragment maszy-
nopisu dziejów opactwa: Zastałyśmy 
też pokaźną liczbę Niemców, którzy 
po kilku miesiącach musieli opuś-
cić Krzeszów, gdyż nie chcieli przyjąć 
obywatelstwa polskiego. Ciężkie były 
to wyjazdy, zwłaszcza w zimie, która 
była bardzo ostra17, czy: W ostatnich 
miesiącach sierpnia masowo wysiedla-
no Niemców. Boleśnie było patrzeć jak 
ci ludzie żegnali się tutaj ze wszystkim 
co tak ukochali, zwłaszcza z tutejszy-
mi kościołami i wszystko prawie mu-
sieli porzucić, bo wolno było im zabrać 
na osobę … kg [zapis oryginalny]. 
Mężnie nawet się trzymali, a nawet 
okazywali się wesołymi. Gromadzili 
się w barakach i stamtąd na pociąg. 
Klasztor nasz wielu ich karmił18. 
W maszynopisie pojawia się słabsza 
w wydźwięku relacja: Niemcy tutejsi 
otrzymali rozkaz wyjazdu w przecią-
gu kilku godzin i nie wolno było im za-
brać więcej niż 25 kg na osobę. Musieli 
więc zostawić wszystko niemal, a brać 
ze sobą tylko to co najpotrzebniejsze. 
Została jeszcze jakaś ilość Niemców, 
ale to tylko ci którzy zajęci są jakąś 
ważną, potrzebną pracą i tym także 
17 AMBwK, Dzieje Opactwa lwowsko-krzeszowskiego…, 
p. 43.
18 AMBwK, Rękopis kroniki domowej…, p. 83.

jednak grozi wyjazd przymusowy19. 
Powodem opisanego postępowania 
mogło być benedyktyńskie: Nikogo 
nie nienawidzić20. Pomijając jednak 
motywacje religijne, wynikające z po-
słuszeństwa wobec prawa zakonnego, 
źródłem współczucia i okazywania 
miłosierdzia może być też inny czyn-
nik. Użycie konstrukcji [Niemcom] 
grozi wyjazd przymusowy nie wyda-
je się być przypadkowy. W trzecim 
fragmencie, szczególnie uderzające 
jest podobieństwo do opisów sytu-
acji Polaków będących we Lwowie 
i oczekujących na wysiedlenie. To 
być może, podświadome wyrażanie 
żalu z powodu nieszczęść, które są 
udziałem ludności niemieckiej, było 
prawdopodobnie skutkiem wydarzeń 
i emocji, jakich doświadczyły siostry 
na wschodzie, gdy musiały opuścić 
swój klasztor i udać się na przymuso-
wą migrację. Do podobnego wniosku 
doszła B. Halicka opisując problem 
w kontekście całego Nadodrza: Róż-
nica w ich nastawieniu do Niemców 
wypływała jednak z tego, że Pola-
cy z Kresów więcej niż pod okupacją 
niemiecką wycierpieli pod okupacją 
radziecką, a przez to, że ich samych 
wygnano z ich własnych domów, mieli 
o wiele więcej współczucia i zrozumie-
nia dla ludności niemieckiej z Nad-
odrza21.

Rafał Bijak

niniejszy tekst jest fragmentem 
pracy licencjackiej autora pt. Prze-
niesienie Opactwa Mniszek Bene-
dyktynek pw. Wszystkich Świętych 
we Lwowie do Krzeszowa w poło-
wie lat 40. XX wieku, napisaną pod 
opieką dr. hab. Tomasza Przerwy 
Prof. uwr. na uniwersytecie wroc-
ławskim, która została obroniona 
29 czerwca 2020 roku. 

Publikacja poświęcona 75. 
rocznicy przybycia Opactwa mni-
szek benedyktynek ukaże sie nieba-
wem.

wykorzystane zdjęcia pocho-
dzą z archiwum Opactwa mni-
szek benedyktynek pw. wszystkich 
Świętych w Krzeszowie

19 Ibidem, p. 65.
20 Reguła Świętego Benedykta…., s. 33.
21 B. Halicka, op. cit., s. 206.

Nowicjat chórowy Lwów 1938 r., 
I rząd od lewej: 

s Celestyna Koziczuk, 
s Ewangelista Orłowska 

s Laurencja Gołas 
II rząd od lewej: 
Andzia Szuba, 

Matka Ksieni Janina Szymańska, 
s Ildefonsa Pilawska (Mistrzyni nowicjatu), 

s Elekta Chmiel
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Józef posłuszNy
zbudziwszy się ze snu, józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański (mt 1,24).

Wkroczenie Boga w czyjąś historie 
życia zwykle wprowadza spore zamie-
szanie. Nic nie jest już takie, jak przed-
tem. Mocno doświadczył tego Józef 
z Nazaretu. Zapewne marzył o nor-
malnym i szczęśliwym życiu z poślu-
bioną sobie Maryja. Jednak nim zdą-
żyli zamieszkać razem, odkrywa, że 
jego Małżonka jest w ciąży. Toczy więc 
wewnętrzną walkę pomiędzy miłością 
a poczuciem sprawiedliwości. Wie, że 
musi podjąć bolesną decyzję. Wtedy 
przychodzi do niego anioł z wiadomoś-
cią prosto z nieba (zob. Mt 1.18-25). 
Czasami tak się dzieje, gdy czujemy się 
bardzo zranieni i stoimy przed ścianą.

Józef także miał swoje zwiastowa-
nie, choć różniło się ono od zwiasto-
wania Maryi. Do niego anioł przy szedł 
we śnie. Nie oznacza to jednak wyda-
rzenia mniejszej rangi. W Biblii sen nie 
jest przeciwieństwem rzeczywistości 
ani bycia przebudzonym. Jest po prostu 
inną formą komunikowania się Boga.

Anioł wyjaśnia Józefowi. co stało 
się z Maryją i zachęca: Nie bój się wziąć 
do siebie Maryi, twej Małżonki (Mt 
1,20). Nie mówi: „weź”, ale „nie bój się 
wziąć”. Egzegeci policzyli, że sformu-
łowanie „nie bój się” występuje w Piś-
mie Świętym 365 razy. To tak, jakby 
Bóg codziennie zapewniał, że nie ma 
powodu do lęku, bo On jest z każdym, 
do którego się zwraca. Umocniony tym 
doświadczeniem, Józef uczynił tak, 
jak polecił mu anioł (Mt 1,24). To był 
jego sposób bezgłośnego powiedzenia: 
Niech mi się stanie według twego sło-
wa (Łk 1.38). I tak będzie jeszcze kilka 
razy. Przy tym Józef nie negocjował, nie 
próbował narzucić swojego punktu wi-
dzenia, nie pytał, co z tego będzie miał.
Po prostu wstał i zrobił to, czego od 
niego oczekiwano W ten sposób stanął 
w jednym szeregu z wielkimi posłusz-
nymi historii zbawienia, jak Abraham, 
Dawid, prorocy i Maryja.

Posłuszeństwo Józefa ocaliło zbaw-
cze plany Boga. Ocaliło także Maryję 
i ich wzajemną miłość: ocaliło małego 

Jezusa. Aby to ocalanie mogło być kon-
tynuowane, św. Józef został patronem 
Kościoła.

Papież Franciszek, ogłaszając Rok 
św. Józefa, chce, abyśmy w obliczu 
obecnej sytuacji przestali się lękać. 
Niech nasze czyny będą bardziej wy-

mowne niż słowa. Nasze słowa niech 
będą mądre, prawdziwe i pokrzepia-
jące. Niech posłuszeństwo Bogu ocali 
nasze szczęście i da życie wieczne.

Andrzej Danilewicz SVD
Źródło: miesięcznik „Misjonarz”
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Zakon RyceRski Świętego 
gRobu bożego w JeRoZolimie
w sobotę 13 marca 2021 roku odbył się dzień skupienia dla członków i kandydatów do zakonu 

rycerskiego Świętego grobu bożego w jerozolimie.

Dzień Skupienia poprowadził Ks. 
dr Paweł Klimnik – sekretarz Biskupa 
Marka Mendyka ze Świdnicy. Spotka-
nie zaczęło się od nawiedzenia koś-
cioła p.w. św. Józefa, który 19 marca 
został ogłoszony diecezjalnym sanktu-
arium św. Józefa tam też została odmó-
wiona litania do św. Józefa. Następnie 
o godz. 11:00 została przeprowadzona 
pierwsza konferencja po której uczest-
nicy udali się na Eucharystie z homi-
lią w kościele brackim św. Józefa. Po 
obiedzie odbyła się druga konferen-
cja. O godz. 15:00 została odmówiona 
koronka do Bożego Miłosierdzia oraz 
modlitwa za zmarłych konfratrów 
w kaplicy Bożego Grobu. Spotkanie 
zakończyło się Modlitwą dziękczynie-
nia przed Cudowną Ikoną Matki Bożej 
Łaskawej w Bazylice Krzeszowskiej.

Środa PoPielcowa
Środa Popielcowa rozpoczyna okres wielkiego Postu, czyli czterdziestodniowego przygotowania do 

największej chrześcijańskiej uroczystości – Świąt wielkanocnych.

Według obrzędów katolickich 
tego dnia kapłan posypuje gło-
wy wiernych popiołem. Pierwsze 
świadectwa o święceniu popiołu 
pochodzą z X w. W 1091 r. papież 
Urban II wprowadził ten zwyczaj 
jako obowiązujący w całym Koś-
ciele. W tym też czasie ustalono, że 
popiół do posypywania głów wier-
nych ma pochodzić z palm po-
święconych w Niedzielę Palmową 
poprzedniego roku.

W pierwszych wiekach chrześ-
cijaństwa poszczono przez okres 
40 godzin – w Wielki Piątek i Wiel-
ką Sobotę. Post trwający przez 40 
dni poprzedzających święto Pas-
chy chrześcijańskiej, najpraw-
dopodobniej rozpowszechnił się 
w pierwszej połowie IV w.
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Jerycho – burzenie murów 
– tylko Jakich?

Ps 146, 1-9
„Chwal, duszo moja, Pana,  
chcę chwalić Pana, jak długo żyć będę;  
chcę śpiewać Bogu mojemu, póki będę 
istniał.  
Nie pokładajcie ufności w książętach  
ani w człowieku, u którego nie ma 
wybawienia.  
Gdy tchnienie go opuści, wraca do swej 
ziemi,  
wówczas przepadają jego zamiary.  
Szczęśliwy, komu pomocą jest Bóg 
Jakuba,  
kto ma nadzieję w Panu, Bogu swoim,  
który stworzył niebo i ziemię,  
i morze ze wszystkim, co w nich istnieje.  
On wiary dochowuje na wieki,  
daje prawo uciśnionym  
i daje chleb głodnym.  
Pan uwalnia jeńców,  
Pan przywraca wzrok niewidomym,  
Pan podnosi pochylonych,  
Pan miłuje sprawiedliwych.  
Pan strzeże przychodniów,  
chroni sierotę i wdowę,  
lecz na bezdroża kieruje występnych”.

Niech powyższe słowa z Psalmu sta-
ną się komentarzem do tych dwóch po-
niższych faktów.

W kościele pod wezwaniem św. 
Marcina w Sokolcu na Dolnym Śląsku 
w 1985 roku wybuchł pożar, który roz-
przestrzeniając się dotarł do Tabernaku-
lum niszcząc ołtarz główny wraz z figurą 
św. Patrona. Mieszkańcy opowiadają, że 
pożar zatrzymał się przed Najświętszym 
Sakramentem i ocalił jeszcze dwie figury 
świętych. Kościół ten również podczas II 
Wojny Światowej nie został oszczędzo-
ny. Dzwony jego zostały zdemontowane 
i przetopione na armaty, czy wykorzy-
stano je na inne potrzeby zbrojeniowe. 
Również ówczesne wydarzenia pande-
mia, choroby, kryzys gospodarczy i wiele 
innych współczesnych „zjawisk” mają 
swoje odbicie w tej małej górskiej wio-
sce; w tej małej wspólnocie parafialnej.

Jesienią 2020 roku ksiądz Jan - Pro-
boszcz tutejszej parafii - zorganizował 
Jerycho Różańcowe – siedmiodniowa 
nieustająca Adoracja Najświętszego Sa-
kramentu. Na trzy dni i noce na prośbę 
mieszkańców Sokolca Adoracja została 
przeniesiona do kościoła filialnego pod 

wezwaniem św. Marcina. Inicjatorami 
byli mieszkańcy samej wioski w inten-
cji i z prośbą o wsparcie modlitewne dla 
ciężko chorego jednego z ich wspólnoty 
parafialnej. Pisząc tę informację chcę 
dodać, że stan zdrowia owej osoby uległ 
poprawie.

Na drugim krańcu Polski w Luba-
czowie na początku tego roku również 
odbyło się Jerycho Różańcowe. Tylko.., 
że w dobie pandemii i wszelkich ogra-
niczeń, zakazów i obostrzeń. W czasie, 
gdzie dominuje strach ks. Proboszcz 
Andrzej zorganizował siedmiodniowe 
czuwanie przed Najświętszym Sakra-
mentem, ale… w szczególny sposób.

W Konkatedrze w Lubaczowie Ad-
oracja trwała od 7.00 – czyli od Mszy św. 
porannej do 19.00 do Mszy św. wieczor-
nej. Natomiast godziny nocne były roz-
dysponowane na poszczególne rodziny 
w ich własnych domach. Mając na uwa-
dze obcowanie Świętych ks. Proboszcz 
dla chętnych oferował na czas trwania 

Jerycha Domowego relikwie Świętych, 
które są w posiadaniu Parafii. Oso-
by przyjmujące relikwie mogły zapalić 
świeczkę, postawić kwiaty, przybrać stół 
itd.

Na nocne godziny w czasie tego Jery-
cha Różańcowego zgłosiło się i zapisało 
ponad pięćdziesiąt rodzin.

Andrzej Ziółkowski
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Poświecenie kościoła św. józefa miało miejsce 7 maja 1696 roku

Kościół św. Józefa w Krzeszo-
wie znajduje się tuż obok bazyli-
ki Matki Bożej Łaskawej, zwanej 
Europejską Perłą Baroku. Zbu-
dowany przez opata cysterskiego 
Bernarda Rosę, jako odpowiedź 
na protestantyzację terenów Ślą-
ska, w latach 1690 – 1696. Powstał 
z myślą o założonym przez opata 
Bractwie św. Józefa. Jak podają 
kroniki, w połowie XVIII w. Bra-
ctwo Krzeszowskie liczyło ponad 
100 tys. członków z różnych sta-
nów.

Jest to świątynia unikatowa na 
europejską i światową skalę. Po-
święcona jednej postaci – św. Józe-
fa. Wnętrze zdobione jest licznymi 
freskami i obrazami, które wyszły 
spod pędzla Michała Willmanna, 
zwanego Śląskim Rembrandtem. 
Stworzył on dzieło liczące ponad 

50 polichromii, które stanowią 
największy zbiór fresków w Euro-
pie, na północ od Alp.

Dzieło podzielone jest na 3 czę-
ści: na sklepieniu cykl malowideł 
– przodkowie św. Rodziny, po le-
wej 7 radości św. Józefa, po prawej 
7 smutków św. Józefa. Willmann 
przy tworzeniu tego dzieła czer-
pał min. z Rubensa, Rembrandta, 
Lorraina. Pozostawił także ślad po 
sobie. Odnajdziemy trzy autopor-
trety mistrza. Pierwszy w scenie 
gospodarza, który odmawia goś-
ciny św. Rodzinie. Drugi w sce-
nie obrzezania Dzieciątka, gdzie 
mistrz stoi wpatrzony w Jezusa, 
wreszcie w scenie odnalezienia 
Jezusa w świątyni, gdzie przysłu-
chuje się mowie Jezusa. Willmann 
w tych scenach ukazał proces 
przemiany swojej duchowości.

Poświęcenie kościoła św. Jó-
zefa w Krzeszowie odbyło się 7 
maja 1696  r. Dziś kościół bracki 
św. Józefa nabrał dawnego blasku. 
Dzięki wieloletnim pracom kon-
serwatorskim cieszy oczy i dusze 
wszystkich odwiedzających to 
miejsce. Warto też wspomnieć, że 
po latach zapomnienia, 19 marca 
1995 r. bractwo św. Józefa zostało 
reaktywowane przez pierwszego 
biskupa legnickiego Tadeusza Ry-
baka. Pierwszym Rektorem Bra-
ctwa Świętego Józefa ustanowio-
no ks. Władysława Bochnaka. Po 
jego śmierci, funkcję tę przejął ks. 
Marian Kopko, obecny proboszcz 
i kustosz krzeszowskiego sanktua-
rium.

ks. Waldemar Wesołowski
Źródło: niedziela.pl

rOcznica POŚwięcenia 
KOŚciOła Św. józeFa
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młoda milioneRka, kobieta sukcesu 
Z doliny kRZemoweJ,

poRZuciła kaRieRę, bogactwo 
i sławę. dlacZego?

Takie informacje nie trafiają na czołówki mediów. nie interesują dziennikarzy mainstreamowych 
tytułów ani redaktorów plotkarskich magazynów. gdyby bohaterka tego tekstu zrobiła coś skandalicznego, 
mogłaby liczyć na zainteresowanie całej rzeszy internautów, blogerów, vlogerów etc.

Tym bardziej, że otaczała ją sława ko-
biety sukcesu. Młoda Hiszpanka, obro-
niła dyplom na uniwersytecie Stanforda, 
a następnie założyła w Dolinie Krzemowej 
własny startup o nazwie Jetlore, zajmują-
cy się sztuczną inteligencją, który znalazł 
się na liście Fortune 100, i który sprzeda-
ła za kilka milionów dolarów holdingowi 
PayPal. W wieku 34 lat została partnerem 
w Deloitte.

W oczach otoczenia miała wszystko: 
sławę, pieniądze, międzynarodowe uzna-
nie, perspektywy wielkiej kariery. A jed-
nak postanowiła to wszystko porzucić 
i wstąpić jako zakonnica kontemplacyjna 
do klasztoru sióstr augustianek. Motywy 
swej decyzji wyjaśniła w liście wysłanym 
do współpracowników z korporacji. War-
to przytoczyć w całości jej pismo, ponie-
waż rzadko zdarza się czytać tego rodzaju 
wyznania, których autorami są młodzi 
ludzie odnoszący sukcesy w świecie bi-
znesu.

List napisany przez Monserrat Medinę 
Martinez:

Biorąc pod uwagę wszelkie ryzyko, ja-
kie związane jest z moim otwarciem się na 
wasze serca, pragnę to uczynić jako wyraz 
mojej wolności i wyznania wiary. Każde-
mu, kto czyta ten tekst, powierzam coś 
intymnego i osobistego, jednak nie mogę 
tego zatrzymać tylko dla siebie.

Otwiera się nowy etap w moim życiu, 
który wiąże się z odejściem od kariery 
zawodowej. Wierzę, że Bóg wzywa mnie, 
bym zostawiła wszystko i mocniej podą-
żyła za Jego Synem Jezusem. Jego łaska 
usunęła zasłonę zakrywającą moje oczy 
i zaczęłam rozumieć, ile Mu zawdzięczam. 
Włożył we mnie ogień, który rozpala nie-
nasyconą potrzebę kochania Go i służe-
nia Mu. Wiele razy zadaję sobie pytanie: 
jak mogę, będąc biednym stworzeniem, 
służyć Stwórcy i kochać Go? Odpowiedź 
wyłania się z mojego wnętrza: jeśli On 
mnie wzywa, to w Jego Imię wyruszam 
w tę przygodę, porzucając wszystko, by 
nieustannie szukać Jego Oblicza.

Nie wiem, dlaczego Pan mnie zauwa-
żył. Nie wiem, dlaczego od dzieciństwa 
w każdą niedzielę poruszała moje wnę-

trze kościelna pieśń „Wypowiedziałem 
Twoje imię”. Wtedy nie rozumiałam, że 
jest to szczególna łaska. Nie wiem, dlacze-
go Jego Miłość bezinteresownie obdarzy-
ła mnie niezasłużonymi talentami, dzięki 
którym mogłam pracować i realizować 
się przez te wszystkie lata. Podobnie nie 
znam planu, jaki ma On dla mnie od tej 
chwili. Jedyne, co wiem na pewno, to fakt, 
że znalazłam „skarb” i – jak mówi Ewan-
gelia – chcę sprzedać wszystko, co mam 
na świecie, aby go kupić (Mt 13, 44-46). 
Czuję, że odpowiadając na to wezwanie, 
moje życie nabiera napełnia się światłem, 
które wprawia mnie w błogość i szczęście.

Wezwanie skierowane w Ewangelii 
do bogatego młodzieńca (Mk 10, 17-39) 
jest wezwaniem – jak czuję – skierowa-
nym dziś do mnie… Chociaż nosiłam je 
w sobie przez długi czas, jednak nigdy 
nie ośmieliłam się na nie odpowiedzieć. 
Od lat chciałam odpowiedzieć Jezuso-
wi «tak«, jednak robiłam to nieśmiało 
i tylko w środku. Zwlekając z prawdziwą 
odpowiedzią, która zagrażałaby moje-
mu sposobowi życia, wykorzystywałam 
wszystkie talenty, jakie dała mi nieskoń-
czona dobroć naszego Boga, by użyć ich 
dla własnej chwały i dla gromadzenia bo-
gactw na tym świecie. Otrzymane dary 
przywłaszczałam sobie wyłącznie we 

własnym interesie. Oszukiwałam samą 
siebie, ponieważ takie nastawienie dalekie 
było od uszczęśliwienia mnie, powodując 
tylko rosnącą pustkę. Z pewnością moim 
celem było to, czego od dzieciństwa uczy-
ło mnie społeczeństwo: studiować. Po-
mysł służenia Panu daleki był od moich 
myśli: stworzyłam boga na swą miarę, 
boga, który powinien mi służyć i dostoso-
wywać się do moich celów i ambicji.

Byłam więc samozwańczą «dobrą 
katoliczką«, biorącą co tydzień udział 
w Eucharystii, dumną ze sławy, władzy 
i pieniędzy, które zarabiałam, a zarazem 
budującą swe uprzywilejowane miejsce 
w otchłani nonsensu życia zamkniętego 
w egoizmie. Nie mogę znaleźć słów, by 
opisać opłakany stan, w jakim znajdo-
wała się moja dusza, kiedy oszukiwałam 
sama siebie, przekonana, że podoba się to 
Bogu. Byłam przekonana, że muszę robić 
coś dobrego: zmuszałam się i oczekiwa-
łam nagrody. Teraz zastanawiam się: jak 
mogłam być tak zdezorientowana przez te 
wszystkie lata? To nie Bóg dawał mi sma-
kować chwały na ziemi, lecz książę tego 
świata, który oszukiwał mnie bez mojej 
świadomości. Tymczasem miłosierny Bóg 
pozwalał na to dla mojego dobra. Musia-
łam doświadczyć ciemności i rozdzierają-
cej serce mocy tego świata, by bardziej do-

Monserrat Medina Martinez 
Źródło: Stanford University School of Engineering
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cenić życie wiarą i Ewangelią Chrystusa. 
Cierpienie, które towarzyszyło podążaniu 
za bożkami tego świata, przygotowało 
mnie do wyrzeczenia się ich oraz zwróce-
nia się ku Panu w pełnej ofierze ze swoje-
go życia.

Żyłam dwanaście lat, „odnosząc suk-
cesy”, według kryteriów tego świata: 
zdobyłam dyplom na prestiżowym Uni-
wersytecie Stanforda, założyłam startup 
w Dolinie Krzemowej, który trafił na li-
stę Fortune 100 i mając zaledwie 34 lata 
zostałam partnerem w Deloitte. Mówiłam 
do Pana: Zobacz, jak dobrze wykorzysta-
łam otrzymane od Ciebie talenty. Mając 
jednak głęboką świadomość i poczucie 
brudu obecnego w mej duszy, zdałam 
sobie sprawę z nieporozumienia doty-
czącego upragnionej przeze mnie „do-
skonałości”, której szukałam w rzeczach 
tego świata, a im bliżej nich byłam, tym 
bardziej oddalałam się od prawdy – że do-
skonałość duszy polega na pełnieniu woli 
Bożej; to prawdziwa pełnia, dla której zo-
staliśmy stworzeni.

Pogrążona w swej nędzy, nie wiedząc, 
co zrobić ze wszystkimi swoimi grzecha-
mi, zrozumiałam, że Pan przebacza mi 

wszystko, ponieważ jest On całym do-
brem i miłosierdziem. Chcę teraz pozo-
stawić wszystko, by podążać za Bogiem, 
który zdobył moje serce. To dług miłości, 
dzięki któremu żyję… chociaż wiem, że 
za mnie ten dług na zawsze został spła-
cony. Chcę, żeby moim jedynym Panem 
był Bóg, a nie pieniądze. Nie mogę służyć 
dwóm panom. Pan, nasz Bóg, jest jedy-
nym Panem – i On wzywa mnie, bym ko-
chała Go całą sobą.

Niepokój duszy doprowadził mnie do 
poszukiwania woli Bożej we wspólnotach 
katolickich, w ramach wolontariatu, pla-
nowałam nawet założyć organizację po-
zarządową… jednak nie mogłam znaleźć 
pokoju w żadnym z tych projektów. Teraz, 
idąc za wezwaniem, by ofiarować się Panu 
w kontemplacyjnym życiu konsekrowa-
nym, odnalazłam pokój serca. Wierzę, że 
dzięki temu powołaniu będę mogła po-
móc wielu ludziom, którzy szukają Boga, 
nie wiedząc, gdzie i jak Go znaleźć… 
Kościół i wspólnota sióstr kontemplacyj-
nych, które mnie przyjmują, dają mi dom, 
w którym mogę żyć, naśladując Chrystusa 
we wspólnocie z ewangeliczną prostotą. 
Zdaję sobie sprawę, że to wielkie ryzyko, 

że zostawiam wszystko, by wejść do klasz-
toru… ale życie jest tego warte, kiedy ry-
zykujesz w poszukiwaniu Dobra. I „wiem, 
komu zaufałem” (2Tm 1, 12).

Dlatego podjęłam najważniejszą i za-
razem najprostszą decyzję w moim życiu. 
Bez żalu zdecydowałam, że przestanę 
inwestować w moją ziemską przyszłość 
i zacznę inwestować w swoją przyszłość 
dla życia wiecznego. Odtąd opuszczam 
świat, aby służyć i pełnić wolę Bożą, ma-
jąc pewność, że miłosierny Pan ponad 
miarę uzupełni mi brak tego, co dla Niego 
zostawiam. Chcę poświęcić swoje życie 
modlitwie i ofierze za wszystkich, których 
kocha Bóg.

Na koniec chcę przeprosić wszyst-
kich, którym przez lata mogłam sprawić 
cierpienie, lub tych, którzy mogą w jaki-
kolwiek sposób poczuć się skrzywdzeni 
przez moją decyzję powołaniową. Dzię-
kuję za modlitwę za mnie. Będę modliła 
się za was wszystkich.

Niech będzie błogosławiony i uwiel-
biony Pan na wieki!:

Montse
(Tłum. za: es.aleteia.org)

Źródło: wpolityce.pl

Świadectwo uzdrowienia
Pragnę podzielić się radością i wdzięcznością za uzdrowienie i dar potomstwa oraz pokój w rodzinie.
2019 rok, 4 lata po ślubie, moje mał-

żeństwo było wystawione „na próbę”. 
Ja i mój mąż bardzo oddaliliśmy się od 
siebie. Po prostu każde z nas żyło swoim 
życiem, przestaliśmy się sobą interesować 
co później okazało się tylko moim wymy-
słem.

Moja teściowa widząc sytuacje w na-
szym małżeństwie postanowiła zamówić 
za nas 30 mszy świętych, szturm do nie-
ba za pośrednictwem Matki Bożej Ła-
skawej. O łaskę zdrowia, dar potomstwa 
i pokój w rodzinie. Z mężem staraliśmy 
się o dziecko 4 lata, straciliśmy nadzieję, 
może ta sytuacja oddaliła nas od siebie.

Msze miały zacząć się w czerwcu 
2020 r. ale dla Boga czas się nie liczy. Mat-
ka Boska wypraszała nasze prośby już 
wcześniej.

Październik 2019, silny ból głowy 
trwający cały miesiąc. Listopad diagnoza 
guz mózgu, który później okazał się rop-
niem, lecz również bardzo groźnym. Ope-
racja, później 7 dni śpiączki. Po wybudze-
niu mój mąż siedział przy moim łóżku 
i trzymał mnie za rękę. Wtedy zrozumia-
łam jak ważny jest dla mnie i jak bardzo 
go kocham. Przez kolejne 2 miesiące był 
codziennie i pomagał mi przejść wszelki 
ból. Przez ten ból, Bóg uświadomił mi jak 

bardzo go kocham. Nadal jednak brako-
wało w naszym życiu największego ma-
rzenia jakim było dla nas dziecko.

Miesiąc po wyjściu ze szpitala zaszłam 
w ciążę, żaden lekarz nie chciał prowadzić 
mojej ciąży, ponieważ przez 2 miesiące 
brałam silne leki, mój organizm był bar-
dzo osłabiony.

Marzec 2021 r. Jestem mamą zdro-
wego i wspaniałego synka, który kończy 
właśnie 4 miesiące. Bóg napełnił moje 
serce miłością jakiej nigdy nie doświad-
czyłam.

Dziś jestem zdrową kobietą mającą 
wspaniałego męża i syna.

Codziennie dziękuję Matce Bożej Ła-
skawej za wstawiennictwo, uzdrowienie 
mnie i moją rodzinę.

 Dla boga nie ma rzeczy niemożli-
wych, dlatego nigdy nie traćmy nadziei, 
nie bójmy się prosić w modlitwie o to cze-
go pragniemy. Bóg jest miłosierny i słucha 
każdą prośbę.

Z Panem Bogiem
Parafianka z Czarnego Boru
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wiaRa w cZas niewiaRy
Trzeba wierzyć, żeby widzieć…

Niepokoi mnie wciąż Jezusowe 
zdanie: „Czy jednak Syn Człowie-
czy znajdzie wiarę na ziemi, gdy 
przyjdzie?” Bo wychodzi mu teraz 
naprzeciw inny przekaz, świetnie 
ujęty przez Małgorzatę Nawrocką: 
„Zaczarujmy, żeby Boga tu nie było, 
żeby świat się stworzył sam przez 
zbiór przypadków, i ustalmy, że jest 
najważniejsza miłość: Ta bez dzie-
cka i kłopotów na ostatku. Głośno 
krzyczmy, że od małpy człekokształ-
tnej wziął się Mozart i Andersen, 
i Jan Paweł. Temat eutanazji zbądź-
my głupim żartem, by zakończyć tę 
debatę i tę sprawę… Kłammy głoś-
no, że religia to zaraza, która wojną 
świat omota i ogłupi. I trzymajmy 
się daleko od ołtarza: może ktoś to 
kłamstwo od nas kupi? Wrzeszczmy 
zgodnie: „Wolność, równość i bra-
terstwo! Tolerancja, prawa kobiet 
i pingwinów!” Klaszczmy śmiało, 
widząc każde bezeceństwo. Słowo 
„wierność” niech nie znajdzie u nas 
rymu…” Stąd to niepokojące pyta-
nie o wiarę, bo Pan Jezus mówił do 
uczniów, a więc i do nas: „Gdybyście 
mieli wiarę”. Czy ją mamy, choćby 

malutką? I czy jej starczy na czas 
rosnącej niewiary?

Bo niepokojąco zmalały tłumy 
w kościołach, dzieciaki wypisują 
się religii, a dorośli z ksiąg parafial-
nych. Jakiś czas temu Jan Paweł II 
mówił o cichej, pełzającej apostazji, 
a ona teraz jest już głośna, a nawet 
wrzeszcząca. Apostazja, czyli odstą-
pienie, wyrzeczenie się wiary i Boga. 
Życie toczy się więc tak, jakby Boga 
nie było, katolicy na co dzień nie 
różnią się niczym od niewierzących 
i coraz trudniej przyznać się do tej 
wiary poza kościołem. Stąd wraca 
pytanie: CZY WYSTARCZY NAM 
WIARY NA CZAS JEJ PRÓBY?

I czy w ogóle można żyć bez wia-
ry? Inny poeta Tadeusz Różewicz 
pisze w wierszu „Kara”: „Już dziś 
w tej chwili, życie bez wiary jest wy-
rokiem. Przedmioty stają się boga-
mi, ciało staje się bogiem… Jest to 
bóg bezwzględny i ślepy, który swe-
go wyznawcę połyka, trawi i wyda-
la”.

Z niewiary bowiem powstaje 
zaraz nowa wiara. Teraz bowiem 
konsumpcję i zakupomanię traktuje 

się jak nową religię, a supermarkety 
nazywa się świątyniami konsump-
cji. - Gdzie bowiem wielu spędza 
swoje niedziele? Zakupy, zwłaszcza 
świąteczne, stają się obrzędem, tak 
jak swoistą liturgią staje się goto-
wanie i degustowanie wyszukanych 
specjałów. Również jakieś nowe sty-
le życia, zainteresowania, diety, te-
rapie mają coś z wiary i religii: joga, 
tai-chi, tarot, medycyna ludowa czy 
orientalna, energie i czakramy, as-
trologia i ezoteryka, wegetarianizm 
i weganizm, medytacje i buddyzm 
Zen…

Człowiek jest bowiem z natury 
religijny i musi w coś wierzyć, coś 
czcić, coś kultywować. A ten, który 
przestaje wierzyć w Boga, uwierzy 
we wszystko. A kiedy mówi, że nie 
wierzy w nic, to i boi się wszystkie-
go. Teraz widać to szczególnie, kie-
dy prawie dewizą wielu staje się za-
miast: „myślę, więc jestem”, to „boję 
się, więc jestem”. Ci którzy niby nie 
boją się piekła, drżą przed grozą wi-
rusów. Tak, „życie bez wiary staje 
się wyrokiem” – może wyrokiem 
śmierci na wieczność?
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Wyludniające się kościoły są dla 
wielu proboszczów sporym zmar-
twieniem. Tragiczny jest bowiem 
zbędny ksiądz w pustym kościele. 
Pewien proboszcz wpadł więc na 
niecodzienny pomysł. Otóż rozesłał 
do swoich parafian klepsydrę takiej 
treści: „Z głębokim smutkiem i ża-
lem oraz za aprobatą mojej parafii 
zawiadamiam o śmierci kościoła 
w Y. Wasz Proboszcz. Nabożeń-
stwo żałobne odbędzie się w nie-
dzielę o godzinie dwunastej.” Stało 
się to pewną sensacją, więc kościół 
w niedzielne południe był wypeł-
niony. Zaciekawienie wszystkich 
budziła stojąca na środku trumna. 
Proboszcz wyszedł i tak przemówił: 
„Moi drodzy, swoim licznym przy-
byciem daliście wyraz przekonania 
o śmierci naszego kościoła. Chciał-
bym jednak to przekonanie poddać 
ostatniej próbie. Proszę, abyście 
jeden po drugim podchodzili do 
trumny, by zobaczyć w niej umarły 
kościół. Potem wychodźcie przez 
wschodnie wyjście, a ja sam dokoń-
czę pogrzebowego obrzędu… Gdy-
by jednak ktoś chciał zmienić zda-
nie, to niech powróci przez wejście 
północne. To może wtedy będziemy 
celebrować uroczyste Dziękczy-
nienie…” Proboszcz podszedł do 
trumny i otworzył jej wieko, a ludzie 
podchodzili po kolei. Jakież było ich 
zdumienie, gdy w trumnie ujrzeli lu-
stro i siebie samych. Przez północne 
wejście wrócili prawie wszyscy.

Cóż, wiara wbrew pozorom, 
nie jest prosta i często miesza się 
z niewiarą, a nawet wielcy świę-
ci mieli swoje mroczne okresy, 
choćby św. Matka Teresa z Kalkuty 
i wielu innych. Jakże trudno wte-
dy jest żyć, poświęcać się, trudzić, 
gdy prawie nic tej wiary nie stymu-
luje, nie ożywia. Ktoś powiedział 
mądrze, że mieć żywą wiarę, to 
ufać Bogu, gdy nie dzieją się cuda. 
Mieć ducha wiary, to wieść życie 
duchowe, a te niemożliwe jest bez 
modlitwy, rozważań i sakramen-
tów. Dlatego religia, to jest żywa 
więź z Bogiem, ale i z Kościołem, 
bo do nieba nie idzie się gęsiego, 

ale wespół z innymi wierzącymi. 
I tak, jak pracować trzeba choćby 
nad swoją miłością małżeńską, tak 
i nad swoją wiarą. Tę pracę moż-
na byłoby ująć w trzech pojęciach: 
znaĆ – uznaĆ – wyznawaĆ.

znaĆ – jeśli całkiem dobrze 
znamy się na kulinariach, lekach, 
dietach, terapiach; jeśli znamy swo-
je seriale, konta na FB czy gdzie in-
dziej oraz aktualne wieści i plotki, 
to czy równie dobrze znamy prawdy 
Boże, zasady moralne, dowody i ar-
gumenty, modlitwy?

Znać bowiem, to wciąż odkry-
wać, poznawać, uczyć się na pamięć. 
To czytać, rozważać, rozmawiać… 
Miłowanie bierze się z poznawania.

uznaĆ – jeśli o swoim małżon-
ku, dzieciach, rodzicach, wnukach 
mówi się: mój-moja, to czy Pana 
Boga, Kościół, parafię i księży nie 
można określić tak samo? Nawet, 
gdy nie zawsze można być z nich 
dumnym (całkiem, jak nie z każ-
dego w rodzinie). Potrzebujemy 
Pana Boga, Kościoła i księży, a więc 
trzeba też dać się im potrzebować. 
Bóg i Kościół mają prawo do nas 
wzajemnie. Religia oznacza bowiem 
wzajemną więź.

wyznawaĆ – jeśli jest coraz 
więcej ataków, prowokacji, wyciąga-
nia brudów, profanacji, bluźnierstw 
pod drzwiami i oknami kościołów, 
to nie można kryć się w kącie ze 
strachu. Ci prorokowani, napusz-
czani, szczuci, wbrew pozorom, po-
trzebują naszego odporu, obrony, 
a nawet poświęcenia – zdecydowa-
nej i rzeczowej odpowiedzi, bo tylko 
to, co nas kosztuje, stanowi wartość 
i jej trzeba dać świadectwo.

Jakiś czas temu ks. Waldemar Ci-
sło z organizacji „Kościół w potrze-
bie”, bardzo często przebywający na 
Bliskim Wschodzie wśród prześla-
dowanych i męczonych chrześcijan 
(autor książki „Imigranci u bram”) 
opowiadał, że do jednego biura tej 
organizacji katechetka przywiozła 
grupkę młodzieży. Większość z nich 
nie była zbytnio zainteresowana 
zdjęciami, folderami, więc szukali 
czegoś tam w swoich smartfonach.

Wtedy wszedł tam misjonarz, 
który przyjechał właśnie z Syrii 
i zaczął opowiadać o wczorajszym 
wstrząsającym zdarzeniu. Otóż 
wojownicy ISIS zatrzymali dwa au-
tokary z chrześcijanami pielgrzy-
mami. Kazali wszystkim wysiąść 
i po kolei wyrzekać się swojej wia-
ry. Kiedy dorośli odmawiali, czarno 
odziani wojownicy wzięli na bok 
dzieci i każde z nich, strasząc bro-
nią, wręcz przymuszali do zaparcia 
się Jezusa. Żadne z dzieci się Go nie 
wyrzekło. Zginęli wszyscy. Opowia-
dający umilkł ze zdławionym gar-
dłem i wtedy jedna ze słuchających 
dziewcząt, odłożyła smartfon i po-
wiedział głośno: „A ja jeszcze wczo-
raj chciałam się wypisać z religii… 
Po tym, co teraz usłyszałam, nigdy 
tego nie zrobię.”

Kiedyś Jan Paweł mówił do mło-
dzieży: „Nie oczekujcie wiary, która 
by was nic nie kosztowała, bo tyl-
ko to, co kosztuje stanowi wartość” 
Czym bowiem jest ktoś czy coś dla 
czego nie można poświęcić życia? 
Wiara więc i nasza religia musi być 
wciąż próbowana i utwierdzana. 
Stąd konieczna w tym jest Boża 
Łaska, którą wiara się żywi właśnie 
w kościele. I nie zdalnie, w lęku czy 
obawie, ale z podniesionym czołem 
i odsłoniętą twarzą, bo tak się sta-
je w Bożej obecności-Opatrzności 
i tak przyjmuje się Jego Łaskę. A Ła-
ska to jest to, co po ludzku niemoż-
liwe, ale z Bogiem da się radę, choć-
by nie wiem, co… Jak to rzekł ktoś 
z silną wiarą: „I człap dalej, choć 
chwiejnie, lecz rad z Łaski!” Dlatego 
po tę Łaskę trzeba się w kościele sta-
wiać, by potem stawać z wiarą, gdzie 
najbardziej potrzeba, choćby było 
najtrudniej w ten czas próby.

Wróćmy do tego wiersza z po-
czątku, aby odejść z jego puentą:

„Zaczarujmy, żeby Boga tu nie 
było, żeby świat się stworzył sam 
przez zbiór przypadków… A i tak 
zwyciężą Wiara, Prawda oraz Mi-
łość, choć spóźniają się, to przyjdą 
na ostatku.”

Br. Tadeusz Ruciński FSC
Źródło: https://www.pch24.pl
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DzIeń św. Józefa w Dawnym 
opactwIe kRzeszowskIm

Pobożność średniowiecznych Ślązaków odznacza się wielką czcią ku matce boskiej. Potwierdzało to 
195 kościołów i 37 kaplic poświęconych jej imieniu. O wiele mniejszym kultem cieszyli się inni święci.

Św. Michałowi i  Mikołajowi dedy-
kowano 84 świątynie. Imię św. Bartło-
mieja i Piotra i Pawła nosiły 42 kościo-
ły. Wśród często spotykanych patronów 
domów Bożych można było spotkać 
św. Jadwigę, Marcina, Jana Chrzciciela, 
Wawrzyńca i Marię Magdalenę.

Bardzo skromnie przedstawiała się 
liczba kościołów poświęconych św. Jó-
zefowi. Do początków XVI stulecia było 
ich zaledwie 5. Renesans kultu św. Jó-
zefa na Śląsku nastąpił dopiero w mo-
mencie zwycięstwa kontrreformacji 
w II połowie XVII stulecia. Wprawdzie 
od 1621  r. istniało w  całym Kościele 
święto św. Józefa, ale nie było ono po-
wszechnie obchodzone, skoro papież 
Urban VIII, w wydanej w 1642 r. kon-
stytucji „Universae”, przypominał wier-
nym o  obowiązku jego obchodzenia. 
W rok później biskup wrocławski Karol 
Ferdynand Waza specjalnym dekretem 
nakazał oddawanie powszechnej czci 
św. Józefowi na terenie całej diecezji.

Zwiększająca się w II połowie XVII 
wieku liczba kościołów pod wezwaniem 
Opiekuna Najświętszej Rodziny świad-
czyła niezbicie o  szerzeniu się kultu. 
Swoje apogeum osiągnął on przy końcu 
XVII w., kiedy to wezwanie otrzymało 
aż 9 nowych świątyń. Kolejne siedem 
przybyło w  XVIII stuleciu. Łącznie do 
końca XVII w. występowało na terenie 
Śląska 29 kościołów noszących to we-
zwanie. Wyjątkowe zasługi w szerzeniu 
nabożeństwa do św. Józefa na Śląsku po-
łożyli cystersi. Kapituła generalna zako-
nu z 1613 r. zobowiązywała wszystkich 
członków do szerzenia kultu św. Józefa. 
Dzięki staraniom śląskich cystersów 
na Śląsku w XVII - XVIII w. powstały 
4 świątynie noszące imię tego świętego.

Szczególnym przejawem uwielbie-
nia Ślązaków dla Oblubieńca Dziewicy 
Maryi było utworzenie przy opactwie 
krzeszowskim bractwa św. Józefa. Ery-
gował je 19 marca 1669  r. ówczesny 
opat krzeszowski Bernard Rossa (1624 
-1696). Jego działalność oparta była 
o  statuty najstarszego w  Europie bra-

ctwa z Lilienfeldu w Austrii powstałego 
w r. 1653. Obok istniejących w Jemiel-
nicy koło Opola, Trzebnicy i  Łagiew-
nikach koło Dzierżoniowa - bractwo 
krzeszowskie było najstarsze na Śląsku. 
Liczba członków jego stale wzrastała. 
Po 25 latach istnienia bractwo liczyło 
ok. 43 tysięcy osób. W  chwili śmierci 
swego założyciela w  1696  r. miało po-
nad 70 tysięcy wiernych. Wśród człon-
ków tego Stowarzyszenia religijnego 
można było spotkać przedstawicieli 
poszczególnych stanów Śląska. Księgi 
brackie odnotowały osoby należące do 
ówczesnej elity życia religijnego, m. in. 
Sebastian Rostock, biskup wrocławski 
oraz dwaj wielcy konwertyci: Angelus 
Silesius (1624-1671), doktor medycyny 
i  filozofii, poeta i  mistyk oraz Michał 
Willmann (1639-1706), najwybitniej-
szy malarz śląskiego baroku.

Czciciele św. Józefa nie tylko mieli 
obowiązek szerzenia kultu świętego, ale 
także podejmowali się trudu sumienne-
go przestrzegania statutów konfraterni. 
Każdy z nich był zobowiązany do odby-
cia spowiedzi i przyjęcia komunii świę-
tej w dniu patrona bractwa, odmówie-
nia różańca do św. Józefa lub psałterza 
o siedmiu radościach i boleściach. Prze-
widywano również litanię ku jego czci 
– traktowaną jako przygotowanie do 
ostatniego spotkania z Bogiem. Ponad-

to członkowie tego Stowarzyszenia byli 
zobowiązani do comiesięcznej spowie-
dzi i  komunii świętej, uczestniczenia 
w  12 spotkaniach; udziału we Mszach 
Świętych, procesjach i godzinach mod-
litw za zmarłych członków bractwa; 
udzielania wsparcia materialnego i du-
chowego pogrążonym w smutku i roz-
paczy członkom bractwa, towarzysze-
niu umierającym oraz odmawianiu 
codziennej modlitwy w intencji dobrej 
i  szczęśliwej śmierci. W  sposób szcze-
gólny traktowano obchody dnia św. Jó-
zefa. Bliższe szczegóły o jego przebiegu 
wyszły spod pióra Mikołaja Lutterotie-
go, historyka opactwa krzeszowskiego.

Na szczególną uroczystość do krze-
szowskiego opactwa przybywali licznie 
śląscy pielgrzymi z Chełmska Śląskiego, 
Kochanowa, Krzeszówka, Lipennicy, 
Lubawki a nawet z odległego Witkowa 
Śląskiego, miejscowości położonych 
w  rejonie Kamiennej Góry. Wśród 
pątników można było spotkać również 
czeskich pielgrzymów. Zdążali do Krze-
szowa z  oddalonych o  ponad 30 km 
Hostine i Vrchlabi nad Labą, Marszowa 
koło znanego karkonoskiego uzdrowi-
ska Janske Zazne, Zakleru, Kralovca, 
Zlatej Oleśnicy oraz z wielu miejscowo-
ści z rejonu Małej i Dużej Upy. Niektó-
rzy z  czeskich pątników, by zdążyć na 
czas na główne uroczystości, wyruszali 

Założenie krzeszowskiego bractwa św. Józefa
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w  nocy około drugiej. Na szlaku piel-
grzymim zmuszeni byli pokonywać nie 
tylko liczne przeszkody terenowe w po-
staci wzniesień, stromizn, zalesionych 
obszarów, nie posiadających szlaków 
komunikacyjnych, trzęsawisk, mokra-
deł, bagien oraz inne trudy i niedogod-
ności pielgrzymowania. Pątnikom do-
skwierał upał, kurz, brak dostatecznej 
ilości wody lub jej nadmiar, bolały także 
poobijane na wystających kamieniach 
stopy. Poszczególne grupy czeskich pąt-
ników ze śpiewem na ustach, trzymając 
wysoko nad głowami krzyże i  chorąg-
wie kościelne, wędrowało do krzeszow-
skiego klasztoru. Pomimo tych niedo-
godności pielgrzymowania pątnikom 
towarzyszył duch i  nastrój religijnego 
świętowania. Po okolicznych dolinach 
i  szczytach górskich rozchodziło się 
echo pieśni religijnych i  dźwięki sław-
nych w całych Czechach orkiestr. Wier-
nym w ich szlaku pielgrzymim towarzy-
szyli bardzo często członkowie bractw 
kurkowych ubrani w stroje galowe.

Pierwsze grupy pielgrzymie przy-
bywały do krzeszowskiego opactwa już 
w  przeddzień głównych uroczystości 
- 18 marca. Pątnicy po przybyciu do 
celu udawali się do świątyni opackiej 
i sąsiadującego z nią kościoła brackiego 
pw. św. Józefa. Ze względu na niewiel-
ką przestrzeń obu kościołów większość 
zmuszona była do biwakowania na pla-
cu przyklasztornym.

Do uroczystości odpustowych opa-
ctwo starannie przygotowywało się 
przez wiele miesięcy. Zapraszano na nie 
najlepszych śląskich kaznodziejów, któ-
rych kazania przechowywano w klasz-
tornym archiwum do końca drugiej 
wojny światowej. Uroczystości uświet-
niali także liczni przedstawiciele wyż-
szego śląskiego duchowieństwa. Wielu 
z  nich, jak podają klasztorne kroniki, 
celebrowało Msze św. pontyfikalne.

Wśród zaproszonego duchowień-
stwa śląskiego można było spotkać 
reprezentantów cysterskich opactw 
na Śląsku: z  Henrykowa, Jemielnicy, 
Lubiąża, Kamieńca Ząbkowickiego, 
a także z cysterskich placówek duszpa-
sterskich na Śląsku: z  Cieplic Śląskich, 
Chełmska Śląskiego, Łagiewnik, Okrze-
szyna, Pomocnych, Starych Bogaczowic 
i Słupi.

Główne uroczystości liturgiczne ku 
czci św. Józefa odbywały się w  miej-
scowej świątyni opackiej. Niewielka 
przestrzeń Domu Bożego nie mogła 

pomieścić wielu pielgrzymów. Podczas 
sprawowanych obrzędów liturgicznych 
panował w niej nieopisany tłok. Wspo-
mina o  tym wspomniany Lutteroti 
stwierdzając, że wierni stali obok siebie, 
głowa przy głowie. W relacji tej daje się 
wyczuć współczucie historyka, który 
ubolewał nad trudami pracy duszpa-
sterskiej duchownych podczas sprawo-
wania sakramentu pojednania. O stop-
niu zmęczenia kapłanów udzielających 
Komunii świętej świadczyły drżące dło-
nie, w  których trzymali ciężkie puszki 
wypełnione po brzegi komunikantami. 
Opisy Lutterotiego nie były bynajmniej 
przesadzone, skoro kroniki klasztor-
ne z roku 1680 odnotowały 3000 osób, 
które przystąpiły do spowiedzi i Komu-
nii świętej. Statystyki opactwa za roku 
1692 podają, że ilość ta wzrosła do 6000 
wiernych.

Po uroczystej pontyfikalnej Mszy 
świętej następowało wystawienie Naj-
świętszego Sakramentu. Adorację roz-
poczynała pieśń do Ducha Świętego – 
„Veni Creator”. Następnie odmawiano 
litanię do Imienia Jezus, Najświętszej 
Maryi Panny lub św. Józefa. Po nich 
następowała procesja, której najważ-
niejszym punktem było niesienie figury 
św. Józefa. Niosło ją czterech diakonów 
ubranych w  złociste dalmatyki. Figura 
wykonana ze srebra ważyła 20 kg. Po 
zakończeniu procesji członkowie bra-
ctwa udawali się do sąsiedniego kościo-
ła brackiego pw. św. Józefa. Wybierano 
w nim zarząd bractwa na kolejną rocz-
ną kadencję. Wybór członków zarządu 
miał bardzo uroczystą oprawę. Świad-
czył o  tym fakt, że imiona i  nazwiska 
nowych członków władz konfraterni 
ogłaszano publicznie przy dźwiękach 
fanfar.

Po wyborze zarządu następowało 
odczytywanie imion i  nazwisk zmar-
łych w ciągu ostatniego roku członków 
bractwa. Po tej czynności przystępo-
wano do odmówienia różańca do św. 
Józefa składającego się z 15 tajemnic: 7 
radości, 7 boleści oraz tajemnicy „Trój-
cy Stworzonej" (Jezus, Maryja i  Józef) 
autorstwa Bernarda Rossy.

Po wielu godzinach wspólnych 
modlitw, dla uczestników uroczystości 
- wzmocnionych duchowo na następny 
rok - nadchodził zasłużony czas odprę-
żenia. Rozliczne trudy pielgrzymowa-
nia, tłok i ścisk towarzyszący obrzędom 
liturgicznym wyczerpał organizmy 
pielgrzymów. Wierni zaczęli odczuwać 

głód i  pragnienie. Mogli je zaspoko-
ić, korzystając z  około-odpustowych 
atrakcji Była ku temu sposobna okazja. 
Na dzień św. Józefa do Krzeszowa zjeż-
dżali się z  bliższych lub dalszych oko-
lic handlarze i  kramarze, można było 
wśród nich spotkać masarzy, piekarzy, 
cukierników oraz kupców, proponu-
jących rzadko spotykane w  tej części 
Europy owoce klimatu tropikalnego 
i  śródziemnomorskiego. Wzorem po-
dobnych jarmarków odbywanych na 
Śnieżce z  okazji święta św. Wawrzyń-
ca w dniu 10 sierpnia – na straganach 
i  kramach rozlokowanych w  pobliżu 
klasztoru pątnicy mogli się zaopatrzyć 
w  wyborne ciasta, pyszne pierniki, 
pszenne bułeczki, owoce południo-
we: pomarańcze, cytryny, daktyle, figi, 
orzeszki ziemne. Kramarze oferowali 
pielgrzymom nie tylko artykuły spo-
żywcze, trudno dostępne w  ich miej-
scach zamieszkania, ale również liczne 
dewocjonalia, zabawki dla dzieci i inne 
artykuły. Jarmark krzeszowski, koń-
czący uroczystości poświęcone św. Jó-
zefowi, był częścią składową kolorytu 
corocznych uroczystości odpustowych.

Uroczysty i barwny przebieg wspól-
nych świąt brackich pielęgnowano - po-
mimo wojen śląskich - aż do momentu 
sekularyzacji zakonu cystersów w roku 
1810, która spowodowała likwidację 
bractwa.

Wskazania Ojca Świętego Jana Pa-
wła II w  adhortacji apostolskiej o  św. 
Józefie Redemptoris Cuslos o  jego po-
słannictwie w  życiu Chrystusa oraz 
prośby wielu wiernych skłoniły biskupa 
legnickiego Tadeusza Rybaka do wyda-
nia dekretu 19 marca 1995  r., ustana-
wiającego wspólnotę bractwa świętego 
Józefa – Opiekuna Zbawiciela z siedzibą 
w Krzeszowie. W swych podstawowych 
celach bractwo ma za zadania rozwijać 
cześć św. Józefa, nieść pomoc rodzinom 
znajdującym się w trudnej sytuacji ma-
terialnej i  moralnej, wspierać Kościół 
w  pracy wychowawczej w  duchu de-
kalogu oraz upowszechniać społeczną 
naukę Kościoła. Przypuszczać można, 
że członkowie bractwa w  nawiązaniu 
do chlubnych tradycji dawnej krze-
szowskiej konfraterni szerzą kult św. 
Józefa, upraszają sobie dobrą i  szczęś-
liwą śmierć oraz zanoszą modlitwy do 
przybranego Ojca Chrystusa w  inten-
cji wszelkich trudnych spraw Kościoła 
w naszej ojczyźnie.

Adolf Andrejew
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Kto poszuKuje prawdy, 
poszuKuje Boga. 

edyta stein
Ten, kto poszukuje prawdy, poszukuje boga, bez względu na to, czy 

sobie z tego zdaje sprawę, czy nie.
Była o tym przekonana Edith Stein – 

św. Teresa Benedykta od Krzyża. Żydówkę, 
filozofa, karmelitankę i męczennicę, jedną 
ze współpatronek Europy, Kościół katoli-
cki wspomina w liturgii 9 sierpnia.

„Była wielką córką narodu żydowskie-
go i wierzącą chrześcijanką pośród milio-
nów niewinnie zamęczonych ludzi” – mó-
wił podczas jej beatyfikacji w 1987 roku 
Jan Paweł II. Papież podkreślił, że „jako 
Benedicta a Cruce (błogosławiona przez 
Krzyż) pragnęła wraz z Chrystusem nieść 
krzyż za zbawienie swego narodu, swego 
Kościoła, całego świata”.

Przez lata, również jako filozof i na-
ukowiec, poszukiwała tylko poznania ro-
zumowego. Kończąc szkołę podstawową 
w wieku 14 lat określiła się jako ateistka. 
Do nawrócenia doprowadziło ją bezkom-
promisowe poszukiwanie prawdy, spotka-
nie z gorliwie wierzącymi chrześcijanami 
oraz lektura dzieł św. Teresy z Avili.

Początek życia
Edith Stein urodziła się w październi-

ku 1891 roku we Wrocławiu jako najmłod-
sze dziecko w wielodzietnej rodzinie 
żydowskiego kupca. We Wrocławiu, 
Getyndze i Fryburgu Bryzgowijskim stu-
diowała filozofię, germanistykę, historię 
i psychologię. Doktoryzowała się w 1916 
roku we Fryburgu u Edmunda Husserla, 
później była jego asystentką. Jej wnioski 
o habilitację nigdy nie zostały spełnione. 
Przyjaźniła się m.in. z Martinem Hei-
deggerem oraz Romanem Ingardenem, 
wierzyła tylko rozumowi i uważała się za 
ateistkę.

nawrócenie na katolicyzm
Jej droga życiowa zmieniła się rady-

kalnie latem 1921 roku, kiedy odwiedzała 
swoich przyjaciół. Gdy pewnego wieczo-
ru pozostała w ich domu sama, w regale 
z książkami natknęła się przypadkiem 
na książkę św. Teresy z Avili. W swojej 
autobiografii wspominała później, że ta 
książka ją porwała, czytała ją przez całą 
noc. „Gdy zamknęłam tę książkę, powie-
działam sobie: to jest prawda!” – wyzna-
ła.

Po tej lekturze zdecydowała się przejść 
na katolicyzm i postanowiła się ochrzcić, 
a potem zostać karmelitanką, podobnie 
jak święta z Avili. Być może Edyta Stein 
odkryła podobieństwa między sobą i św. 
Teresą, gdyż także ta hiszpańska święta 
była rozdarta między światem świeckim 
i duchowym, a jako jedyne wyjście z kry-
zysu uznała nawrócenie i późniejsze wstą-
pienie do klasztoru.

Już następnego dnia Edith Stein kupiła 
katechizm. O swoim nawróceniu nie roz-
mawiała z nikim. Pewnego razu uczestni-
czyła po raz pierwszy we Mszy św.

Po jej zakończeniu poszła do księ-
dza i poprosiła, by ją ochrzcił. Ten 
jednak odmówił tłumacząc, że ludzie 
dorośli muszą się przez pewien czas 
przygotowywać do tego sakramentu. 
Ostatecznie Edith Stein przyjęła chrzest 
1 stycznia 1922 roku i przyjęła imiona 
Teresa Jadwiga na pamiątkę św. Teresy 
z Avili oraz swojej matki chrzestnej Jadwi-
gi. Tego samego dnia przyjęła pierwszą 
Komunię św. Miała wówczas 31 lat.

Dzięki swemu duchowemu przewod-
nikowi podjęła pracę w szkole prowadzo-
nej przez siostry dominikanki w Spirze. 
W klasztorze pogłębiała swoje życie du-
chowe. Wiosną 1932 roku została docen-
tem w Niemieckim Instytucie Pedago-
gicznym w Münster. Mieszkała w domu 
zakonnym, obiady jadała wspólnie ze 
studentami, co w owych czasach nie było 
czymś oczywistym.

Okoliczności wstąpienia do Karmelu
Jednak historia świata dramatycznie 

się zmieniła w 1933 roku, gdy do władzy 
w Niemczech doszli narodowi nacjo-
naliści. Nowa ustawa nie pozwalała na 
to, aby nauczycielami oraz urzędnikami 
w urzędach publicznych były osoby po-
chodzenia niearyjskiego, zwłaszcza Żydzi. 
Edith Stein wcześnie zrozumiała że prze-
śladowania Żydów będą się nasilały i że 
będzie ograniczana wolność, a co za tym 
idzie – również jej praca w Münster. Prag-
nąc przyczynić się do ochrony ludności 
żydowskiej przed hitlerowskim terrorem 
w 1933 roku chciała jechać do Rzymu, aby 

osobiście prosić papieża Piusa XI o ogło-
szenie encykliki przeciwko prześladowa-
niu Żydów. Wprawdzie do podróży nie 
doszło, ale napisała do papieża list w tej 
sprawie.

Jesienią 1933 roku, w wieku 42 lat 
wstąpiła do Karmelu w Kolonii, 15 kwiet-
nia 1934 otrzymała szaty zakonne i przy-
brała imię zakonne Teresia Benedicta 
a Cruce – siostry Teresy Benedykty od 
Krzyża. W 1938 roku złożyła śluby wie-
czyste.

Pobyt w holandii i pojmanie przez 
nazistów

Kiedy 10 listopada 1938 roku, pod-
czas tzw. „nocy kryształowej” Niemcy 
palili synagogi, domy i sklepy żydow-
skie, Edith Stein jako katoliczka i zakon-
nica była świadoma swego żydowskiego 
pochodzenia, o którym także było po-
wszechnie wiadomo. Dlatego obawiała 
się, że może to przynieść kłopoty rów-
nież dla Karmelu w Kolonii. Zamierza-
ła przenieść się do Karmelu w Betlejem, 
jednak jej wyjazd okazał się niemożliwy. 
W noc sylwestrową 1938 roku wyjechała 
do Karmelu w Echt w Holandii, gdzie spę-
dziła ponad trzy kolejne lata.

Jednak i tam nie mogła się czuć bez-
pieczna, gdyż hitlerowcy zajęli region 
i rozpoczęli prześladowania Żydów. Mimo 
protestów biskupów 2 sierpnia 1942 roku 
hitlerowcy aresztowali wszystkie zakonni-
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wIelkI pIknIk patRIotyczny

Przed nami wielki Piknik Patriotyczny – wydarzenie połączone z Viii zjazdem motocyklowym 
oraz 60-leciem Kghm. w niedzielę 9 maja serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa na wyjątkowe 
wydarzenie. Przed nami uroczysta msza Święta i pełny atrakcji piknik.

ce i zakonników pochodzenia żydowskie-
go, również Edytę Stein i jej siostrę Różę, 
która kilka lat wcześniej również przeszła 
na katolicyzm i żyła w Karmelu w Echt.

męczeńska śmierć
Po krótkim pobycie w obozie przej-

ściowym, transport został wysłany 
do niemieckiego obozu koncentracyjnego 
Auschwitz-Birkenau. Wkrótce potem, 9 
sierpnia 1942 roku, Edith Stein i jej sio-
stra Róża zostały zamordowane w komo-
rze gazowej.

beatyfikacja
Papież Jan Paweł II podczas wizyty 

w 1987 roku w Kolonii ogłosił Edith Stein 
błogosławioną, a kanonizował ją 11 paź-
dziernika 1998 roku w Rzymie. W rok 
później, obok św. Brygidy Szwedzkiej 
i św. Katarzyny ze Sieny, została jedną 

ze współpatronek Europy. Ogłaszając to 
papież powiedział, że św. Teresa Benedyk-
ta od Krzyża jest „symbolem dramatów 
Europy bieżącego stulecia”.

Edyta Stein zostawiła po sobie wiele 
pism filozoficznych i duchowych. Naj-
ważniejsze z nich to „O zagadnieniu 
wczucia”, „Byt skończony i wieczny” oraz 
niedokończone dzieło „Wiedza krzyża”.

Dziś jest czczona jako wielka mę-
czennica w wielu krajach świata, również 
w Niemczech. Jej imię noszą ulice, szko-
ły, fundacje mając w pamięci jej słowa, 
że „ten, kto się w pełni odda w ręce Pana, 
może mieć ufność, że kierował się słusz-
nym wyborem”.

Na podstawie: stacja7.pl święci 
 Opracowała: Anna FerencDietrich Bonhoeffer i Edyta Stein 

Witraże „Czterech męczenników XX wieku” 
z kościoła św. Krzysztofa we Wrocławiu

Wydarzenie rozpocznie się 
o godz. 10:00 – na tą godzinę za-
planowany jest przyjazd motocy-
klistów. Do czasu Mszy Świętej 
pozostanie czas na integrację – 
dla motocyklistów, pielgrzymów 
i turystów. Każda zainteresowana 
osoba będzie mogła obejrzeć jed-

noślady, wszystkim odwiedza-
jącym udostępnimy także nasze 
turystyczne trasy – z możliwością 
zwiedzenia strychu, wieży i pod-
ziemi Kościoła Klasztornego. Tra-
dycyjnie o godz. 12:00 odbędzie 
się Msza Święta, podczas której 
będziemy modlić się za ojczyznę, 

a także za wszystkich przybyłych 
gości. Po Eucharystii o godz. 13:30 
nastąpi otwarcie Wielkiego Pikni-
ku Patriotycznego. Na naszym pla-
cu odbędzie się koncert, a towarzy-
szyć mu będą warsztaty i atrakcje.
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Cz e s Ka sz wa J C ari a
w republice czeskiej są cztery parki narodowe, jednym z najczęściej odwiedzanych jest czeska 

szwajcarka w górach Połabskich znajdująca się w zachodnich czechach na granicy z niemcami, którą 
rozdziela rzeka łaba. Park narodowy został utworzony 1 stycznia 2000 r. To miejsce jest niezwykłe z tego 
względu, że jesteśmy stosunkowo nisko nad poziomem morza ale jednocześnie czujemy jak byliśmy 
w górach.

W północno-zachodnich Cze-
chach na Wyżynie Rudawskiej, w Gó-
rach Połabskich znajdują się liczne 
piaskowcowe formy skalne. Naj-
bardziej znaną częścią ciągnącą się 
wzdłuż rzeki Łaby po czeskiej i nie-
mieckiej stronie jest tzw. Szwajcaria 
(Czeska Szwajcaria i Saksońska Szwaj-
caria). Miejsce to jest niezwykłe dla 
Czechów z dwóch powodów. Pierw-
szym z nich jest taki, że znajduje się 
tutaj największa w Europie skalna bra-
ma a drugim, jest to, że wieś Hřensko 
jest najniżej położoną miejscowością 
całej republiki (115 m.n.p.m.). Nie-
zwykłość piaskowcowych form skal-
nych, bioróżnorodność przyrodnicza 
oraz duża ilość turystów przyczyniła 
się do utworzenia w 2000 r. Parku Na-
rodowego Czeskiej Szwajcarii (czes. 
Národní park České Švýcarsko). Bazą 
wypadową dla przybywających tu-
rystów jest Hřensko albo Mezní Lo-
uka, przysiółek Hřenska, gdzie jest 
duża ilość parkingów i przygotowana 
baza hotelowa. Trasa turystyczna jest 
bardzo dobrze pomyślana tzn. wy-
bierając się z miejsca początkowego 
do Czeskiej Szwajcarki można zrobić 
tzw. małą pętlę (ok. 15 km) lub dużą 
pętlę (ok. 25 km). Mała pętla charak-
teryzuje się właściwie przejściem wo-
kół piaskowcowych form skalnych, 
duża pętla zawiera w sobie dodatkowo 
zwiedzanie Hřenska i pływanie łódką 
po rzece Kamienica.

Wybierając się z Mezní Louka 
w stronę Czeskiej Szwajcarki, wspi-
namy się powoli i systematycznie do 
góry mijając pod drodze liczne formy 
skalne z piaskowca. W pewnym mo-
mencie szlak turystyczny ciągnie się 
między przepaścią, niezabezpieczoną 
żadnymi barierkami a skałami, w taki 
sposób po godzinie marszu dociera-
my do serca Szwajcarki czyli Pravči-

ckiej brány. Wejście na samą bramę 
jest zakazane, ale można dostać się 
na panoramiczny widok skąd można 
podziwiać największy naturalny skal-
ny most w Europie. Rozpiętość łuku 
bramy u podstaw wynosi 26.5 m, wy-
sokość 16 m a szerokość mostu 8 m. 
Przy piaskowcowej bramie skalnej 
znajduje się schronisko górskie z re-
stauracją Sokole Gniazdo (czes. Sokoli 
hnizdo) zbudowany w skalne, do któ-
rego wchodzi się przez naturalny tunel 
liczący 25 m.

Drugą atrakcją turystyczną jest 
miejscowość Hřensko, położona 
a bardziej trafnie by było napisać 
wciśnięta pomiędzy wzniesienia Cze-
skiej Szwajcarki a rzekę Łabę, do któ-
rej wpływa ciągnąca się przez środek 
miejscowości rzeka Kamienica. Rze-
ka Łaba stanowi naturalną granicę 
pomiędzy Czechami i Niemcami. Co 
więcej do tej pory nad Łabą nie zbu-
dowano mostu i jedyną możliwością 
dostatnia się z niemieckiej części do 
czeskiej jest kursujący co pół godzi-
ny prom. Miejscowość Hřensko dzię-

ki dogodnemu położeniu stała się 
mekką turystów, jest również często 
niszczona przez powodzie, gdyż nie 
ma możliwości zbudowania zbiorni-
ka retencyjnego ani budowy wałów, 
zaburzyłoby to harmonię i klimat tej 
miejscowości. Hřensko przypomina 
typową tatrzańską miejscowość górską 
ciągnącą się wzdłuż kanionu rzeczne-
go, z tym, że jest to najniżej położone 
miejsce w Czechach. Do najważniej-
szych atrakcji turystycznych należy 
zaliczyć Kościół św. Jana Nepomucena 
z 1786 roku znajdujący się na depta-
ku, przypominający bardziej kaplicę, 
stanowi najniższej położoną świątynię 
chrześcijańską w Republice Czeskiej. 
Kościół powstał z inicjatywy cesarza 
Józefa II Habsburga, który zatrzymał 
się w 1786 r. w Hřensku i uważał, że 
pomiędzy skałami należy wybudować 
mały kościół aby uchronić to miejsce 
przed powodzią. A wylewy rzek Łaby 
i Kamienicy, są stosunkowo częste, 
również Kościół św. Jana Nepomu-
cena tego doświadczył, np. w 2002 r. 
woda sięgała okien świątyni. Kościół 

Brama Pravčicka
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Kościół św. Jana Nepomucena

to naJmłodsZy oRganista
w dieceZJi i w polsce

Talent chłopca zauważył wikariusz, z którym w rodzinnej parafii modlił się wojtek przy ołtarzu.

Wojciech Sokołowski ma 13 lat i od 
kilku miesięcy gra w wałbrzyskiej parafii. 
Choć jego tato pracuje w ten sam sposób, 
to nie on namówił go do tego fachu. O ca-
łej sytuacji opowiada sam zainteresowany 
w przerwie między niedzielnymi Mszami.

- Mój tato od wielu lat jest organistą 
w parafii św. Brata Alberta w Świebodzi-
cach, więc taka rola nigdy nie była mi 
obca. To jednak nie on mnie przekonał 
do instrumentu. Zrobił to ks. Artur Mer-
holc, który sam też gra na organach. Kilka 
razy go słyszałem, a kiedy zapisałem się 
do scholii dziecięcej, zachęcił mnie żebym 
spróbował swoich sił przy manuale. To on 
mnie zafascynował tą muzyką. I sam od 
dwóch lat uczę się gry. Oczywiście poma-
gają mi w tym zarówno tato, jak i ks. Ar-
tur, ale sam też lubię to robić – opowiada 
trzynastolatek.

Historię ze swojej strony opowiada też 
wikariusz parafii pw. św. Jerzego i Matki 
Bożej Różańcowej.

- Kiedy przyszedłem do parafii jako 
wikariusz dwa lata temu, Wojtek był mi-
nistrantem. Stając razem przy ołtarzu 
słyszałem, że ładnie śpiewa. Zaczął też 
interesować się tematem gry na organach, 
bo widział, że ja to robię w wolnych chwi-
lach. Zadawał coraz więcej pytań więc 
się domyśliłem, że sam coś próbuje grać, 
więc poprosiłem go, żeby mi pokazał swo-
je umiejętności. Zobaczyłem, że jak na 

początki, to bardzo dobrze mu idzie, więc 
poprosiłem księdza proboszcza, żeby po-
zwolił mu zagrać na Mszy św. porannej. 
Wyszło mu to bardzo dobrze. A że szyb-
ko się rozwijał, zaproponowaliśmy mu, 
że może zastępować organistkę, kiedy ta 
będzie nieobecna. Dodatkowo przycho-
dził na próby scholi i w niej też śpiewał 
- wyjaśnia ks. Artur Merholc.

Od kilku miesięcy szansę na rozwój 
dał trzynastolatkowi również ks. Ka-
mil Raczycki, nowy duszpasterz parafii 
na wałbrzyskim Gaju. Szukał organisty, 
a znajoma nauczycielka pokazała mu film 
z nagraniem tego, co potrafi młody Woj-

tek. Bez wahania nowy duszpasterz para-
fii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego 
zadzwonił do jego taty i zaproponował 
współpracę. Od tego czasu chłopiec po-
maga tamtejszej wspólnocie lepiej przeży-
wać Mszę św. Z grą na organach wiąże też 
swoją przyszłość.

Zachęcamy do zakupu najnowszego, 
świątecznego numeru świdnickiej edycji 
"Gościa Niedzielnego" (13/2021), gdzie 
można znaleźć ciekawą charakterystykę 
parafii, w której gra najmłodszy organista 
w diecezji.

Ks. Przemysław Pojasek
Źródło: swidnica.gosc.pl

Wojciech Sokołowski/Foto GOŚĆ

jest wykonany w stylu późnobaroko-
wym z bezcennymi organami w środ-
ku wykonanymi przez Josefa Růžička 
z Břevnov. Przed wejściem do świątyni 
stoi nad rzeką Kamienicą rzeźba św. 
Jana Nepomucena.

Wśród innych atrakcji turystycz-
nych należy zaliczyć drewniane za-
budowania wciśnięte w wnęki skalne, 
liczne mosty i budowle skalne m. in. 
atrapę młyna oraz luksusowy cztero-
gwiazdkowy Hotel Praha.

W pobliżu wsi Mezní Louka ciąg-
nącej się wzdłuż kanionu rzeki Kamie-
nica, mijamy naturalne tunele i groty 
skalne oraz wodospady, aż kończy się 
szlak turystyczny i jedyną drogą pozo-
staje przepłynięcie z „flisakiem” łódką 
tzw. divoką po rzece. Amplituda tem-
peratury rzeki przez cały rok dzięki 
położeniu między skałami jest mała 

i waha się około 5-12 stopni Celsjusza, 
dzięki temu w rzece żyją łososie, mchy, 
paprocie i porosty oraz rośliny takie 
jak bagnica torfowa, fiołek dwukwia-
towy czy bażyna czarna.

Drugą częścią Czeskiej Szwajca-
rii mniej licznie odwiedzaną przez 
turystów są Jetřichovické stĕny, są to 
erozyjne i denudacyjne formy skal-
ne z piaskowca i margli pochodzące 
z okresu kredy. Utworzyły one liczne: 
słupy, wieże, ściany, jary czy wąskie 
korytarze skalne. Najwyższym wznie-
sieniem jest wzgórze Jedlina (490 m. 
n.p.m.) a najbardziej rozpoznawalną 
skałą jest słup Mariina skála i Ziemia-
nina stena na której zbudowano wia-
tę turystyczną. Jest ona jednocześnie 
punktem widokowym tej części Cze-
skiej Szwajcarii.

Mateusz Pazgan
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z ł o t y J u b i l eu sz m a ł ż e ń s twa 
Pań s twa G ab row s K i C h z l i P i e n i C y

mąż zawsze był niezręczny w kłamaniu, i od razu widać po oczach, że próbuje minąć się z prawdą – 
z czułością wyznaje Pani jadwiga gabrowska, która wspólnie z mężem mieczysławem świętuje pięćdziesiątą 
rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa.

Jadwiga i Mieczysław Gabrowscy 
poznali się na weselu w poniedziałek 
wielkanocny, ponad pięćdziesiąt lat 
temu. Jako jedni z wielu zaproszonych 
gości, dobrze się bawili ale, jak sami 
wspominają – przy pierwszym spotka-
niu nie zaiskrzyło. Wprawdzie nie była 
to miłość od pierwszego wejrzenia, 
ale już wtedy drużba okazał się bardzo 
szarmancki i opiekuńczy. Byłam mocno 
zakatarzona, nie miałam ochoty na je-
dzenie i picie – wspomina Pani Jadwiga, 
Mieciu opuścił na chwile wesele, poszedł 
do Klubu Ruchu, który był wtedy w Krze-
szowie i kupił mi dla smaku sok pomi-
dorowy.

Swojego przyszłego męża, Pani Ja-
dwiga znała już wcześniej ze słyszenia. 
W tamtym czasie pracowała ze swoją 
przyszłą teściową, – Panią Marianną. 
W czasie przerw kobiety rozmawiały 
o swoich domach, rodzinie, codzien-
nych sprawach. Wtedy, Pani Jadwiga 
nawet przez chwilę nie pomyślała, że 
rozmawiają o człowieku, z którym zwią-
że swoje życie na kolejne dekady.

Po tym jak się poznali, młodego 
kawalera – mieszkańca Chełmska Ślą-
skiego, coraz częściej ciągnęło do Krze-
szowa. Stał się bywalcem ówczesnych 
krzeszowskich zabaw. Pani Jadwiga 
wspomina, że zawsze był szarmancki 
i kulturalny, a przy tym wesoły z ogrom-
nym poczuciem humoru. Dobrze się 
bawił, świetnie tańczył i co podkreśla 
rozmówczyni nie pił alkoholu. Pani 
Jadwiga uśmiecha się do swoich wspo-
mnień, w których powraca ów młody 
chłopak na motorze, z kaskiem przeło-
żonym przez rękę…

Pan Mieczysław potwierdza, że nie 
pił ani wtedy, ani później. Jest z dumny 
z faktu, że pomimo sprzyjających cza-
sów, okoliczności, społecznej aprobaty 
picia, załatwiania wielu spraw przy kie-
liszku i za alkohol, on swoje życie prze-
żywa w trzeźwości. Razem z małżonką 
potwierdzają, że nigdy swojego zarobku 
nie marnotrawili na używki. Za to to-

warzyski był bardzo i bardzo baletowy 
– wtrąca żona, Po ślubie musiał trochę 
przysiąść.

Po weselu na którym się poznali, za 
rok, też w Wielkanoc, stanęli na ślub-
nym kobiercu. Ale wcześniej po jed-
nym z dansingów, w trakcie spaceru, 
na mostku Pan Mieciu zapytał ot tak, 
a co by to było, jakby może została Jego 
żoną… Odpowiedziała, że może mogła-
by zostać żoną… – ale to nie były za-
ręczyny. Na zaręczyny otrzymała pier-
ścionek po który przyszły narzeczony 
ze swoją mamą pojechał aż do Legnicy. 
Starszym czytelnikom nie trzeba wy-
jaśniać dlaczego do Legnicy, niezazna-
jomionych z historią odsyłam do star-
szych (autor).

12 kwietnia bieżącego roku, Pań-
stwo Jadwiga i Mieczysław Gabrowscy 
świętowali złote gody. Pięćdziesiąt lat 
temu w krzeszowskim kościele św. Józe-
fa, zawarli sakrament małżeństwa. Złoty 
jubileusz świętują w diecezjalnym roku 
świętego Józefa, a kościół w którym 
brali ślub stał się diecezjalnym sanktu-
arium. Mszę świętą jubileuszową cele-
brował ks. Ludwik – obecnie kustosz Jó-
zefowego sanktuarium – małżonkowie 
odczytują Boży scenariusz, wierząc, że 
nie jest to dzieło przypadku.

Wspólnie wychowali trójkę dzieci: 
Anię, Mariana i Tomka. Dochowali się 
szóstki wnucząt; Aleksandry, Frania, 
Hani, Martusi, Amelki, i Robusia, któ-
re są radością i dumą swoich dziadków. 
Pani Jadwiga ze wzruszeniem wyznaje, 
że mąż w miarę możliwości dużo czasu 
poświęcał dzieciom. Z najstarszą Anią 
wykrawał wzory z materiałów do szycia, 
a z młodszymi chłopcami dużo czytał 
i pozwalał im rozkręcać w celach edu-
kacyjnych mnóstwo rzeczy. Nie psują, 
tylko się uczą – powtarzał. Na kompute-
rze nie marnotrawili czasu na puste gry, 
tylko coś tworzyli, programowali. Mąż 
potwierdza, że co do wychowania mie-
li swoją, niepisaną umowę. Nigdy nie 
podważali sobie nawzajem autorytetu, 

zawsze okazywali szacunek starszemu 
pokoleniu i nigdy nie wypowiadali się 
źle o nauczycielach. Kiedyś w szkole, 
podczas zebrania z rodzicami, wycho-
wawczyni Tomka zapytała o receptę na 
tak dobre wychowanie dzieci (wcześ-
niej do tej szkoły uczęszczała Ania), 
a ostatnimi czasy przeczytali kartkę od 
sąsiadów rodziny Mariana. W liściku 
sąsiedzi dziękują za sąsiedztwo mło-
dych państwa Gabrowskich, ich kulturę 
i kindersztubę dzieci. To owoce, których 
wyczekują wszyscy odpowiedzialni ro-
dzice, niestety nie wszyscy, tak jak nasi 
Jubilaci, mogą odczuwać satysfakcję 
i dumę z wyników wychowania.

Małżonkowie potwierdzają, że połą-
czenie dróg dwojga ludzi nie jest prostą 
sprawą. Wychowywani byli w innych 
środowiskach i bywało, że mieli zgoła 
odmienne zdanie w wielu kwestiach, 
ale decyzje podejmowali wspólnie. 
Pani Jadwiga nie uznaje cichych dni. 
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Małżonkowie zgodnie podkreślają, że 
w małżeństwie konieczna jest szczerość 
i rozmowa. Mówimy sobie szczerze, ale 
nie bez zastanowienia – wyznaje Pani 
Jadwiga. Mąż uzupełnia wypowiedź: 
Słów się nie cofnie, ślad zostanie, trzeba 
kontrolować to, co się mówi… Brak roz-
mowy skazuje nas na życie w domysłach 
– kontynuuje Pani Jadwiga, trzeba roz-
mawiać, żeby w zalążku wyjaśniać spra-
wy i nie męczyć się.

Podczas rozmowy, Pani Jadwiga 
wraca pamięcią do lat podczas których 
w domu opiekowali się obiema mama-
mi. Ludzie skarżą się na swoje teściowe, 
ja ze swoją nigdy się nie pokłóciłam, na-
wet podczas ośmiu lat życia pod wspól-
nym dachem –wyznaje. Zapewne wiele 
je różniło, chociażby ze względu na 
różnicę pokoleń, ale mama męża ni-
gdy nie narzucała swojego zdania, czy 
swojej woli. Wiesz Jadziu- mówiła, ja to 
robię tak - spróbuj, może ci się spodoba. 
– wspomina rozmówczyni. Los spra-
wiedliwie obdarzył małżonków dobry-
mi teściowymi. Pani Amelia – mama 
Pani Jadwigi miała bardzo dobry kon-
takt ze swoim zięciem. Broniła go jak 
niepodległości – w żartach wspomina 
Pani Jadwiga. Ceniła Go za pracowitość 
i pomysłowość. Kiedy młoda żona oka-
zywała swoje niezadowolenie, mama 
tłumaczyła córce: Jadziu, tak nie można, 
Mieciu przyszedł do nas.

Od kliku lat w rytm dnia wpisał 
się nawyk przerwy o godzinie 12.00. 
W porze letniej Pan Mieczysław przery-
wa pracę w warsztacie, a Pani Jadwiga 

w ogrodzie. Siadają w altanie na chwile 
odpoczynku. Piją kawę, żona podaje coś 
słodkiego (pan Mieczysław jest łakom-
czuchem). To czas na rozmowę i wy-
słuchanie audycji z aplikacji Modlitwa 
w drodze. Małżonkowie są ludźmi wia-
ry i zawierzenia. Z Eucharystii i mod-
litwy czerpią siły na dobre przeżycie 
każdego dnia.

Snując refleksję na temat udanego 
związku, Pan Mieczysław podkreśla, 
że małżeństwo rozbija brak szczerości 
i alkohol. Żona, Pani Jadwiga dodaje, że 
małżonkowie powinni mieć swój mar-
gines niezależności i swoje niewyliczo-
ne pieniądze. Na potwierdzenie tej tezy, 
Pani Jadwiga dodaje, że mężowskie za-
skórniaki mąż wydawał na zakupy, któ-
re Ją uszczęśliwiały – np. prodiż.

Pani Jadwiga dzieli się swoimi prze-
myśleniami: "Nasze plany i nadzieje, 
coś niweczy raz po raz. Tylko Boże Mi-

łosierdzie, nie zawodzi nigdy nas...". 
Małżeństwo to umiejętność zawiera-
nia kompromisów – mówi Pani Jadwi-
ga, rezygnacja z własnego ja na rzecz 
wspólnego my. To dany nam diament, 
szlifowany przez wspólne życie na bry-
lant…. Ileż trzeba wysiłku, żeby na 
bieżąco usuwać z niego powstające 
rysy i nie dopuścić do pęknięcia, a w 
konsekwencji rozłamu, wiedzą tylko ci, 
którzy tak, jak małżeństwo Państwa Ja-
dwigi i Mieczysława Gabrowskich pod-
jęli się tej drogi.

Za poświęcony czas i przekazane 
świadectwo, w imieniu redakcji Krze-
szowskiej Pani, składam gorące po-
dziękowania i życzenia Bożego Błogo-
sławieństwa na kolejne wspólne lata.

Honorata Klimczak

Państwo Gabrowscy z córką i dwoma synami
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Nasza firma Green Office Ecolo-
gic od kilku lat zajmuje się zbiórką 
i utylizacją zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego. Odzysk 
surowców pochodzących z demon-
tażu zebranego sprzętu, pozwala na 
gromadzenie środków finansowych, 
dzięki którym możemy wspierać 
projekty katolickie – głównie misyj-
ne.

W ubiegłych latach, we współ-
pracy z Papieskim Stowarzyszeniem 
Pomoc Kościołowi w Potrzebie, 
przeprowadziliśmy akcję zbiórki 

elektroodpadów w parafiach 38 die-
cezji. Relacja ta pozwoliła pozyskać 
środki finansowe, dzięki którym do-
tarliśmy do najbardziej potrzebują-
cych ludzi.

Obecnie pragniemy kontynuo-
wać tę ideę we współpracy ze Stowa-
rzyszeniem Dobrych Inicjatyw „Pro 
Missio” (www.pro-missio.org) w za-
kresie zbiórki elektrośmieci, dzięki 
czemu mamy nadzieję na realizację 
większej ilości projektów misyjnych. 
W tym roku prosimy o ponowne 
przyłączenie się do naszej akcji. (...).
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Nasza firma Green Office Ecolo-
gic od kilku lat zajmuje się zbiórką 
i  utylizacją zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego. Odzysk 
surowców pochodzących z demon-
tażu zebranego sprzętu, pozwala na 
gromadzenie środków finansowych, 
dzięki którym możemy wspierać 
projekty katolickie – głównie misyj-
ne.

W  ubiegłych latach, we współ-
pracy z Papieskim Stowarzyszeniem 
Pomoc Kościołowi w Potrzebie, 
przeprowadziliśmy akcję zbiórki 

elektroodpadów w parafiach 38 die-
cezji. Relacja ta pozwoliła pozyskać 
środki finansowe, dzięki którym do-
tarliśmy do najbardziej potrzebują-
cych ludzi.

Obecnie pragniemy kontynuo-
wać tę ideę we współpracy ze Stowa-
rzyszeniem Dobrych Inicjatyw „Pro 
Missio” (www.pro-missio.org) w za-
kresie zbiórki elektrośmieci, dzięki 
czemu mamy nadzieję na realizację 
większej ilości projektów misyjnych. 
W  tym roku prosimy o  ponowne 
przyłączenie się do naszej akcji. (...).

Przychody z  akcji pozwolą na 
wsparcie zakupu kolejnych nowo-
czesnych Inkubatorów do Szpitala na 
Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce 
prowadzonego przez Siostry Orio-
nistki, a  także objęcie nowego pro-
jektu wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” 
(www.pro-missio.org) – Wsparcie 
placówki Sióstr Pallotynek w Kame-
runie - Akcja „Wyprawka dla dzieci”.

Materiały "Green Office Ecologic"

Zbiórka trwa od 2.09 do 10.09.2019 r. do godz. 14.00.
Miejsc zbiórki: Placyk obok "Domu Gościnnego Opata"

Dom Gościnny Opoata - miejsce zbiórki

Zbiórka trwa od 15 do 19 maja 2021 roku do godz. 9.00 
(o tej godzinie fundacja zabiera zostawiony sprzęt elektroniczny). 

Miejsc zbiórki: Placyk obok „Domu Gościnnego Opata”

Przychody z akcji pozwolą na 
wsparcie zakupu kolejnych nowo-
czesnych Inkubatorów do Szpitala na 
Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce 
prowadzonego przez Siostry Orio-
nistki, a także objęcie nowego pro-
jektu wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” 
(www.pro-missio.org) – Wsparcie 
placówki Sióstr Pallotynek w Kame-
runie - Akcja „Wyprawka dla dzieci”.

„Materiały "Green Office Ecologic”
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M n i e j  s łów , a  w i ęc e j  c z y n ów
rozmowa z ks. prałatem marianem Kopko, kustoszem sanktuarium matki bożej łaskawej w Krzeszowie.

Pocysterskie opactwo w Krze-
szowie znane jest przede wszystkim 
z królującej w nim ikony matki bożej 
łaskawej. ale jest tutaj także kościół 
bracki pw. św. józefa Oblubieńca naj-
świętszej maryi Panny…

– Świątynia ta została wzniesiona 
w roku 1699. Przez wieki wszyscy szli 
do Łaskawej Pani przed Jej cudowny 
obraz, a kościół św. Józefa stał niejako 
na boku. Przez wiele lat był zaniedba-
ny, niszczały malowidła Willmanna. 
Dopiero kiedy powstała diecezja leg-
nicka, dzięki staraniom jej pierwszego 
ordynariusza ks. bp. Tadeusza Rybaka 
oraz kanclerza Legnickiej Kurii Bisku-
piej ks. prałata Józefa Lisowskiego koś-
ciół ten nabrał blasku.

Oczywiście mamy świadomość 
tego, że najbardziej znany jest koś-
ciół i obraz św. Józefa w Kaliszu, ale 
u nas w Krzeszowie jest nie tylko jeden 
obraz, ale i cała świątynia, a w niej ok. 
50 fresków poświęconych życiu tego 
wielkiego patrona Kościoła. Podej-
mujemy obecnie wiele inicjatyw, żeby 
krzeszowski kościół św. Józefa, kult 
Opiekuna Zbawiciela był coraz bar-
dziej znany nie tylko na Dolnym Ślą-
sku, ale i w całej Polsce. Zaczynają do 
niego pielgrzymować czciciele św. Jó-
zefa z wielu innych regionów naszego 
kraju.

Krzeszowska świątynia jest koś-
ciołem brackim. była tu siedziba bra-
ctwa św. józefa. jakie są jego dzieje?

– Kiedy w 1699 roku powstawało 
Bractwo św. Józefa, na tych terenach 
szalała nawała protestantyzmu. Ojco-
wie cystersi, którzy w szczególny spo-
sób ukochali Matkę Bożą, postanowili 
rekatolizować te tereny. Celem zało-
żenia Bractwa było szerzenie kultu św. 
Józefa, Opiekuna Zbawiciela, modlitwa 
za Jego wstawiennictwem, uchronienie 
katolików przed demoralizacją.

W tamtym czasie w XVII wieku 
do Bractwa św. Józefa – mimo że nie 
było wtedy takich jak dzisiaj środków 
komunikacji, także audiowizualnych 
– należało ponad 100 tys. wiernych 

z Polski, Czech, Węgier i Niemiec. Byli 
wśród nich książęta, osoby duchowne 
i świeckie różnych stanów.

Po utworzeniu diecezji legnickiej 
ks. bp. Tadeusz Rybak reaktywował 
Bractwo św. Józefa, które daje świade-
ctwo swojej wiary nie tylko wtedy, gdy 
ubiera piękne stroje, ale przede wszyst-
kim gdy się modli, realizuje różne po-
wołania w swoich parafiach, środowi-
skach. Jego pierwszym rektorem został 
ks. infułat Władysław Bochnak.

Kto może należeć do bractwa św. 
józefa?

– Jego członkami mogą być zarów-
no panie, jak i panowie. Przede wszyst-
kim mają to być zdrowe, święte mał-
żeństwa dające przykład życia przez 
dobre wychowanie swoich dzieci, bę-
dące wzorem do naśladowania dla in-
nych parafian. Oni przede wszystkim 
modlą się za siebie i za innych, szcze-
gólnie wypraszają dobrą śmierć dla 
katolików, robią wspaniałą robotę dla 
tworzenia zdrowego, mądrego duszpa-
sterstwa.

Święty józef jest często nazywany 
Świętym milczącym, bo rzeczywiście 
w ewangelii nie znajdziemy żadnego 
jego słowa!

– To prawda, ale w krzeszowskim 
kościele brackim takim szczególnym 
sposobem poznawania św. Józefa jest 

cykl fresków siedmiu radości i siedmiu 
smutków autorstwa Michała Willman-
na. Moim zdaniem, jest to doskonała 
okazja, aby pielgrzymom, turystom 
właśnie w taki sposób Go prezentować. 
Święty Józef jest na nich przedstawiany 
przez Willmanna jako człowiek opatrz-
nościowy dla Świętej Rodziny i daje 
nam przykład, jak my dzisiaj w XXI 
wieku mamy dochodzić do Chrystu-
sa. Mniej słów, a więcej czynów. I tego 
życzę sobie i czytelnikom „Naszego 
Dziennika”. Oczywiście zapraszam ser-
decznie w piątek 19 marca br., o godz. 
11.30, na uroczystość ogłoszenia na-
szego kościoła brackiego diecezjal-
nym sanktuarium św. Józefa. Będzie 
jej przewodniczył ordynariusz naszej 
diecezji ks. bp. Zbigniew Kiernikowski.

Święty Józef jest patronem rze-
mieślników. Dlatego też cztery lata 
temu zainicjowaliśmy wspólnie z pre-
zesem Dolnośląskiej Izby Rzemieślni-
czej Zbigniewem Ładzińskim właśnie 
19 marca doroczne Pielgrzymki Rze-
miosła. Tegoroczna pielgrzymka zain-
auguruje przesunięte z ubiegłego roku, 
ze względu na epidemię, obchody 
75-lecia powstania Dolnośląskiej Izby 
Rzemieślniczej.

Marek Zygmunt
Artykuł opublikowany na stronie: 

naszdziennik.pl
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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)

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)

Kancelaria Parafialna czynna 
we wtorki od godz. 16.00 do 17.30, 

oraz w soboty do godz. 8.00 do 9.00.

Kancelaria nieczynna w Święta 
i Uroczystości Kościelne.

•	 Nabożeństwo	Fatimskie:	od	maja	do	października	każ-
dego	13.	dnia	miesiąca	godz.	18.00

•	 Nabożeństwo	do	 św.	Rity:	 każdego	22.	dnia	miesiąca	
godz.	17.00	lub	18.00

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

• W sprawie Chrztu Dziecka	–	prosimy	o	dostarczenie	
z	 USC	 dokumentu	 urodzin.	 Rodzice	 chrzestni	 muszą	
być	praktykującymi	katolikami.	Zamiejscowi	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	 Przed-
małżeńskch.	 Nauki	 dla	 Narzeczonych	 w	 Krzeszowie	
odbywają	się	raz	w	roku	(na	przełomie	lutego	i	marca),	
informacje	na	temat	tych	terminów	znajdują	się	na	stro-
nie	 internetowej:	 www.opactwo.eu.	 Narzeczeni	 mogą	
zrealizować	Nauki	Przedmałżeńskie	również	w	parafii	
miejsca	obecnego	zamieszkania.

Do życia Liturgią Wspólnoty zapraszają:
Ks. Marian Kopko – proboszcz i kustosz z Krzeszowa
oraz Księża Rezydenci – ks. Jerzy Jerka 
  i ks. Ludwik Solecki
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Wielka Sobota - Wigilia Paschalna

Wigilii Paschalnej przewodniczył 
ks. student Łukasz Kopczyński


