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OgłOszenia
Ks. PrObOszcza

Wrzesień – PaździerniK 2021 
•	 Środa	1	września	–	Rozpoczęcie	Nowego	Roku	Szkol-

nego	i	Katechetycznego,	godz.	8.00	Msza	św.	w	bazy-
lice	dla	uczniów,	nauczycieli,	wychowawców	oraz	ro-
dziców

•	 Czwartek	 2	 września	 –	 Pierwszy	 czwartek	miesiąca.	
O	godz. 18.00	modlitwa	o	nowe	i	święte	powołania	ka-
płańskie	i	zakonne.

•	 Piątek	3	września	–	Pierwszy	piątek	miesiąca.	Odwie-
dziny	chorych	od	godz.	8.30.	Ksiądz	Jerzy	do	chorych	
przyjdzie	w	 sobotę	 4	września.	 Zapraszamy	na	 cało-
nocną	 adorację	Najświętszego	 Sakramentu:	 początek	
po	 Mszy	 wieczornej.	 Zakończenie	 Adoracji	 i	 Msza	
św.	o	Niepokalanym	Sercu	NMP	w	sobotę	4	września	
o	godz.	7.00

•	 Sobota	 4	 września	 –	 Diecezjalna	 Pielgrzymka	 Osób	
Niepełnosprawnych	do	Krzeszowa

•	 Niedziela	5	września	–	Pierwsza	niedziela	miesiąca	–	
zmiana	tajemnic	Żywego	Różańca

•	 Sobota	11	września	–	Dożynki	Gminy	Kamienna	Góra	
w	kościele	św.	Józefa

•	 Wtorek	 14	września	 –	Odpust	 Podwyższenia	Krzyża	
Świętego

•	 Niedziela	19	września	–	Eucharystia	w	kościele	św.	Jó-
zefa	o	godz.	12.00

•	 Sobota	25	września	–	Spotkanie	Ministrantów	Diecezji	
Legnickiej

•	 Niedziela	 26	 września	 –	 10.	 Rocznica	 Rekonsekracji	
kościoła	na	Górze	św.	Anny.	Msza	św.	w	kościele	św.	
Anny	w	Krzeszowie	o	godz.	15.00

•	 Piątek	1	października	–	Pierwszy	piątek	miesiąca.	Od-
wiedziny	chorych	od	godz.	8.30.	Zapraszamy	na	cało-
nocną	 adorację	Najświętszego	 Sakramentu:	 początek	
po	Mszy	wieczornej.	W	sobotę	2	września	–	Msza	św.	
o	Niepokalanym	Sercu	Maryi	o	godz.	7.00

•	 Sobota	2	października	–	Pielgrzymka	Żywego	Różań-
ca	 Diecezji	 Legnickiej	 do	 Krzeszowa.	 Rozpoczęcie	
o	godz.	10.00	w	Bazylice

•	 Niedziela	3	października	–	Pierwsza	niedziela	miesią-
ca.	Zmiana	tajemnic	Żywego	Różańca	o	godz.	10.00

•	 Od	7	do	13	października	–	Jerycho	Różańcowe.	Począ-
tek	w	czwartek	7	października	o	godz.	17.30

•	 Sobota	9	października	–	Msza	św.	Prymicyjna	ks.	Jako-
busa	z	Austrii	o	godz.	14.00

•	 Sobota	 9	 października	 –	 Festiwal	 Piosenki	 Maryj-
nej	i	Patriotycznej	w	Krzeszowie.	Pielgrzymka	Dzieci	
z	Podwórkowych	Kółek	Różańcowych	Dzieci	oraz	Eu-
charystyczny	Ruch	Młodych	Diecezji	Legnickiej.	Msza	
św.	o	godz.	12.00	w	kościele	pw.	św.	Józefa

•	 Środa	 13	 października	 –	 Rocznica	 Objawień	 Fatim-
skich.	 Zakończenie	 Jerycha	 na	 Eucharystii	 o	 godz.	
12.00

•	 Piątek	15	października	–	Ostatnia	Msza	św.	na	Górze	
św. Anny	o	godz.	16.00

•	 Sobota	16	października	–	43.	Rocznica	wyboru	kard.	
Karola	Wojtyły	na	Stolicę	Piotrową

•	 Niedziela	 17	 października	 –	 Biesiada	 Przewodników	
Sudeckich.	Pielgrzymka	do	Krzeszowa	godz.	12.00

•	 Wtorek	19	października	–	Msza	św.	w	kościele	pw.	św.	
Józefa	w	Krzeszowie

•	 Piątek	 22	 października	 –	 Nabożeństwo	 do	 św.	 Rity	
godz.	17.30

•	 Czwartek	28	października	–	wspomnienie	św.	Tadeu-
sza	–	pamiętajmy	w	naszych	modlitwach	o	pierwszym	
biskupie	legnickiem	śp.	Tadeuszu	Rybaku

•	 Niedziela	31	października	–	Bal	Wszystkich	Świętych	
dla	dzieci

•	 Poniedziałek	 1	 listopada	 –	 Uroczystość	 Wszystkich	
Świętych.	Msze	Święte	w	Krzeszowie:	7.30,	10.00,	12.00	
(na	Cmentarzu)	i	17.00.	Wyjście	procesji	z	cmentarza	
klasztornego	na	Cmentarz	Parafialny	o	godz.	11.30.

W sobotę 2 października 2021 r. 
zapraszamy mieszkańców Krzeszowa, 
Krzeszówka, gorzeszowa, Jawiszowa, 
Lipienicy i czadrowa na diecezjalną 
Pielgrzymkę Żywego różańca do 
Krzeszowa.

Początek Pielgrzymki o godz. 10.00.
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RoweRowa PielgRzymka 
z Krzeszowa do CzęstoChowy

„wstąpmy na górę pana, do świątyni Boga JaKuBa” [iz 2].

W piątek 30 lipca 2021 roku rozpoczęła się w Krzeszowie pielgrzymka rowerowa. dziesięciu 
pielgrzymów rozpoczęło kolejną wyprawę w krzeszowskiej bazylice na porannej eucharystii. Od kapłanów 
sprawujących eucharystię otrzymali błogosławieństwo na pielgrzymkową drogę.

Pielgrzymi	 po	 dwóch	 dniach	
dotarli	 na	 Jasną	Górę,	 do	 bazyliki	
cudownego	 obrazu:	 Jezusa	 i	 Jego	
Matki,	 Bożej	 Rodzicielki.	 Maryja	
jest	 Opiekunką	 naszego	 narodu.	
Czcimy	 Ją	 jako	 naszą	 Królową	 –	
wzywamy	 jako	 Królową	 świata	 –	
Opiekunkę	daną	ku	obronie.

Każdy	 z	 rowerowych	 pielgrzy-
mów	 przywiózł	 na	 swoich	 rowe-
rach	 przed	 Obraz	 Jasnogórski	

swoją	 osobistą	 historię	 i	 swoje	
problemy.	Przywieźli	tu	swoje	suk-
cesy	 i	 klęski,	 zwycięstwa	 i	 porażki	
oraz	 dumę.	 Bo	wszyscy	 potrzebu-
jemy	 nieustannie	 swoistego	 cudu	
przemiany	–	jak	woda	w	wino	pod-
czas	 wesela	 w	 Kanie	 Galilejskiej.	
Wszyscy	potrzebujemy	przemiany,	
aby	 odchodzić	 stąd	 takimi,	 jakimi	
być	 powinniśmy	 –	 umocnionymi	
w	 dobrym,	 zdolnymi	 do	 miłości	

bezinteresownej	 i	 trwałej.	Zdolny-
mi	do	podjęcia	wyzwania,	związa-
nego	 z	 powołaniem,	 służbą,	 zaan-
gażowaniem	w	 sprawy	 szersze	 niż	
własna	zagroda.

Jasną	Górę	Kardynał	Stefan	Wy-
szyński	 nazywał	 polską	 Kaną	 Ga-
lilejską.	Miejscem,	 gdzie	 dokonuje	
się	 cud	 duchowej	 przemiany.	 Jas-
na	Góra,	to	góra	Pana.	To	miejsce,	
gdzie	 budzi	 się	 entuzjazm	dla	 do-
brych	dzieł	i	odwaga,	aby	szlachet-
nie	i	godnie	żyć.

Nasi	krzeszowscy	pielgrzymi	ro-
werowi	pragną	Panu	Bogu	i	Matce	
Najświętszej	 podziękować	 za	 trud	
rowerowej	 pielgrzymki.	 Dziękują	
za	wytrwałą	modlitwę	wstawienni-
czą,	 ofiarowaną	 za	 innych.	 Przede	
wszystkim	dziękują	 za	 organizację	
tej	 niezwykłej	 przygody	 z	 Panem	
Bogiem	i	jego	Matką.

Ks. Marian Kopko
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To już Tradycja…
W	 tym	 roku	 na	 przełomie	 lip-

ca	 i	 sierpnia,	 już	po	 raz	 jedenasty	
grupa	 pielgrzymów	 wyruszyła	 na	
pątniczy	rowerowy	szlak	z	sanktu-
arium	w	Krzeszowie	na	Jasną	Górę	
do	 Matki	 Bożej	 Królowej	 Polski.	
Wydarzenie	 to	 jest	 swego	 rodzaju	
nawiązaniem	 do	 odbywającej	 się	
przed	laty	Pieszej	Pielgrzymki	Su-
deckiej,	 którą	 wielu	mieszkańców	
Krzeszowa	i	okolic	dobrze	pamię-
ta	i	wspomina.	Z	tego	też	względu	
trasa	przejazdu	w	dużej	mierze	po-
krywa	się	z	trasą	pieszą.	Jordanów	
Śląski,	Sobótka,	Ludów	Śląski,	Po-
pielów,	Jełowa,	Poczołków…	–	jest	
co	 powspominać.	 Szczególnym	
miejscem	 przy	 którym	 na	 dłużej	
się	 zatrzymaliśmy,	 była	 miejsco-
wość	Niwki	k.	Sierakowa,	nad	rze-
ką	Liswartą,	gdzie	30	lat	temu	miał	
miejsce	 pielgrzymkowy	 ślub	 Reni	
i	Mariana	Kachniarz.	 Stamtąd	 też	
przesłaliśmy	 jubilatom	 życzenia	
wraz	z	zapewnieniem	modlitewnej	
pamięci.

Ale	 cóż.	 To	 nie	 tylko	 o	 wspo-
mnienia	 chodzi.	 Pielgrzymka	 ro-
werowa	 była	 dla	 jej	 uczestników	
doskonałą	 okazją	 do	 umocnienia	
duchowego	 i	 pogłębienia	 relacji	
z	Panem	Bogiem	w	obecnym	cza-
sie.	W	każdym	z	trzech	dni	uczest-
niczyliśmy	w	Eucharystii,	modlili-
śmy	 się	 na	 różańcu	 oraz	 koronką	
do	Bożego	Miłosierdzia,	dziękując	
Panu	 Bogu	 za	 wszelkie	 łaski	 oraz	
powierzając	wstawiennictwu	Mat-
ki	Bożej	wszystkie	intencje.	Dzięki	
nagłośnieniu,	 w	 czasie	 jazdy	 słu-
chaliśmy	 śpiewu	 godzinek	 oraz	
pieśni	 pielgrzymkowych,	 a	 także	
katechez	 pogłębiających	 wiedzę	
o	 sakramentach	 świętych.	Nie	 za-
brakło	 również	 czasu	 na	 rozmo-

wę,	 która	 sprzyja	 nawiązywaniu	
wspólnotowych	relacji.

Poza	Bożą	opieką	na	trasie,	w	tym	
roku	jadący	rowerami	mieli	nieoce-
nione	wsparcie	wozu	technicznego,	
kierowanego	 przez	 Piotra.	 Dzięki	
temu,	nie	trzeba	było	wozić	ze	sobą	
bagażu,	 łatwiej	 było	 „reanimować”	
rowery,	 a	 ciepłe	 zupki,	 kawa,	 her-
bata	 itp.	 były	 nie	 do	 przecenienia,	
chociaż	bynajmniej	nie	sprzyjały	at-
mosferze	pokutnej	:).

Tegoroczna	 pielgrzymka	 rowe-
rowa	była	bardzo	dobrym	czasem,	
swego	rodzaju	„zatrzymaniem	się”	
w	drodze.	Oby	owocem	 tej	 drogi,	
była	głębsza	relacja	każdego	z	nas	
z	 Panem	 Jezusem	 i	 Matką	 Naj-
świętszą,	 na	 drodze	 codziennego	
życia.

Uczestnicy pielgrzymki.
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Skutki „uboczne” 
modlitwy różańcowej.

Święty Ludwik Maria grignion de Montfort tak pisze w „Przedziwnym sekrecie różańca Świętego, aby 
się nawrócić i się zbawić”:

„nad rzekami babilonu - 
tam myśmy siedzieli i płakali, 
kiedyśmy wspominali syjon. 
na topolach tamtej krainy 
zawiesiliśmy nasze harfy. 
bo tam żądali od nas 
pieśni ci, którzy nas uprowadzili, 
pieśni radości ci, którzy nas uciskali:
«zaśpiewajcie nam
jakąś z pieśni syjońskich!»
Jakże możemy śpiewać 
pieśń Pańską 
w obcej krainie?”

Ps 137, 1- 4

„Różaniec	 składa	 się	 z	 dwóch	 ele-
mentów,	mianowicie:	modlitwy	myślnej	
i	modlitwy	ustnej.	Modlitwa	myślna	nie	
polega	na	niczym	innym,	jak	na	medy-
tacji	 głównych	 tajemnic	 życia,	 śmierci	
i	chwały	Jezusa	Chrystusa	i	Jego	świętej	
Matki.	Modlitwa	ustna	polega	na	odmó-
wieniu	piętnastu	dziesiątków	Ave	Maria	
poprzedzonych	 przez	 Pater,	 podczas	
których	rozważa	się	i	rozmyśla	nad	pięt-
nastoma	 głównymi	 cnotami,	 praktyko-
waniu	przez	Jezusa	i	Maryję	w	piętnastu	
Tajemnicach	 świętego	Różańca”.	 Jest	 to	
informacja	 na	 ogół	 znana	 wszystkim	
modlącym	 się	 tą	 modlitwą.	 Jednakże	
chciałem	zwrócić	uwagę	na	może	nieco	
mało	znany	„efekt”	tej	modlitwy,	a	wy-
nikający	z	 jej	części	ustnej.	Lekceważo-
nej,	wyśmiewanej,	pogardzanej	itd.,	itd.	
jak	 to	 się	 żartobliwie	 i	 szyderczo	mówi	
takim	„klepaniu	różańca”.

W	dzisiejszych	czasach	–	ówcześnie	
–	wraca	temat,	a	raczej,	zostaje	na	nowo	
odkryty	 problem	 depresji	 duchowej,	
która	to	już	Ojcom	Pustyni	była	„popu-
larna”	(dla	przypomnienia	dodam	tylko,	
że	zagadnienie	to	jest	znane	od	począt-
ków	 duchowości	 chrześcijańskiej	 jako	
acedia	czyli	od	ponad	tysiąca	sześciuset	
lat.	Dla	krótkiego	wyjaśnienia	przytoczę	
jej	 definicję	 sformułowaną	 przez	 Ewa-
griusza	 z	 Pontu:	 „Acedia	 jest	 jedno-
czesnym	 i	 długotrwałym	pobudzaniem	
przez	gniew	i	pożądanie,	przy	czym	ten	

pierwszy	złości	się	na	to,	co	obecne,	dru-
gie	 zaś	 tęskni	 za	 tym,	 co	 nieobecne”).	
Ponieważ	 powstaje	 i	 ukazuje	 się	 co-
raz	więcej	książek	na	jej	temat	–	mowa	
o	acedii	–	to	nie	będę	się	rozpisywał	o	jej	
skutkach,	wpływie	na	osobę	i	jej	efekcie	
końcowym,	 którego	 celem	 zawsze	 jest	
śmierć.	I	nie	jest	tutaj	ważne	czy	ducho-
wa	czy	realna	i	fizyczna.

Skoro	 mowa	 o	 takim	 stanie	 ducha	
i	 duszy,	 jej	 przyczynach	 i	 objawach	 to	
również	 istnieją	 –	 jak	 na	 każdą	 inną	
„chorobę”	środki	lecznicze,	uzdrawiają-
ce.	I	tutaj	również	u	Ojców	Pustyni	mo-
żemy	znaleźć	sposoby	zaradcze.	Zaleca-
ją	 oni	 głównie	 cierpliwość,	wytrwałość	
i	trwanie	przy	Bogu.

Może	 na	 pierwszy	 rzut	 oka	 nie	wi-
dzimy	jeszcze	powiązania	Różańca	świę-
tego	 jako	 panaceum	na	 acedię!	Chwila	
cierpliwości	–	już	tłumaczę.	Otóż	skoro	
w	czasie	acedii	nasz	umysł	 jest	„zajęty”	
wszystkim	innym	a	nie	modlitwą.	Cierp-
liwości	również	mu	brakuje	zatem:	czło-
wiek	–	jego	stan	duszy,	stan	umysłu	itd.	
jest	 podobny	 do	 stanu	 uciemiężonego	
ludu	w	niewoli	(patrz	Psalm	137	cyt.	na	
wstępie).	Nie	może	i	nie	ma	sił	na	mod-
litwę.	Skoro	sama	Maryja	dała	ludzkości	
taką	metodę	walki	z	utrapieniem	zatem	
czy	nie	ma	w	niej	lekarstwa?	Zobaczmy,	
wielokrotne	powtarzanie	„Zdrowaś	Ma-
ryjo”	 i	 „Ojcze	 nasz”	 –	 modlitwa	 ustna	
–	 jest	 doskonałym	 „treningiem”	 cierp-

liwości,	 wytrwałości	 i	 nieustępliwości.	
Przytoczę	 tylko,	 że	 te	 cnoty	 są	wymie-
niane	w	metodach	walki	z	acedią.

Dalej,	skoro	„klepiąc	różaniec”	głoś-
no,	szeptem	czy	tylko	w	myślach	poru-
szamy	 mimowolnie	 językiem	 a	 przez	
zmysł	słuchu	dochodzi	do	naszego	móz-
gu	 brzmienie	 modlitwy;	 „zagłuszamy”	
złowieszcze	tony	acedii.	Piszę	to	i	mówię	
na	 podstawie	 własnego	 doświadczenia	
dziewięciu	 tysięcy	 kilometrów	 jakie	
przeszedłem	„klepiąc”	różaniec	od	rana	
do	wieczora,	która	to	modlitwa	pokona-
ła	we	mnie	acedię.

Na	koniec	dodam	tylko,	że	wg	nauki	
Ojców	Pustyni	wszystkim	pokusom	na-
leży	 przeciwstawiać	 cnoty.	 I	 tutaj	 rów-
nież	 Różaniec	 Święty	 okazuje	 się	 wy-
śmienitym	 pomocnikiem.	 Św.	 Ludwik	
de	 Montfort	 we	 wspomnianym	 wyżej	
dziele	 przypisuje	 modlitwie	 „Ojcze	
nasz”	następujące	przymioty:	akt	wiary,	
uwielbienia	i	pokory;	gorliwość	o	chwa-
łę	 Bożą,	 nadzieję,	 posłuszeństwo,	 ubó-
stwo	i	w	końcu	akt	żalu	i	miłosierdzia.

„Wreszcie,	 prosząc	 o	 te	 wszystkie	
rzeczy,	nie	tylko	dla	nas,	ale	jeszcze	dla	
naszego	bliźniego	i	wszystkich	członków	
Kościoła,	wypełniamy	obowiązek	dzieci	
Bożych,	naśladujemy	Go	w	Jego	miłości,	
obejmującej	wszystkich	 ludzi	 i	 spełnia-
my	przykazanie	miłości	bliźniego”.

J. M. J
Andrzej Ziółkowski
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SToWarZySZENIE żyWycH rÓż

co miesiąc spotykają się, aby dokonać wymiany tajemnic. Wprowadzenie przez Jana Pawła ii nowych 
tajemnic różańcowych trochę skomplikowało ich dotychczasowy rytm modlitwy. zapewne, aby zasada 
Żywego różańca, według której w każdej róży codziennie rozważane są wszystkie tajemnice, została 
zachowana, trzeba było wprowadzić pewne zmiany w strukturze stowarzyszenia.

Inicjatorką	 Żywego	 Różańca	 była	
Paulina	 Jaricot	 (1799-1862),	 córka	
kupca	 i	 producenta	 jedwabiu	 z	 Lyo-
nu.	Ta	piękna	i	zamożna	dziewczyna	
postanowiła	poświęcić	się	całkowicie	
Bogu.	Nie	wstąpiła	jednak	do	zakonu,	
lecz	 pozostała	 w	 świecie.	 Ponieważ	
jej	 brat	 przygotowywał	 się	 do	 pracy	
duszpasterskiej	w	Chinach,	 zaintere-
sowała	się	misjami.	Wymyśliła	prosty	
sposób	gromadzenia	funduszy	misyj-
nych,	 oparty	 na	 grupach	 dziesięciu	
osób	wpłacających	co	tydzień	drobne	
datki.	W	ten	sposób	powstało	Dzieło	
Rozkrzewienia	Wiary,	które	stopnio-
wo	stało	się	największą	inicjatywą	na	
rzecz	wspierania	misji	w	Kościele.

W	roku	1826	doszła	do	wniosku,	
że	misje	potrzebują	nie	tylko	wsparcia	
materialnego,	 ale	 niezbędne	 jest	 dla	
dzieła	głoszenia	Ewangelii	wszystkim	
narodom	stałe	wsparcie	modlitewne.	
Postanowiła	 posłużyć	 się	 podobną	
metodą,	 jak	 przy	 zbieraniu	 składek,	
a	 na	 główną	 modlitwę	 odmawianą	
w	intencji	misji	wybrała	Różaniec.

W	nowej	strukturze	zamiast	dzie-
siątek	 wprowadziła	 piętnastki.	 Na-
zwała	 je	 różami.	Każdy	członek	róży	
odmawia	 codziennie	 jedną	 dziesiąt-
kę	 Różańca,	 rozważając	 konkretną	
tajemnicę.	 Zasadę	 funkcjonowania	
Żywego	 Różańca	 tłumaczyła	 nastę-
pująco:	 „Gdy	 ktoś	 zobowiązany	 do	
uczczenia	 tajemnicy	 Wcielenia	 Bo-
żego	 Syna	 prosi	 o	 cnotę	 pokory	 dla	
grzesznika,	za	którego	modli	się	cała	
piętnastka,	ktoś	drugi,	któremu	przy-
pada	 rozmyślanie	 nad	 misterium	
śmierci	Zbawiciela,	prosi	dla	tego	sa-
mego	grzesznika	o	żal	za	grzechy	ktoś	
inny	o	ducha	pokuty...	 I	 tak	wszyscy	
członkowie,	mając	udział	w	dziele	na-

wracania	grzesznika,	cieszą	się	wspól-
nie	 z	 jego	 powrotu.	 Takie	 zjedno-
czenie	 serc	w	 jedności	 tajemnic	daje	
Różańcowi	szczególną	moc	nawraca-
nia	grzeszników”.

Tajemnice	 do	 rozważania	 w	 po-
szczególne	 dni	 są	 losowane.	 Każda	
róża	 obiera	 sobie	 świętego	 patrona,	
od	którego	bierze	nazwę	(np.	róża	św.	
Bernadetty,	 św.	 Józefa	 itp.).	 W	 każ-
dej	 parafii	 należy	 prowadzić	 Księgę	
Żywego	 Różańca.	 Róże	 mają	 cha-
rakter	 stanowy,	 są	więc	 róże	 żeńskie	
(matek),	 męskie	 (ojców),	 dziewcząt,	
młodzieńców,	 dziewczynek,	 chłop-
ców.	Na	czele	każdej	róży	stoi	zelator,	
do	którego	należy	 troska	o	 jej	 dobre	
funkcjonowanie,	zarówno	w	dziedzi-
nie	 modlitewnej,	 jak	 i	 apostolskiej,	
oraz	dyscyplinę	wewnętrzną.

Członkowie	Żywego	Różańca	nie	
ograniczają	 się	 tylko	 do	 odmawia-
nia	 dziesiątki	 dziennie.	 Całe	 swoje	
życie	wzorują	na	życiu	Matki	Jezusa.	
Często	 przystępują	 do	 sakramen-
tów	 świętych.	 Biorą	 udział	 w	 uro-
czystościach	 maryjnych	 w	 parafii.	
Starają	 się	 przykładem	 swego	 życia	
i	 działalnością	 apostolską	 szerzyć	
cześć	 Jezusa	 i	 Maryi.	 Biorąc	 przy-
kład	ze	św.	Dominika,	gdy	zachodzi	
taka	potrzeba,	odważnie	bronią	wia-
ry	 i	Kościoła.	Uroczyście	obchodzą	
wspomnienie	 liturgiczne	 patrona	
swej	 róży,	 traktując	 je	 jak	 uroczy-
stość	imieninową	w	Żywym	Różań-
cu.	Zamawiają	Mszę	świętą,	w	której	
wszyscy	 uczestniczą.	 Członkowie	
Żywego	Różańca	osiem	razy	w	roku	
(oprócz	 dotyczących	 wszystkich	
wiernych	 Kościoła)	 mogą	 uzyskać	
odpust	 zupełny	 pod	 zwykłymi	wa-
runkami.

Zainicjowane	 przez	 Paulinę	 Ja-
ricot	 stowarzyszenie	 zatwierdził	 pa-
pież	Grzegorz	XVI	w	roku	1832.	Do	
Polski	 Żywy	 Różaniec	 dotarł	 w	 XIX	
wieku	i	wkrótce	róże	powstały	w	nie-
mal	wszystkich	parafiach.	W	czasach	
komunistycznych	 oficjalne	 struktury	
parafialne	 zostały	 zakazane,	 jednak	
Żywy	 Różaniec	 przetrwał.	 Nie	 wia-
domo	 dokładnie,	 ile	 jest	 w	 Polsce	
wszystkich	 róż,	 nie	 wiadomo	 nawet,	
ile	jest	parafii,	w	których	istnieje	taka	
grupa	modlitewna.

Praktyka	 duszpasterska	 pokazuje,	
że	 Żywy	 Różaniec	 jest	 znakomitym	
sposobem	na	ożywienie	życia	religij-
nego	w	parafii.	Często	inicjatywa	po-
wołania	pierwszych	róż	w	parafii	po-
jawia	się	w	czasie	misji	lub	rekolekcji	
parafialnych.

W	 parafii	 pw.	 Wniebowzięcia	
NMP	 w	 Krzeszowie	 Żywy	 Różaniec	
istnieje	 od	 zakończenia	 II	 wojny	
światowej	 i	 osiedlenia	 się	 Polaków	
z	 różnych	 części	 Polski.	 Dzisiaj	 ist-
nieje	w	parafii	krzeszowskiej	14	Róż.	
Żywy	Różaniec	 spotyka	 się	 systema-
tycznie	 w	 każdą	 pierwszą	 niedzie-
lę	 miesiąca	 na	 Eucharystii	 o	 godz.	
10.00,	następnie	wszyscy	uczestniczą	
na	wspólnej	modlitwie.	Koło	Żywego	
Różańca	uczestniczy	w	życiu	parafial-
nym	 przez	 ogromne	 zaangażowanie	
swoich	 członków	 przy	 wszystkich	
uroczystościach	 parafialnych	 dając	
przykład	 wiary	 i	 pobożności.	 Każ-
da	 „Róża”	 liczy	 20	 osób,	 tyle	 ile	 jest	
tajemnic	 różańcowych.	 Są	 w	 naszej	
parafii	również	„Róże”	dzieci,	a	prze-
wodniczą	 im	 panie	 Katechetki	 ze	
Szkoły	Podstawowej.	Opiekunem	Ży-
wego	Różańca	w	Krzeszowie	 jest	Ks.	
proboszcz	Marian	Kopko
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odpuSt ku czci św. anny

W niedzielę 25 lipca odbył się Odpust ku czci św. anny. Parafianie oraz pielgrzymi ruszyli o godz. 
14:15 na szczyt, aby tam – na górze św. anny oddać cześć Matce Maryi. O godzinie 15.00 została 
odmówiona koronka do bożego Miłosierdzia.

Mszy	 św.	 na	 Górze	 św.	 Anny	
przewodniczył	 były	 proboszcz	
krzeszowskiej	 parafii	 Ojciec	 Au-
gustyn	 Węgrzyn,	 natomiast	 oko-
licznościowe	kazanie	wygłosił	nasz	
rodak	ks.	dr	Jan	Pazgan.

We	 Mszy	 św.	 uczestniczyło	
siedmiu	 kapłanów.	 Jedną	 z	 inten-
cji	 była	 modlitwa	 w	 30	 rocznicę	
Sakramentu	 Małżeństwa	 naszych	
parafian:	 Reginy	 i	Mariana	Kach-
niarz.	 Było	 to	 wspomnienie	 ich	
zaślubin	 na	 pieszej	 Pielgrzymce	
z	Krzeszowa	do	Częstochowy.
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ŚWięcenie POJazdóW 
KrzeszóW 2021

W	niedzielę	25	lipca	odbyła	się	Msza	św.	w	intencji	
kierowców.	Eucharystia	rozpoczęła	się	o	godz.	12:00	
w	krzeszowskiej	bazylice	mniejszej	pw.	Wniebowzię-
cia	NMP.

Po	Eucharystii	kierowcy	ze	swoimi	pojazdami	usta-
wili	się	na	placu	przed	bazyliką.	Podczas	poświęcenia	
były	zbierane	tradycyjne	ofiary,	które	zostaną	przeka-
zane	jako	pomoc	dla	misjonarzy	na	zakup	pojazdów.

WystaWa "Kardynał stefan WyszyńsKi 
W regionie"

Jak	 co	 roku	 także	 i	w	 tym	2021	–	
braliśmy	 udział	 w	 Odpuście	 Krze-
szowskim.	W	 samym	 Sanktuarium	 u	
wejściu	po	lewej	stronie	ołtarza	bocz-
nego	rok	temu	towarzyszyła	nam	wy-
stawa	o	świętym	Janie	Pawle	II.

W	 dniach	 13-15.08.2021	 r.	 w	
związku	 ze	 zbliżającą	 się	 beatyfikacją	
pokazaliśmy	prace	plastyczne	dzieci	 i	
dorosłych	o	Prymasie	Kardynale	 Ste-
fanie	Wyszyńskim.	Dodatkowo	moż-
na	było	zobaczyć	prace	o	św.	Siostrze	
Faustynie	 –	 naszej	 patronce,	 książki	
dla	 dzieci	 i	 dorosłych	 o	 Kardynale	
Wyszyńskim.	Można	było	pobrać	bez-
płatnie	 drobne	 upominki	 i	 zapoznać	
się	z	naszą	ofertą	zajęć	na	rok	szkolny	
2021/2022	r.

Bardzo	dziękujemy	za	duże	zainte-
resowanie	osób	z	Diecezji	Legnickiej,	
oraz	 z	 innych	 miast:	 Wrocławia	 Po-

znania,	Krakowa,	Gdańska,	Szczecina	
i	Kalisza.	Bardzo	dziękujemy	Księdzu	
Kustoszowi	 Sanktuarium	 w	 Krzeszo-
wie	oraz	posługującym	księżom	i	pro-
fesjonalnej	 Obsłudze	 Pielgrzyma	 za	
piękne	przyjęcie	w	ramach	obchodów	

odpustowych.	Do	zobaczenia	w	kolej-
nym	roku.

Monika	Skrobiewska	
ze	stowarzyszenia	

od	serca	''Faustynka"	w	Legnicy
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opraWa MSZy ŚWIęTEj 
W WykoNaNIu cHÓru 

coN SpIrITo
W	ostatni	weekend	lipca,	chór	
Con	Spirito	do	
Krzeszowa	zawędrował,
bo	swój	kunszt	na	warsztatach	muzycz-
nych,	
u	sióstr	szlifować	planował.

Pracowaliśmy	nad	utworami	z	zapałem,	
w	południe,	z	wieczora	i	z	rana,
a	nasza	dyrygentka,	Małgorzata	Szumska,	
była	wielce	zdeterminowana.
Bardzo	ambitny	plan	miała	
i	aż	7	nowych	utworów	
dla	nas	przygotowała.

Siostry	Elżbietanki,	po	królewsku	
nas	ugościły,	serwowały	pyszne	jedzenie
i	wręcz	domową,	ciepłą	atmosferę,	
dla	wszystkich	chórzystów	stworzyły.

Ochoczo	ze	wszystkich	dobrodziejstw	
zgromadzenia	korzystaliśmy,
piliśmy	dobrą	kawę,	zbieraliśmy	jabłka	
i	troszkę	malinki	podkradaliśmy…

Pogoda	była	słoneczna,	wspaniała,	
a	okolica	wprost	nas	tutaj	zachwycała.

W	niedzielę	słynne	Sanktuarium	
Matki	Bożej	Łaskawej	zwiedzaliśmy
i	najlepszego	przewodnika	
p.	Mieczysława	
do	pomocy	dostaliśmy.

Ze	swadą	i	humorem	o	wszystkim	nam	
bardzo	ciekawie	opowiadał,
a	czynił	to	tak	zajmująco,	że	nikt	prawie	
z	naszego	chóru	nie	gadał.

Mimo	deszczu,	sprawnie	i	szybko,	
w	stroje	chóralne	się	przebraliśmy
i	już	przed	godziną	12.00,	skupieni	
przy	głównym	ołtarzu	staliśmy.

Ksiądz	kustosz	Marian,	
z	wielką	serdecznością	
na	mszy	nas	powitał,
i	z	ojcowską	wprost	troską	o	wszystko,	
innych	gości	również	dopytał.

Tego	dnia	księża-goście,	mszę	świętą,	
celebrowali,	a	koloniści	z	Gdańska,
żywiołowo,	klaszcząc	w	dłonie,	
przy	gitarze	radośnie	i	głośno	śpiewali.

fot. Robert Pasek

W	tę	niedzielę,	kolejna	rocznica	
wybuchu	Powstania	Warszawskiego	była,
a	nasza	,,Modlitwa	o	pokój”,	dostojnie	
to	wydarzenie	podkreśliła.

,,O	sacrum	Convivium”,	,,Chwalimy	Cię”	
i	,,Zdrowaś	Królewno	wyborna”,
jeszcze	wykonaliśmy	i	z	serca,	
na	chwałę	Panu	Bogu	śpiewaliśmy.

Gospodarz	był	uszczęśliwiony	
i	zadowolony,	
i	zapraszał	nas	ponownie,
w	gościnne	krzeszowskie,	podgórskie,	
wprost	przepiękne	strony.

Chórzystów	z	Zielonej	Góry,	
oczarowała	życzliwość	
całej	okolicy,
a	to	się	w	tych	dziwnych	czasach,	
najbardziej	dla	nas	liczy.

2 sierpnia 2021 r.
Wiesława Łukasiewicz

z chóru Con Spirito w Zielonej Górze
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W sobotę 24 lipca w krzeszowskim opactwie 
pocysterskim gościliśmy grupę rekonstruktorów 
czasów napoleońskich. goście uczestniczyli w Mszy 
św. odprawionej w ich intencji o godz. 12:00 w bazylice 
Mniejszej pw. Wniebowzięcia nMP.

Re ko n s t Ru k to Rz y 
cz a s ów 

n ap o l eo ń s k i c h 
w k rz e szow i e

święto św. marii magdaleny

W czwartek 22 lipca Kościół 
obchodził święto św.  Marii 
Magdaleny. z tej okazji 
w kaplicy św. Marii Magdaleny, 
która mieści się w bazylice 
mniejszej pw. Wniebowzięcia 
nMP w Krzeszowie została 
odprawiona tradycyjna Msza św. 
z udziałem dam i Kawalerów 
zakonu rycerskiego Świętego 
grobu bożego w Jerozolimie.
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wielki odpuSt krzeSzowSki

słowo "wielki" w pełni określa to, co w niedzielę 15. sierpnia wydarzyło się w Krzeszowie, 
w sanktuarium Matki bożej łaskawej. na odpust Wniebowzięcia nMP przybyli wierni, pielgrzymi 
oraz zaproszeni goście.

W	południe	 głównej	 sumie	 odpusto-
wej	 przewodniczył	 biskup	 legnicki	 An-
drzej	Siemieniewski.	Odpust	krzeszowski	
to	 jedno	 z	 najpiękniejszych	 i	 najliczniej-
szych	 wydarzeń	 duchowych	 w	 diecezji	
legnickiej.	 I	 tym	 razem	 pielgrzymi	 nie	
zawiedli.	 Przybyli	 z	 rożnych	 stron	 Pol-
ski,	 a	 także	 z	 Czech	 i	 Niemiec.	 Wśród	
gości	 nie	 zabrakło	 parlamentarzystów,	
przedstawicieli	 władz	 wojewódzkich,	 lo-
kalnych,	 przedstawicieli	KGHM.	Nie	 za-

wiedli	 górnicy,	 rzemieślnicy,	 członkowie	
Solidarności,	 strażacy	 i	 harcerze.	 Były	
siostry	zakonne,	kawalerowie	i	damy	Za-
konu	Grobu	Bożego.	Odpust	krzeszowski	
to	wyjątkowe	święto	wiary	ale	 też	okazja	
do	wspólnej	zabawy.	Po	Eucharystii	i	pro-
cesji	z	ikoną	Matki	Bożej	odbył	się	festyn	
patriotyczny,	podczas	którego	wraz	z	ze-
społem	Rota	śpiewano	pieśni	patriotycz-
ne	i	religijne.	Jak	na	odpust	przystało,	nie	
zabrakło	 straganów	 z	 rękodziełem.	 Pod-

czas	 spotkania	 fundacja	 Formuła	 Dobra	
zbierała	 datki	 na	 Hospicjum	 dla	 Dzieci	
z	 Dolnego	 Śląska.	 Podczas	 uroczystości	
kustosz	 sanktuarium	 ks.	 Marian	 Kopko	
został	 uhonorowany	 odznaczeniem	Dol-
nośląskiej	 Izby	 Rzemieślniczej	 z	 okazji	
40-lecia	 święceń	 kapłańskich.	 O	 swoim	
dawnym	kapelanie	nie	 zapomniała	 także	
Solidarność	Zagłębia	Miedziowego.

Źródło: legnica.fm

JE ks. biskup Andrzej Siemieniewski
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ZaŚlubINy polSkI 
Z MorZEM bałTyckIM

Polska od samego początku swoich dziejów oparta została na pół-
nocy o Morze bałtyckie. było to przyczyną wielu ważnych wydarzeń 
m. in. utworzenie biskupstwa w Kołobrzegu (1000 roku), rechrystia-
nizacja Pomorza za czasów bolesława Krzywoustego na początku Xii 
wieku czy wojny ze szwecją w siedemnastym stuleciu. Ostatecznie 
w XX wieku, po i jak i po ii wojnie światowej dokonały się dwa nie-
zwykłe wydarzenia – akty zaślubin z Polski z morzem w Pucku (po 
i wojnie światowej) i w Kołobrzegu (po ii wojnie światowej).

Książę	Polski	Mieszko	I	w	966	r.	przy-
jął	 chrzest,	 dając	 podstawy	 do	 rozwo-
ju	 nowo	 powstałego	 państwa	 w	 duchu	
chrześcijaństwa.	 Bardzo	 negatywnie	 na-
stawieni	wobec	nowej	religii	byli	głównie	
Wieleci,	 Prusacy	 zamieszkujący	 tereny	
Pomorza.	 I	 to	 stało	 jednym	 z	 powodów	
wysłania	przez	syna	Mieszka	I,	Bolesława	
Chrobrego,	biskupa	praskiego	Wojciecha	
na	teren	Pomorza	z	misją	chrystianizacyj-
ną.	Niestety	biskup	Wojciech	23	kwietnia	
997  r.	 został	 zamordowany	 (co	przyspie-
szyło	kanonizację	 i	 czczenie	 tego	święte-
go	przez	Polaków	i	Czechów).	Z	związku,	
z	 tym	 wydarzeniem	 w	 Polsce	 od	 10-12	
marca	 1000	 r.	 na	 Synodzie	 kościelnym	
w	 Gnieźnie	 przebywał	 i	 nawiedził	 grób	
św.	 Wojciecha	 ówczesny	 cesarz	 rzymski	
i	król	niemiecki	Otton	III,	podejmowany	
przez	naszego	księcia	Bolesława	Chrobre-
go.	To	wówczas	potwierdzono	utworzenie	
w	 Kołobrzegu	 jednego	 z	 trzech	 nowych	
biskupstw	w	Polsce.	Pierwszym	i	jedynym	
biskupem	kołobrzeskim	został	Reinbern,	
pochodził	z	Turyngii.	Diecezję	prowadził	
około	 5  lat,	 następnie	 wyjechał	 na	 Ruś	
Kijowską,	 tam	 zmarł	w	niewyjaśnionych	
okolicznościach.	W	 1005	 r.	 nastąpiła	 na	
Pomorzu	 bardzo	 silna	 reakcja	 pogańska,	
odwrót	 od	 chrześcijaństwa	 na	 kolejne	
ponad	sto	lat.	Kolejni	władcy	polscy,	zaj-
mujący	się	wówczas	wojnami	z	Niemcami	
o	Milsko,	Łużyce,	z	Czechami	o	Śląsk	czy	
pomocą	 Rusi	 Kijowskiej,	 nie	 zajmowa-
li	 się	 kwestią	 dostępu	 Polski	 do	 morza.	
Dopiero	 książę	 Bolesław	Krzywousty	 po	
zakończeniu	 wojny	 domowej	 z	 bratem	
Zbigniewem,	dokonał	ponownej	chrystia-
nizacji	Pomorza.

Od	 tego	 momentu	 Pomorze	 zawsze	
było	 już	 chrześcijańskie,	 ale	 nie	 zawsze	
było	polskie.	Dlatego	w	XX	wieku	zrodzi-
ła	się	idea	symbolicznych	zaślubin	Polski	
z	 Morzem	 Bałtyckim.	 O	 tym,	 że	 Polska	
bez	 morza	 nie	 może	 funkcjonować	 za-
pewniał	 społeczeństwa	polskie	 ówczesny	

prezydent	 Stanów	 Zjednoczonych	 Tho-
mas	Woodrow	Wilson,	 który	 8	 stycznia	
1918	r.	powiedział	w	amerykańskim	Kon-
gresie:	 „Stworzenie	 niepodległego	 pań-
stwa	polskiego	na	terytoriach	zamieszka-
łych	przez	ludność	bezsprzecznie	polską,	
z	wolnym	dostępem	do	morza,	niepodle-
głością	polityczną,	gospodarczą,	integral-
ność	 terytoriów	 tego	 państwa	 powinna	
być	 zagwarantowana	 przez	 konwencję	
międzynarodową.”	 To	 wyraźnie	 wskazy-
wało,	że	dostęp	do	Morza	Bałtyckiego,	jest	
podstawowym	 prawem	 funkcjonowania	
niepodległej	Rzeczpospolitej.

Pierwszy	akt	zaślubin	z	morzem	miał	
miejsce	 po	 zakończeniu	 I	 wojny	 świato-
wej.	Dnia	 10	 lutego	 1920	 r.	 w	 Pucku	 na	
Pomorzu	 Gdańskim	 w	 imieniu	 Józefa	
Piłsudskiego	Naczelnika	Państwa	i	Rządu	
Stanisława	Wojciechowskiego,	późniejszy	
prezydent	Polski,	w	swoim	przemówieniu	
powiedział:	 „Żołnierz	 polski	 doszedł	 do	
morza.	 Oto	 święto	 nasze.	 Rzeczpospo-
lita	 Polska	 bierze	 w	 posiadanie	 własne	
wybrzeże	 morskie.	 Odwieczne	 dążenia	
Chrobrych,	Piastów	 i	wielkich	 rozumem	
–	 Jagiellonów	 urzeczywistniają	 się	 na	
nowo”.	Następnie	przy	dźwiękach	hymnu	
narodowego	(„Mazurka	Dąbrowskiego”	–	
wówczas	jeszcze	nieformalnego)	na	maszt	
wciągnięto	polską	banderę.	Flaga	powie-
wa	przez	cały	rok	na	plaży	w	Pucku.	Na-
stępnie	odbyła	się	Msza	polowa,	gdzie.	ks.	
Józef	Wrycz	–	kapelan	Dywizji	Strzelców	
Pomorskich,	zasłużony	polski	działacz	na	
Kszubach,	w	 swoim	 kazaniu	 powiedział:	
„I	choć	fale	germanizmu	groźne	biły	i	za-
laniem	 ziemiom	 kaszubskim	 zagrażały,	
Kaszuba	 stał	 twardy	 i	 niewzruszony,	 jak	
skała	w	morzu.	Zawładnąć	 sobą	nie	 dał,	
ducha	 polskiego	 w	 swej	 checzy	 kaszub-
skiej	pielęgnował,	pomimo	wszelkich	wy-
siłków	nauczycieli	germanizatorów,	a	nie	
raz	 i	księży.	Tym	samym	ziemie	 i	morze	
kaszubskie	 dla	 Polski	 zachował.	 I	 otóż	
dzisiaj	 nadeszła	 ta	 chwila	 historyczna,	

w	której	Kaszubi	Ojczyźnie	oddają	w	po-
siadanie	 ten	 klejnot,	 uporczywie	 w	 za-
ciętym	boju	 strzeżony.”	 Puckie	 zaślubiny	
kojarzą	się	nawet	głównie	z	gen.	Józefem	
Hallerem,	 który	 na	 koniu	 zbliżył	 się	 do	
falującego	morza	i	wzorem	dożów	wene-
ckich	rzucił	platynowy	pierścień	w	formie	
obrączki	 z	napisem:	„10.02.1920	Gdańsk	
–	 Puck”.	 Na	 końcu	 księża	 sprawujący	
Mszę	poświęcili	ozdobny	słup	graniczny,	
a	 dostojnicy	 państwowymi	 i	 wojskowi	
podpisali	 dokument	 następującej	 treści:	
„Anno	Domini	MCMXX	dnia	10	 lutego	
na	 wieczną	 rzeczy	 pamiątkę	 odzyskania	
Morza	Polskiego,	Puck	nad	Bałtykiem.”

Drugie	 zaślubiny	 z	 morzem	 miały	
miejsce	 po	 II	 wojnie	 światowej,	 a	 ściślej	
na	jej	finiszu,	18	marca	1945	r.	Kołobrzeg,	
został	 wybrany	 nie	 przez	 przypadek,	 to	
właśnie	o	to	miasto	toczył	się	bój	I	Armii	
„Ludowego”	Wojska	Polskiego	 z	 niemie-
cką	armią	(Wermachtem).	W	oddziałach	
Wojska	Polskiego	zbliżających	się	w	mar-
cu	 1945	 r.	 szerokim	 frontem	 do	 brzegu	
Morza	 Bałtyckiego	 bardzo	 przeżywano	
tę	 chwilę.	 Żołnierze	 przypominali	 sobie	
z	 lat	 szkolnych	 opowiadania	 nauczycie-
li	 o	 zaślubinach	z	morzem	w	 roku	1920.	
Zrodziła	się	idea	powtórzenia	tej	ceremo-
nii.	Gazeta	frontowa	„Zwyciężymy”	pisała	
już	o	tym	10	marca	1945	r.	Dnia	18	marca	
1945	r.	o	godzinie	16	czasu	środkowo-eu-
ropejskiego	na	tarasie	i	stoku	fortu	–	latar-
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ni	morskiej	w	Kołobrzegu,	kilka	godzin	po	
zdobyciu	miasta	dokonano	symboliczne-
go	 aktu	 zaślubin	 z	morzem.	Organizację	
uroczystości	powierzono	7.	Pułkowi	Pie-
choty.	Uczestniczyły	w	niej	delegacje	od-
działów	I	 i	 II	Armii	„Ludowego”	Wojska	
Polskiego,	które	były	w	pobliżu	Kołobrze-
gu.	Dowództwa	obu	armii	reprezentowali	
zastępcy	 do	 spraw	 polityczno-wycho-
wawczych	 ppłk	 Piotr	 Jaroszewicz	 i	 ppłk	
Edmund	 Pszczółkowski.	 Uroczystość	
zaczęła	 się	 żałobną	Mszą	 polową	 za	 po-
ległych	 którą	 odprawił	 ks.	 Kpt.	 Alojzy	
Dudek	–	kapelan	3.	Dywizji	Piechoty.	Na-

stępnie	 przy	 dźwiękach	 hymnu	 narodo-
wego	wciągnięto	na	maszt	flagę	państwo-
wą.	 Stoi	 ona	 na	 plaży	 w	 Kołobrzegu	 do	
dzisiaj.	 Główne	 przemówienie	 wygłosił	
ppłk	Piotr	Jaroszewicz.	Przypomniał	dzie-
je	 ojczyste	 nad	 Bałtykiem	 zaczynając	 od	
pierwszych	Piastów.	Następnie	podkreślił	
wielką	doniosłość	wydarzenia:	„Zapamię-
tajcie	sobie:	To	jest	historia.	Kiedyś	o	tym	
dzisiejszym	dniu	przyszłe	pokolenia	będą	
mówić	 ze	 czcią,	 jak	 my	 mówimy	 o	 na-
szych	wielkich	przodkach.	Wy	 tworzycie	
historię	 jak	 niegdyś	 tworzył	 ją	 Chrobry	
i	Krzywousty.”	Obrączkę	zaślubin	wrzucił	

do	morza	 z	 prawego	 falochronu	 wejścia	
do	 portu	 kpr.	 Franciszek	 Niewidziajło	
mówiąc:	 „Rzucając	 ten	 pierścień	 w	 Twe	
fale	biorę	z	Tobą	ślub,	ponieważ	Tyś	było	
i	będziesz	zawsze	nasze.”

Na	 wzór	 utworzonej	 w	 1000	 r.	 na	
synodzie	 w	 Gnieźnie	 biskupstwa	 koło-
brzeskiego	 w	 1972	 utworzono	 diecezję	
koszalińsko-kołobrzeską,	 a	 pierwszym	
ordynariuszem	 został	 Ignacy	 Jeż	 (1914-
2007).

Mateusz Pazgan

Klasycystyczna chrzcielnica 
zostanie poddana Konserwacji

Kontynuujemy prace konserwacyjne i restauracyjne przy zabytkach ruchomych znajdujących się 
w kompleksie pocysterskiego opactwa w Krzeszowie.

Dzięki	 funduszom	 Ministra	
Kultury,	 Dziedzictwa	 Narodowego	
i	 Sportu	 z	 programu	 Wspieranie	
Działań	 Muzealnych	 w	 tym	 roku	
przeprowadzimy	 konserwację	 za-
bytkowej	 XIX-wiecznej	 chrzciel-
nicy,	 która	 przechowywana	 jest	
w	 dawnych	 kościele	 klasztornym	
pw.	Wniebowzięcia	NMP.

Koszt	 całkowity	 zadania:	 „Krze-
szów,	 Muzeum	 opactwa,	 kontynu-
acja	 konserwacji	 zbiorów	 muzeal-
nych	–	Chrzcielnica	(pocz.	XIX	w.)	
wyniesie	32	000	zł.	Wysokość	dofi-
nansowania	to	25	500	zł.	W	ramach	
zadania	 zostanie	 przeprowadzona	
pełna	konserwacja	techniczna	i	este-
tyczna	zabytku,	który	po	zakończo-
nych	 pracach	 będzie	 eksponowany	
w	kościele	pw.	Wniebowzięcia	NMP.

Klasycystyczna	 chrzcielnica	 po-
wstała	 w	 1801	 r.	 w	 Krzeszowie.	 Jej	
autorem	 jest	 rzeźbiarz	 Marian	 La-
chel,	 który	 wraz	 ze	 swoim	 ojcem	
Józefem	 Lachelem	 byli	 twórcami	
tzw.	 IV	 warsztatu	 krzeszowskiego.	

Dofinansowano	 ze	 środków	 Ministra	 Kultury,	 Dziedzictwa	 Narodowego	
i	 Sportu	 pochodzących	 z	 Funduszu	 Promocji	 Kultury,	 uzyskanych	 z	 dopłat	
ustanowionych	w	grach	objętych	monopolem	państwa,	zgodnie	z	art.	80	ust.	1	
ustawy	z	dnia	19	listopada	2009	r.	o	grach	hazardowych.

Chrzcielnica	 ustawiona	 jest	 w	 ka-
plicy	pw.	św.	Jana	Chrzciciela	i	Jana	
Ewangelisty.	Zabytek	posiada	budo-
wę	kielichową.	Na	okrągłej	 podsta-
wie	 umieszczono	 walcowaty	 trzon	
ozdobiony	 pionowo	 spływający-
mi	 wolutami	 łączonymi	 girlanda-
mi	 i	 kwiatami.	 Czasza	 chrzcielnicy	
zdobiona	 jest	 pionowymi	 pasami	
naprzemiennie	 gładkimi	 i	 żłobko-
wanymi.	 Na	 pokrywie	 znajdują	 się	
cztery	 spiętrzone	woluty	 zwieńczo-
ne	 umieszczonymi	 na	 okrągłym	
cokoliku	 rzeźbami	 Jana	Chrzciciela	
i	Jezusa	w	scenie	Chrztu	Chrystusa.	
Chrzcielnica	 w	 całości	 wykonana	
z	 drewna	 pokrytego	 gruntami	 kre-
dowo-klejowymi,	 polichromowana	
–	marmoryzacja	w	kolorach	szaro	–	
niebieskim	ze	złoconymi	dekoracja-
mi	snycerskimi	oraz	rzeźbami.

W	 ubiegłym	 roku	 zostało	 prze-
prowadzone	 skanowanie	 3D	
chrzcielnicy.	 Z	 efektami	 tej	 pracy	
mogą	 się	 Państwo	 zapoznać	 na	 tej	
stronie:	maryjny.org.
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sztafetowo na Jasną górę…
Czyli piesza pielgrzymKa legniCKa
Tegorocznym hasłem wspólnego pielgrzymowania do tronu Jasnogórskiej Pani było hasło „bądź gotów!”

Pierwsi	 pielgrzymi	 z	 Diece-
zji	 Legnickiej	 wyruszyli	 na	 Jasną	
Górę,	 ze	 Zgorzelca	 oraz	 Bolesław-
ca.	 Pątnicy	 zmierzali	 do	 Legnicy	
gdzie	 w	 czwartek	 29	 lipca	 Piesza	
Pielgrzymka	 Legnica	 została	 ofi-
cjalnie	 inaugurowana	 przez	 no-
wego	 ordynariusza	 naszej	 decezji,	
bpa	 Andrzeja	 Siemieniewskiego.	
Ze	 względu	 na	 pandemię	 pątnicy	
z	Legnicy	pielgrzymowali	w	trybie	
sztafetowym	 –	 każdego	 dnia	 trasę	
pokonywała	inna	grupa.

Pan	Bóg	wyprawił	nas	w	drogę,	
aby	mógł	mówić	do	naszego	serca.	
Tak	jak	kiedyś	Abraham	wyprowa-
dzony	ze	swej	ziemi	rodzinnej,	 jak	
Izrael	 wywiedziony	 z	 ziemi	 egip-
skiej,	 z	 domu	niewoli,	 jak	 lud	 po-
wracający	z	wygnania	babilońskie-
go,	tak	pielgrzymi	szli	do	Matki.

Gotowość	 do	 drogi,	 to	 także	
wewnętrzna	 zgoda	 na	 poddanie	
się	 ustalonym	 zasadom	 pielgrzy-
mowania	 oraz	 akceptacja	 tego	 to-
warzystwa,	 jakie	Opatrzność	 Boża	
wybrała	dla	każdego	pątnika.

Czwarty	 dzień	 XXIX	 Pieszej	
Pielgrzymki	 Legnickiej	 na	 Jasną	

Górę	był	zarezerwowany	dla	grupy	
nr	 2.	 Jeleniogórsko-kamiennogór-
ska	grupa	stawiła	się	z	samego	rana	
przed	 kościołem	 pw.	 Miłosierdzia	
Bożego	 w	 Oławie,	 skąd	 wyruszy-
ła	 na	 pielgrzymi	 szlak,	 liczący	 25	
km.	 Pierwszy	 etap	 dnia	 liczył	 10	
km,	a	postój	odbył	się	w	lesie	przed	
Szydłowicami.	 Do	 wspomnianej	
wsi	 pielgrzymi	 weszli	 przed	 połu-
dniem.	 Tam	 najpierw	 spotkali	 się	
na	 Eucharystii.	 Niedzielna	 Msza	
święta	 była	 zarazem	 Eucharystią	
prymicyjną	 nowego	 przewodnika	
grupy,	 neoprezbitera	 Łukasza	 To-
porka,	 który	 jest	 wikariuszem	 pa-
rafii	w	Krzeszowie.	Po	zakończonej	
uczcie	 duchowej,	 wszyscy	 spotkali	
się	 na	 poczęstunku	 przygotowa-
nym	przez	miejscowych	parafian.

Największe	 trudności	 w	 nie-
dzielnej	 wędrówce	 sprawiała	 po-
goda.	Na	dwóch	z	czterech	etapów	
z	nieba	lały	się	litry	wody,	które	nie	
pozostawiły	 na	 pątnikach	 suchej	
nitki.	 Pomimo	 takiej	 pogody,	 Pan	
Bóg	i	nasza	Matka	zachowali	w	nas	
„pogodę	 ducha”,	 radość,	 uśmiech	
na	twarzy,	podczas	całego	pielgrzy-

mowania.	„Dwójeczka”	zakończyła	
wędrówkę	 w	 Czepielowicach.	 Za-
chęcamy	wszystkich	do	wstąpienia	
na	pielgrzymi	szlak	razem	z	grupą	
nr	2	 już	w	przyszłym	roku.	Mamy	
nadzieję,	 że	 przejdziemy	 już	 całą	
pielgrzymkę,	 bez	 niespodzianek.	
Jeżeli	 „jesteś	 gotów”,	 to	 nie	 wa-
chaj	 się	 i	 dołącz	 do	 pielgrzymów	
z	„Dwójeczki”.

Ks.	Łukasz	Toporek
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Poznaj miejsce, od którego 
wszystko się zaczęło!

Przy zabudowaniach jest wewnętrzny, duży ogród rekreacyjny, gdzie tryska czysta studnia, którą 
zwykło się nazywać książęcą studnią. Kiedy chce się zakosztować tejże wody, musi się zejść w dół po kilku 
stopniach – pisał ephraim ignatius naso. O czym? O legendarnym źródle krzeszowskiego Opactwa.

U	 każdego	 początku	 leży	 jakiś	 mit	
założycielski.	 Tak	 jest	 i	 w	 przypadku	
krzeszowskiego	opactwa.	Istnieje	legenda	
o	Bolku	I	Surowym	–	fundatorze	klasztoru	
w	Krzeszowie,	 który	na	polecenie	 anioła	
rzucił	 swoim	 pierścieniem	 i	 w	 ten	
sposób	uratował	 swoje	 życie.	W	miejscu	
dotknięcia	 pierścienia	 wybiło	 źródło,	
które	później	określane	było	jako	studnia	
książęca.	 Po	 sekularyzacji	 w	 XIX	 w.	
zapomniane	 –	 dzisiaj	 odkrywane	 na	
nowo!

Od	tego	roku	w	ramach	Trasy	Podsta-
wowej	 wszyscy	 chętni	 będą	mogli	 wejść	
do	 dawnego	 ogrodu	 rekreacyjnego	 cy-
stersów,	 aby	 zobaczyć	 Studnię	 Książęcą	
oraz	spojrzeć	na	dawny	kościół	klasztorny	
z	zupełnie	nowej	perspektywy.	Miejsce	to	
idealnie	 nadaje	 się	 także	 pod	 krótki	 od-
poczynek	w	trakcie	zwiedzania	pocyster-
skiego	Opactwa.

Wycieczka po okolicy z loT 
aglomeracji Wałbrzyskiej

W miniony weekend liczna 
grupa zwiedzających ruszyła 
z naszym przewodnikiem 
w dwugodzinną podróż 
po okolicy Pocysterskiego 
Opactwa. bezpłatna wycieczka 
organizowana przez LOT 
aglomeracji Wałbrzyskiej była 
okazją do poznania miejsc, 
krajobrazów i obiektów 
znajdujących się poza terenem 
kompleksu.
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termomodernizaCJa BudynKu pleBanii 
w KrzeszówKu ze zmianą sposoBu użytKowania 

na dom reKoleKCyJny na szlaKu CystersKim
Od lutego 2020 roku w Krzeszówku trwają zaawansowane prace nad termomodernizacją budynku 

plebanii w Krzeszówku.

W	 ramach	 umowy	 nr	 513/D/OA/
JG/2019	 z	 Wojewódzkim	 Funduszem	
Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wod-
nej	we	Wrocławiu	zostanie	wykonane:
•	 docieplenie	dachu	mansardowego,
•	 wymiana	stolarki	okiennej,
•	 wymiana	kotła	wraz	z	wymianą	instala-

cji	grzewczej,
•	 instalacja	CWU	oraz	pompa	ciepła,
•	 modernizacja	oświetlenia,
•	 wymiana	drzwi	wejściowych,
•	 montaż	 systemu	 zarządzania	 energią	

BMS

Łączna	 kwota	 zadania	 to	 501	 483	 zł	
(w	tym	kwota	dotacji	WFOŚiGW	wynie-
sie	476	408	zł).

Zadanie	 realizowane	 jest	 w	 ramach	
programu	 NFOŚiGW	 3.1.2	 Poprawa	 ja-
kości	 powietrza.	 Część	 2)	 Zmniejszenie	
zużycia	energii	w	budownictwie.

Powstanie	 Domu	 Pielgrzyma	 jest	
niezbędne	 dla	 dalszego	 rozwoju	 życia	
duchowego	przy	 krzeszowskim	Sanktua-

rium.	Będą	się	tutaj	mogły	spotykać	gru-
py	modlitewne,	 parafialne	 z	 całej	 naszej	
diecezji.	 Będzie	 to	 również	 zaplecze	 dla	
działalności	 kulturalnej	 i	 edukacyjnej.	
W	 odpowiednim	 standardzie:	 pokoje	 2	
i	3	osobowe,	kaplica,	sale	wielofunkcyjne,	
stołówka,	 piękne	 otoczenie,	 będą	 mogły	
odbywać	 się	 tu	 zarówno	 rekolekcje	 jak	
i	 warsztaty	 oraz	 wypoczynek	 dla	 grup	
i	osób	indywidualnych.
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świadectwo modlitwy 
pompejańSkiej

wyjście z choroby 
alkoholowej

nowennę odmawiałam 
w intencji uzdrowienia 
Ojca z wieloletniej choroby 
alkoholowej. było to dla mnie 
bardzo trudne, ponieważ sama 
nie wierzyłam do końca, że jest to 
możliwe.

Ojciec	mimo	tego,	że	 już	praktycznie	
nie	trzeźwiał,	cały	czas	nie	przyznawał	się	
do	tego,	że	ma	problem.	Uważał,	że	pije	bo	
ma	na	to	ochotę.	Dla	mnie	sytuacja	była	
beznadziejna	tym	bardziej,	że	widziałam,	
jak	alkohol	zmienił	już	jego	psychikę	i	jak	
niszczy	 jego	 zdrowie	 fizyczne.	 Czasami	
wręcz	 zmuszałam	 się	 do	modlitwy.	Czę-
sto	byłam	rozproszona	 i	niejednokrotnie	
chciałam	się	poddać.	Doszłam	jednak	do	
wniosku,	że	Maryja	wie,	jak	wiele	zawodu	
i	cierpienia	doświadczyłam	ze	strony	Ojca,	
wie	jak	bardzo	on	tkwi	w	tym	uzależnie-
niu,	 i	 że	 rozumie	 to,	 jak	 trudno	 jest	 mi	
podejmować	modlitwę.	Było	to	rok	temu.	
W	lipcu,	nowennę	w	tej	intencji	skończył	
odmawiać	 również	 mój	 brat.	 Kilka	 dni	
temu	mój	 tata	 trafił	 (w	 dość	 dramatycz-

nych)	 okolicznościach	 na	 detoks	 (który	
dla	niego	był	 już	zagrożeniem	życia).	Za	
kilka	 dni	 ma	 pojawić	 się	 w	 ośrodku	 le-
czenia	uzależnień.	Wierzę,	a	raczej	wiem,	
że	stało	się	 to	za	przyczyną	Matki	Bożej,	
bo	 mój	 Tata	 był	 takim	 zatwardziałym	
człowiekiem,	że	 tylko	cud	mógł	 sprawić,	
że	tak	się	to	potoczyło.	Myślę,	że	Maryja	
wiedziała	 kiedy	 zainterweniować.	 Mój	

tata	jest	bardzo	słaby,	ale	w	końcu	przestał	
stawiać	opór	i	pozwala	sobie	pomóc.	Będę	
się	modlić,	aby	pomyślnie	przeszedł	lecze-
nie,	wrócił	do	lepszej	formy	i	miał	siłę	już	
nigdy	nie	 sięgać	po	 alkohol.	Módlcie	 się	
i	nie	wątpcie,	bo	za	sprawą	naszej	Kocha-
nej	Matki	naprawdę	dzieją	się	cuda.

Martyna

Ks. marian KopKo odznaCzony 
PRzez DiRz

W niedzielę obchodziliśmy uroczystość Wniebowzięcia nMP. W tym dniu odbył się wielki odpust 
krzeszowski pod przewodnictwem biskupa andrzeja siemieniewskieg.

Podczas	 uroczystości	 kustosz	
sanktuarium	ks.	Marian	Kopko	zo-
stał	 uhonorowany	 odznaczeniem	
Dolnośląskiej	 Izby	 Rzemieślniczej	
z	 okazji	 40-lecia	 święceń	 kapłań-
skich.	O	swoim	dawnym	kapelanie	
nie	 zapomniała	 także	 Solidarność	
Zagłębia	Miedziowego.

Ks Waldemar Wesołowski
Źródło: legnica.fm

Matka Boża Pompejańska
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Kazanie 
o świętym Józefie

wygłoszone 19 września w KośCiele św. Józefa w 
Krzeszowie przez proBoszCza ze śCięgien

Król	 zaprasza	 swoich	 podda-
nych	 na	 ucztę	 weselną	 swojego	
syna.	 Ci	 jednak	 nie	 chcą	 przyjść.	
Dziwne	 to,	 przecież	 takie	 zapro-
szenie	 to	 zaszczyt,	 a	 królewskie	
wesele	nie	co	dzień	się	zdarza.	Gdy	
król	zaproszenie	ponawia,	podda-
ni	wręcz	 się	buntują:	 królewskich	
wysłanników	znieważają	a	następ-
nie	zabijają.	 Ich	reakcja	nie	budzi	
już	 zdziwienia,	 budzi	 grozę:	 jak	
daleko	można	posunąć	się	w	nie-
zrozumiałości,	 egoiźmie	 i	 zaśle-
pieniu.

Przypowieść	 opowiedziana	
przez	 Pana	 Jezusa	 miała	 na	 celu	
pokazać	 jak	 rozmaicie	 niechętne	
mogą	 być	 reakcje	 ludzi	 na	 Boga,	
Jego	 naukę	 i	 ofiarowany	 im	 dar	
zbawienia.	 Te	 reakcje	 wciąż	mają	
miejsce:	 od	 niechęci	 przez	 lekce-
ważenie	 aż	 po	wrogość	wyrażaną	
w	brutalnej	agresji.

Nie	 jest	 łatwo	 żyć	 i	 wierzyć	
w	takiej	atmosferze,	pośród	takich	
okoliczności	i	wydarzeń.	Ale	właś-
nie	w	takich	okolicznościach	przy-
szło	żyć	Jezusowi	i	to	od	początku:	
obojętność	 otoczenia	 gdy	 rodziła	
Go	 Maryja,	 zamach	 na	 Jego	 ży-
cie	ze	strony	Heroda,	ucieczka	do	
Egiptu,	a	potem	brak	dobrej	woli,	
by	 rozumieć	 Jego	 naukę	 i	 misję,	
i	 ostatecznie	 odebranie	Mu	 życia	
w	sposób	bardzo	okrutny.

Przez	 cały	 ten	 czas	 była	 przy	
Jezusie,	Jego	Matka	Maryja	i	przez	
niezbędny	 dla	 Jezusa,	 potrzeb-
ny	Mu,	okres	czasu	był	przy	Nim	
św.	Józef.	I	Maryja	i	Józef	byli	nie-
zbędnym	 dla	 Jezusa	 wsparciem.	
Uczestnicząc	w	losie	Jezusa,	uczyli	
się	też	współdziałania	z	zamysłami	
samego	Boga.

Mając	 świadomość	 tego	 rozu-
miemy	łatwiej,	głębiej	i	poprawnie,	
to	 co	 papież	 Franciszek	 napisał	
o	 św.	 Józefie	 w	 swoim	 liście	 apo-
stolskim	 "Patris	 corde":	 Józef	 jest	
"orędownikiem,	 podporą	 i	 prze-
wodnikiem	w	trudnych	chwilach".	
Takie	chwile	w	życiu	człowieka	są	
nieuniknione,	są	poniekąd	częścią	
naszej	 egzystencji.	 Nikt	 od	 nich	
nie	 ucieknie.	 Mają	 różną	 postać:	
zmartwień,	 przeciwności,	 niepo-
wodzeń,	 obaw,	 lęków,	 nieporozu-
mień,	 bezsiły,	 bezradności,	 cho-
rób...	 Ale	 ich	 obecność	 nie	 jest	
znakiem	 obojętności	 Boga.	 Takie	
doświadczenia	 były	 też	 częścią	
życia	Maryi	 i	 Józefa.	W	 tych	 do-
świadczeniach	Bóg	też	potrafi	oka-
zać	swoją	obecność,	moc	i	zbawcze	
działanie.	Gdy	patrzymy	na	św.	Jó-
zefa,	widzimy	że	w	obliczu	trudno-
ści	i	zagrożeń	nie	był	zrezygnowa-
ny,	pasywny,	bierny,	ale	brał	rzeczy	
w	swoje	ręce	 i	działał.	Robił	 to	co	
mógł,	 co	 było	 w	 Jego	 zasięgu,	 co	
było	 możliwe,	 resztę	 zostawiając	
Bogu.	Dla	rodzącej	Maryji	znalazł	
w	 Betlejem	 stajenkę,	 grotę.	 Nie	
były	to	warunki,	o	których	by	Józef	
marzył	i	chciał	dla	swojej	małżon-
ki.	Ale	w	 tym	momencie	nic	wię-
cej	nie	mógł	zrobić.	Z	perspektywy	
czasu:	 stopniowego	 odsłaniania	
się	Bożych	 zamysłów,	okazało	 się,	
że	 to	właśnie	 te	betlejemskie	oko-
liczności	 stały	 się	 ważnym	 poży-
wieniem	i	natchnieniem	dla	naszej	
wiary,	 kultury	 i	 obyczajowości.	
Czy	Syn	Boży	rodzący	się	w	pała-
cowej	komnacie,	złożony	w	złoco-
nej	kołysce,	otoczony	służbą	–	ob-
jawiłby	nam	lepiej	miłość	Boga	do	
człowieka?	Betlejem	pozwala	nam	

głębiej	postrzegać	nasze	życie,	jego	
okoliczności	 i	 bieżące	 chwile;	 po-
zwala	 też	 akceptować	 własną	 eg-
zystencję	oraz	siebie.	Zrobiłem	co	
mogłem	–	 tak	 jak	 św.	 Józef	 zrobił	
co	mógł	–	resztę	zostawiam	Bogu.	
kontemplując	 Betlejem	 skupiamy	
swoją	uwagę	–	co	jest	zrozumiałe	–	
na	Boskim	Dzieciątku	i	Jego	Mat-
ce	Maryi.	Warto	 jednak	zauważyć	
tam	również	Józefa.	On	nie	jest	tyl-
ko	 dekoracją	 przy	 żłóbku	 Jezusa.	
Jego	obecność	jest	ważna	i	bardzo	
wymowna.	 Czyż	 Maryja	 w	 tych	
betlejemskich	warunkach	nie	czer-
pała	 z	 obecności	 Józefa,	 potrzeb-
nego	Jej	poczucia	bezpieczeństwa,	
opieki	i	ochrony?	To	były	dla	Niej	
radosne,	ale	i	trudne	chwile,	a	Józef	
był	dla	Niej	w	tych	chwilach	pod-
porą.

Święty	 Józef	 "orędownik,	 pod-
pora	 i	 przewodnik	 w	 trudnych	
chwilach".	 Idźmy	 do	 Józefa,	 gdy	
doświadczamy	 takich	 chwil,	 czy	
to	 indywidualnie,	 osobiście,	 czy	
wspólnotowo,	 społecznie.	 Idźmy	
do	 Józefa	 i	w	 jego	 ślady.	On	 robił	
to	co	mógł	i	resztę	zostawiał	Bogu.	
Bo	Bóg	o	swoje	dba	i	swoje	zamy-
sły	 zawsze	 przeprowadzi.	 A	 naj-
ważniejsze,	 że	 nas	 również	 prze-
prowadzi	do	zbawienia	i	zaprosi	na	
ucztę	weselną	swojego	Syna	w	Kró-
lestwie	Niebieskim.	Amen.

ks. Zenon Stoń
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szczęść boże Księże Prałacie.

dziękuję, że dzięki tej wspólnie przebytej drodze 
Krzyżowej miałam możliwość zatrzymania się na chwilę 
w naszym życiu jak i obecnej sytuacji. Mogłam zbliżyć się 
do cierpienia naszego Pana i ponownie zrozumieć co On 
przeżywał i że zrobił to dla nas.

z poważaniem 
elżbieta dźwigała

felieton dla tVp3 KatowiCe.
z oKazJi uroCzystośCi 

wnieBowzięCia nmp
Drodzy	widzowie!
Dowiadujemy	 się,	 że	 Maryja	 poszła	

z	 pośpiechem.	 Skąd	 ten	 pośpiech?	 Ano	
okazało	 się,	 że	 dużo	 starsza	 krewna	 jest	
już	 w	 szóstym	 miesiącu	 -	 ta,	 nazywana	
bezpłodną.	 To	 stare	 bezdzietne	 małżeń-
stwo	 z	 pewnością	 nie	 spodziewało	 się	
takiego	obrotu	spraw.	Stanęły	przed	nimi	
nie	 lada	 wyzwania,	 ostatnie	 najtrudniej-
sze	miesiące…

Motywów	takiej	reakcji	Maryi	pewno	
było	wiele.	 Zwróćmy	 uwagę	 na	 dwa:	 ra-
dość	i	pomoc.	To	radość	właśnie	była	Jej	
pierwszą	 reakcją,	 pierwszym	 uczuciem.	
Jak	musiała	Ją	ucieszyć	wiadomość	o	ma-
cierzyństwie	starszej	krewnej.	No	właśnie,	
ucieszyć	 się.	 Ucieszyć	 się,	 pogratulować	
macierzyństwa	 córce,	 wnuczce,	 sąsiadce.	

Nie	 wiem	 czy	 dzisiejsze	 macierzyństwo	
bardziej	 potrzebuje	 pieniędzy,	 czy	 spo-
łecznego	 się	 nim	 ucieszenia?;	 wyolbrzy-
mianych	niepokojów,	 czy	medialno	 spo-
łecznego	bezpieczeństwa?

Więcej,	my	w	ogóle	nie	umiemy	ucie-
szyć	 się	 czyimś	 powodzeniem,	 sukcesem,	
awansem,	 poprawą	 życiowego	 statusu.	
Kiedy	to	ostatnio	pogratulowaliśmy	znajo-
memu,	koledze,	sąsiadowi,	szwagrowi	kup-
na	nowego	auta,	wymiany	okien	w	domu	
czy	awansu	w	pracy?	Czy	raczej	pieścimy	
się	zastanawianiem	za	co?,	z	tej	jednej	pen-
sji?,	to	pewno	po	znajomości.	Może	dlate-
go	mówimy	o	bezinteresownej	polskiej	za-
zdrości,	a	może	lepiej	zawiści.	Bo	zazdrość	
potrafi	być	mobilizująca,	twórcza,	a	zawiść	
rodzi	wrogość,	awersję,	zgorzknienie.

No	 i	 jeszcze	 pomoc.	 Maryja	 poszła	
pomóc	o	to	nie	proszona.	Myślę,	że	z	po-
maganiem	 mamy	 kłopot.	 Nie	 proszeni	
nie	bardzo	mamy	odwagę	pójść	z	pomo-
cą	bojąc	się,	że	będzie	to	wtrącanie	się,	że	
będzie	odrzucona.	Z	proszeniem	o	pomoc	
i	 jej	przyjmowaniem	też	mamy	problem,	
i	nie	wiem,	czy	nie	większy?	A	 im	 jeste-
śmy	 ważniejsi	 czy	 społecznie	 znaczący	
tym	większy,	 bo	przecież	przyznanie	 się,	
że	 z	 czymś	 sobie	 nie	 radzę	 i	 potrzebuję	
pomocy	 umniejszyłoby	 moje	 znaczenie	
i	 rangę.	Nic	 bardziej	 złudnego.	Radowa-
nie	 się	 osiągnięciami	 innych	 i	 zgoda	 na	
przyjęcie	pomocy,	to	papierki	lakmusowe	
naszych	osobowości.

Ks. Piotr Brząkalik 

droga Krzyżowa po Kalwarii KrzeszowsKieJ 13 sierpnnia 2021 r.
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Męczeńska śMierć 
polskich Misjonarzy w peru

fot. wikipedia.org

O. Michał Tomaszek
(1960-1991)

O. zbigniew strzałkowski
(1958-1991)

9 sierpnia br. minęło 30 lat od tragicznej śmierci polskich franciszkanów w Peru...

O. Michał Tomaszek	ur.	w	Łęka-
wicy	k.	Żywca	uczył	się	w	Legnicy	(do	
matury)	 w	 latach	 1975-1979.	 Miał	
dwie	siostry	i	brata	bliźniaka.	Ojciec	
zmarł,	gdy	Michał	miał	9	lat.	Pierw-
sze	śluby	zakonne	złożył	w	1981	r.	Po	
6	 latach	 studiów	 filozoficzno-teolo-
gicznych	 w	 Krakowie	 przyjął	 świę-
cenia	 kapłańskie	 Po	 dwóch	 latach	
duszpasterskiej	 w	 Pieńsku	 spełnił	
swe	marzenia	o	pracy	misyjnej.

O. zbigniew adam	Strzałkowski,	
ur.	w	1958	r.	w	Tarnowie.	Po	ukoń-
czeniu	 Technikum	 Mechanicznego	
pracował	 w	 Państwowym	 Ośrodku	
Maszynowym.	 Jednak	 był	 w	 nim	
wciąż	 głos	 powołania	 kapłańskiego	
i	 zakonnego.	Wstąpił	 do	 nowicjatu	
franciszkańskiego.	 W	 1996	 r.	 przy-
jął	 święcenia	 kapłańskie.	 Zaraz	 też	
został	 skierowany	 do	 pracy	wycho-

wawczej	 w	 Niższym	 Seminarium	
w	Legnicy	(1986-1988	r.).	Był	to	jed-
nak	 tylko	 etap	 nabierania	 doświad-
czenia,	 by	mógł	 pracować	 jako	mi-
sjonarz	w	Peru.

Posługa misyjna w Paracoto 
oraz męczeńska śmierć

Jest	 rok	 1991.	 Południowoame-
rykańska	 wioska	 w	 Andach	 –	 bez	
elektryczności,	 bieżącej	 wody,	 tele-
fonu,	 radia,	 telewizji.	 Życie	 proste	
i	biedne,	o	mieszkańcach	świat	nigdy	
by	się	zapewne	nie	dowiedział,	gdy-
by	nie	pewne	tragiczne	wydarzenia.	
W	 piątek,	 9	 sierpnia,	 we	 wsi	 poja-
wia	się	 trzech	młodych,	nieznanych	
mężczyzn.	Tu	wszyscy	się	znają,	każ-
da	nowa	twarz	utkwi	w	pamięci.	Są	
z	 Sendero	 Luminoso	 (Świetlistego	
Szlaku),	 peruwiańskiej	 organizacji	
terrorystycznej.

Ojcowie	Zbigniew	i	Miguel	(Mi-
chał)	celebrują	Mszę	św.,	potem	ma	
się	 odbyć	 spotkanie	 z	 młodzieżą.	
Po	 końcowym	 błogosławieństwie	
okazuje	 się	 jednak,	 że	 za	 drzwiami	
czekają	 uzbrojeni	 terroryści.	 Wiążą	
ojcom	 ręce.	 Żądają	 kluczyków	 od	
zakonnego	 samochodu:	 "prezen-
tu	 imperializmu,	 Jankesów"	 –	 jak	
twierdzą.	Zbigniewa	przewożą	przed	
budynek	wójtostwa.	Towarzyszy	mu	
siostra	Bertha,	 która	 z	własnej	woli	
zajęła	 miejsce	 obok	 padre.	W	 dru-
gim	samochodzie	siedzi	Miguel.

W	kościele	El	Senor	de	Mayo	trzej	
franciszkanie	 z	 Krakowa	 służą	 od	
prawie	trzech	lat:	ciężką	pracą,	mod-
litwą	i	wsparciem.	Dlaczego	właśnie	
tam?	Ze	względu	na	ubóstwo	miesz-
kańców,	 zaproszenie	 miejscowego	
biskupa,	 obecność	 sióstr	 Więźnia-
rek	Najświętszego	Serca	Jezusowego	
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oraz	 względny	 spokój	 w	 regionie.	
Poza	 tym	 to	 piękne	 miejsce:	 góry,	
pokryte	 suchą	 trawą	 granie,	 któ-
re	 zielenieją,	 gdy	 spadną	 deszcze.	
W	1987	r.,	po	450	latach	nieobecno-
ści	franciszkanów	na	tej	obcej	ziemi,	
zapada	decyzja	krakowskiej	prowin-
cji	 franciszkanów:	 misja	 powstanie	
w	 Peru,	 w	 Pariacoto,	 małej	 wiosce	
w	prowincji	Huaraz.

Ojcowie	 Jarosław	 Wysoczański,	
Michał	Tomaszek	i	Zbigniew	Strzał-
kowski	 nie	 znają	 okolicy,	 tamtej-
szych	 zwyczajów,	 języka.	 Zbierają	
informacje,	książki,	wycinki	 z	gazet	
na	 temat	 Peru	 i	 Kościoła	 Ameryki	
Południowej.	W	 listopadzie	 1988	 r.	
wyjeżdżają	 z	 Polski,	 ale	 dopiero	 na	
początku	 stycznia	 docierają	 do	 Pa-
riacoto.	W	wiosce	 jest	 już	mała	ka-
plica	 –	 prowizoryczny	 i	 pusty	 koś-
ciół,	 w	 który	 trzeba	 tchnąć	 życie.	
Za	 świątynią	 niedokończony	 dom	
parafialny	i	skromny	ogródek.	Tu	oj-
cowie	mają	założyć	klasztor.	W	pię-
ciu	parafiach	opiekują	się	wspólnotą	
chrześcijańską,	głoszą	katechezy.

Wieść	 o	 tym,	 że	 przybyli	 długo	
oczekiwani	 los	padres	rozchodzi	się	
błyskawicznie.	 Młodzi	 przychodzą	
i	 pomagają	 przy	 remoncie	 świątyni	
i	 parafialnego	 domu.	 Franciszkanie	
nie	 pozostają	 im	 dłużni.	 Zbigniew	
troszczy	 się	 o	 zdrowie	 parafian	 –	
w	okolicy	wybuchła	wtedy	epidemia	
cholery.	 Michał	 pracuje	 z	 dziećmi	
i	młodzieżą.

Praca	misjonarzy	wiele	 zmieniła	
w	życiu	mieszkańców.	Zakonnicy	za-
łożyli	 szkołę,	 rozpoczęli	opiekę	me-
dyczną.	Wraz	z	duchownymi	dotarły	
też	światło,	radio,	telefon.

Ciała	misjonarzy	znaleziono	kilka	
kilometrów	od	wioski,	twarzą	do	zie-
mi.	Roztrzaskane	głowy,	przestrzelo-
ne	czaszki.	Na	plecach	o.	Zbigniewa	
kartka	 papieru	 z	 napisanymi	 jego	
krwią	 słowami:	 "Tak	 giną	 pachołki	
imperializmu".	 Wraz	 z	 kapłanami	
zginął	 wójt	 gminy.	 Siostra	 Bertha,	
zanim	 została	 wyrzucona	 z	 samo-
chodu,	była	świadkiem	sądu	nad	ka-
płanami.	Oto	treść	oskarżenia:
1.	Za	 podjudzanie	 przeciwko	 rewo-

lucji	modlitwą	różańcową,	kultem	
świętych,	Mszą	św.	i	Biblią.

2.	Za	 okłamywanie	 ludu	 Ewangelią	
i	 Biblią,	 bo	wszystko	 to	 są	 kłam-
stwa.	Religia	jest	opium	dla	ludu.

3.	Za	głoszenie	pokoju.	Kto	to	czyni,	
musi	umrzeć.

4.	Za	 imperializm,	 na	 którego	 czele	
stoi	papież	Polak.

Zanim	doszło	do	egzekucji,	 gro-
żono	 im	 śmiercią.	 Wielu	 opuściło	
wieś,	ale	polscy	franciszkanie	zosta-
li	–	w	pełni	świadomi	konsekwencji	
tej	 decyzji.	 Przed	 grobami	męczen-
ników	 inni	 kapłani	 znajdują	 siłę	
i	wsparcie	w	wierze.

Świadectwa:
W	 pariacotiańskiej	 księdze	 pa-

miątkowej	 świadectwa:	 "Wdzięczni	
Bogu	 za	 dar	 powołania	 kapłańskie-
go,	 zjednoczeni	 w	 braterskim	 po-
wołaniu	ze	Zbigniewem	i	Michałem	
jesteśmy	 tu	 po	 to,	 by	 przy	 grobach	
uczyć	 się	 pokory	 i	 przechodzić	 re-
kolekcje	 kapłańskie".	 "Obecność	
po	 dziesięciu	 latach	 od	 ich	 śmierci	
w	 tym	miejscu	 daje	mi	 siłę	 ducho-
wą	i	wiarę	w	zwycięstwo	Dobra	nad	
złem.	Czuję	ciągle	wielką	łączność	ze	
Zbyszkiem	i	Michałem	w	tajemnicy	
«świętych	obcowania»".

Arcybiskup	 Józef	Życiński:	 "Pro-
siłem	Boga	w	Eucharystii	przy	gro-
bach	 męczenników,	 aby	 ich	 krew	
stała	się	zasiewem	nowych	powołań	
misyjnych	w	naszej	Ojczyźnie.	Oby	
odwaga	i	poświęcenie	Zbyszka	i	Mi-
chała	 inspirowały	 nowe	 pokolenia	
polskich	 kapłanów	do	dania	 czytel-
nego	 poświęcenia	 Bogu.	 (...)	 Życzę,	
by	wstawiennictwo	naszych	męczen-
ników	przekształcało	miejscowy	pej-
zaż	w	dziedzinę	doświadczania	wia-
ry	żywej	i	głębokiej".

W	sierpniu	1991	roku	rząd	Peru	
przyznał	 pośmiertnie	 ojcom	 Zbi-
gniewowi	i	Michałowi	najwyższe	od-
znaczenie	państwowe:	Wielki	Order	
Oficerski	 "El	 Sol	 del	 Perú"	 (Słońce	
Peru).

W	 2015	 r.	 zostali	 ogłoszeni	 bło-
gosławionymi	kościoła	katolickiego.	
"Zbigniew	 leczy	 chorych.	 Przycho-
dzą,	modlą	się	przy	jego	grobie	i	wra-
cają	z	pokojem.	Są	takie	uzdrowienia	
–	 tak	 przynajmniej	 opowiadają.	 To	

samo	 z	Miguelem:	dzieci	modlą	 się	
przed	 grobem,	 kładą	 kwiaty	 i	 mó-
wią,	że	o.	Miguel	jest	z	nami.	Czasem	
modlą	 się:	 «Boże,	 daj	 nam	 innego	
padre	 Miguel,	 takiego	 samiutkiego	
jak	padre	Miguel	przedtem»"	–	mó-
wił	 podczas	 uroczystości	 z	 okazji	
rocznicy	śmierci	polskich	kapłanów	
o.	Jarosław	Wysoczański,	trzeci	z	mi-
sjonarzy,	który	w	chwili	morderstwa	
był	w	Polsce.

Po	obu	stronach	kościoła	znajdu-
ją	się	dwa	proste	groby.	Mieszkańcy	
parafii	mówią	 o	 nich:	 "nasi	 święci".	
Ktoś	zwraca	uwagę,	że	ostatnie	mo-
menty	 życia	 Zbigniewa	 i	 Michała	
przypominają	 ostatnią	 drogę	 Chry-
stusa:	 ostatnia	 Eucharystia,	 poj-
manie,	 postawienie	 przed	 sądem,	
wyrok,	 jego	 wykonanie	 poza	 wsią	
i	wypisana	wina.	Jest	i	inna	strona	tej	
historii	–	wyrzuty	sumienia.	Pytanie:	
dlaczego	na	to	pozwoliliśmy,	dlacze-
go	 dopuściliśmy,	 by	 zabito	 naszych	
pasterzy?	–	niektórych	przybliża	do	
wiary,	 innych	 oddala	 od	 Kościo-
ła.	 Są	 tacy,	 którzy	 odchodzą	 do	 in-
nych	 wspólnot,	 nie	 mogąc	 patrzeć	
na	grobowce	podczas	każdej	wizyty	
w	świątyni.	Nikt	ich	nie	oskarża,	ale	
oni	 sami	 czują	 się	 winni.	 Przepro-
wadzeniu	 trumien	 z	 Casmy	 do	 Pa-
riacoto	towarzyszył	śpiew:	"Perdona	
tu	pueblo	el	Senor"	–	wybacz	Panie	
swemu	ludowi.

W	 Pariacoto	 jest	 już	 elektrycz-
ność,	 bieżąca	 woda,	 radio,	 czasem	
telewizja.	 Można	 żyć,	 choć	 nadal	
w	 przerażającej	 biedzie.	 Dla	 miej-
scowej	 ludności	 najważniejsza	 jest	
świadomość,	że	dla	kogoś	byli	aż	tak	
ważni,	iż	oddał	życie	za	nich.	To	naj-
lepsze	 świadectwo	 Dobrej	 Nowiny	
w	tym	miejscu	–	zapomnianej	przez	
świat	 peruwiańskiej	 wiosce.	 Spraw-
ców	morderstwa	nigdy	nie	ujęto,	ni-
gdy	nie	wszczęto	śledztwa,	nigdy	nie	
szukano	winnych.

Aktualnie	 przebywa	 tam	 jeden	
polski	 duchowny:	 o.	 Rafał	 Dryjań-
ski	 –	 franciszkanin,	 który	mówi,	 że	
o	męczennikach	 z	 Polski	 pamiętają	
nie	 tylko	mieszkańcy	 Paracioto,	 ale	
także	inni	wierzący	z	Peru.

Na podstawie: Adonai.pl/swieci/
Opracowała Anna Ferenc
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W dniach od 20 do 21 sierpnia 2021 roku przeżywaliśmy autokarową pielgrzymkę Śladami Ojca Św. 
Jana Pawła ii. Pielgrzymkę zorganizował proboszcz parafii w Krzeszowie oraz pan stanisław Kot z biura 
Pielgrzymkowego w Legnicy.

W	piątek	 20	 sierpnia	wyruszy-
liśmy	 z	 Krzeszowa	 i	 Kamiennej	
Góry	do	Krakowa.	Pod	Wawelem	
powitała	nas	piękna	słoneczna	po-
goda	oraz	pani	przewodnik	Graży-
na,	 która	 profesjonalnie	 oprowa-
dziła	nas	po	Katedrze	Wawelskiej.	
Modliliśmy	 się	 w	 podziemiach	
katedry	przy	grobie	śp.	Prezydenta	
RP	Lecha	Kaczyńskiego	i	jego	mał-
żonki.	Następne	etapy	pielgrzymki	
po	 Krakowie,	 to	 Okno	 Papieskie	
przy	 Franciszkańskiej	 3,	 Uniwer-
sytet	 Jagielloński	 oraz	 krakowski	
rynek	 ze	 wszystkimi	 zabytkami.	
W	 godzinie	 Bożego	 Miłosierdzia	
byliśmy	 już	 w	 Bazylice	 Miłosier-
dzia	w	Łagiewnikach;	 tam	uczest-
niczyliśmy	w	Koronce	 do	 Bożego	
Miłosierdzia	a	następnie	we	Mszy	

św.,	 której	 przewodniczył	 ks.	 Ku-
stosz	 Marian	 Kopko.	 W	 Łagiew-
nikach	 nawiedziliśmy	 również	
Centrum	 Świętego	 Jana	 Pawła	 II.	
Nocleg	został	zaplanowany	w	No-
wej	Hucie;	w	pobliżu	słynnej	„Arki	
Pana”.

Sobota	 powitała	 nas	 również	
piękną	słoneczną	pogodą.	Msza	św.	
odbyła	 się	w	 Sanktuarium	Krzyża	
Świętego	 w	 Mogile	 u	 Ojców	 Cy-
stersów.	Ks.	Kustosz	pobłogosławił	
nas	 relikwiami	 Świętego	 Krzyża.	
Następnie	udaliśmy	się	do	Kalwa-
rii	 Zebrzydowskiej,	 gdzie	 uczest-
niczyliśmy	 w	 drodze	 krzyżowej.	
W	 Bazylice	 Kalwaryjskiej	 dzięko-
waliśmy	 Panu	 Bogu	 za	 wielkiego	
Polaka	 –	 Jana	 Pawła	 II.	Ostatnim	
etapem	 naszego	 pielgrzymowa-

Pielgrzymka śladami 
ojca świętego jana Pawła ii

nia	 było	 rodzinne	 miasto	 Karola	
Wojtyły	–	Wadowice.	Muzeum	św.	
Jana	 Pawła	 II	 pełne	 niespodzia-
nek;	 zrealizowane	 wedle	 najwyż-
szych	 norm	 światowych	 urzekło	
nas	 niezmiernie.	 Przeżyliśmy	 raz	
jeszcze	 całe	 życie	 Świętego	 Pola-
ka.	 W	 bazylice	 wadowickiej	 raz	
jeszcze	dziękowaliśmy	Panu	Bogu	
za	wielki	pontyfikat	Jana	Pawła	II.	
Na	koniec	oczywiście	nie	zabrakło	
„kremówek	papieskich”.

Panu	 Bogu	 i	 Matce	 Najświęt-
szej	 dziękujemy	 za	 przeżyty	 czas,	
za	przewodników	i	pana	kierowcę	
Mariana,	który	bezpiecznie	przeje-
chał	z	nami	po	tej	pięknej	Polskiej	
Krainie.

Ks. Marian Kopko
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Opiekun: Ks. Proboszcz Marian Kopko; Redakcja: s. dr. Edyta Wójcik - 
benedyktynka, Honorata Klimczak, Anna Ferenc, Mieczysław Gabrowski, 
Paweł Gruca, Przemysław Groński, Maria Bijak, Mateusz Pazgan, Rafał 
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Fundacja "EUROPEJSKA PERŁA BAROKU",
Świętego Józefa 3, 58-405 Krzeszów,

www.opactwo.eu • biuro@opactwo.eu
marian.kopko@gmail.com

Obsługa Pielgrzyma tel. 75 742 32 79

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)

•	 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)

•	 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,
Ks. Łukasz Toporek – wikariusz parafii
oraz Księża Rezydenci – ks. Jerzy Jerka 
  i ks. Ludwik Solecki

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

oraz w soboty do godz. 8.00 do 9.00.

tel. +48 75 742 35 92

Kancelaria nieczynna w Święta 
i Uroczystości Kościelne.
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Droga Krzyżowa po Kalwarii Krzeszowskiej 13.08.2021

Nocna Procesja z Cudowną Ikoną 14.08.2021



Wielki Odpust Krzeszowski 15 sierpnia 2021
Suma Odpustowa

Festyn Odpustowy


