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Święty Józef Patron Kościoła Katolickiego

Akt Zawierzenia Narodu Polskiego
i Kościoła w Polsce Świętemu Józefowi
W imię Trójcy Przenajświętszej: Ojca i Syna, i Ducha Świętego, w tej godzinie dziejów naszego zbawienia wspólnie przyzywamy Ciebie, Święty Józefie i Tobie się zawierzamy!
O mężny Józefie, idąc za Tobą, którego Pisma nazywają sprawiedliwym, pragniemy kroczyć, jak Ty z Maryją,
drogą wiary, posłuszeństwa i ufności Bogu.
Mężu słuchania i działania, stań przy nas w walce z mocami ciemności! I jak wielokrotnie ratowałeś swoją Rodzinę od niebezpieczeństw, tak teraz broń naszych rodzin, narodu i Kościoła na polskiej ziemi przed Szatanem,
wprowadzającym podziały i kłamstwo. Niech Duch Święty prowadzi nas do prawdy, abyśmy naśladując Ciebie,
podejmowali współodpowiedzialność za Boży plan zbawienia.
O dobry Józefie, tak uważny na głos Boga i wypełnianie
Jego woli, pomagaj nam rozpoznawać znaki czasu i angażować się w przemianę naszego świata. Miej w opiece
naszą Ojczyznę, abyśmy odpowiedzialnie troszczyli się
o jej rozwój. Pokaż nam, jak być wiernymi obietnicom
chrzcielnym i wrażliwymi na cierpienia i potrzeby sióstr
i braci.
Wspaniały Wzorze wielkiej wiary, niezachwianej nadziei
i serca płonącego miłością! Pomóż nam czuwać nad osobami starszymi, słabymi i chorymi, chroń nasze dzieci
i młodzież, wspieraj tych, którzy służą społecznemu dobru.
Pokorny Sługo Zbawienia! Pomóż nam żyć Ewangelią,
abyśmy tak z naszej kościelnej wspólnoty, jak i z własnego
życia potrafili usuwać zło i grzech oraz żyć w pełni łaską.
Pobudź nas do dzieła ewangelizacji w naszych rodzinach,
parafiach i świecie.
Współczujący Pielgrzymie wiary, który znasz ciężary
przytłaczające serca, wstawiaj się za nami u Boga w naszej
ziemskiej wędrówce ku Królestwu Niebieskiemu, abyśmy
już tu – jak Najświętsza Maryja – uwielbiali Boga Ojca
za ogrom Jego miłosierdzia, słuchali i naśladowali Bożego
Syna oraz doświadczali radości w Duchu Świętym.
Święty Józefie, Opiekunie Świętej Rodziny i Kościoła Powszechnego, pociągnięci przykładem Twoich cnót i ufni
w Twoje wsparcie, zawierzamy się Tobie, abyś był naszą
inspiracją i przewodnikiem w prowadzeniu życia godnego
chrześcijan. Dlatego obieramy Cię dziś za naszego Obrońcę i szczególnego Patrona tak w życiu, jak i w śmierci.
Amen.

Narodowe Sanktuarium Św. Józefa
Kalisz, 7 października 2021 r.
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Ogłoszenia
Ks. Proboszcza

listopad – grudzień 2021
• Poniedziałek 1 listopada – Uroczystość Wszystkich
Świętych. Msze św. w Bazylice: 7.30, 10.00, 17.00 oraz
11.30 – procesja na Cmentarz; 12.00 Msza św. na cmentarzu parafialnym. Msza święta oraz procesja w Krzeszówku godz. 9.00, Msza święta w Czadrowie godz. 9.00.
• Poniedziałek 1 listopada – Imieniny siostry Przełożonej Sióstr Elżbietanek S. Damaris. Życzymy Jej wiele
łask Bożych i nieustannej Opieki Matki Bożej Łaskawej
i swojej Świętej Patronki.
• Wtorek 2 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Rozpoczęcie MODLITWY WYPOMINKOWEJ o godz. 16.30; Msza św. wieczorna godz.
17.00.
• Czwartek 4 listopada – Pierwszy Czwartek Miesiąca –
Modlitwa o nowe powołania kapłańskie i zakonne godz.
17.00.
• Piątek 5 listopada – Pierwszy piątek miesiąca. Wizyta
duszpasterska u chorych. Całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. wieczornej.
• Sobota 6 listopada – Pierwsza sobota miesiąca. Msza św.
dla wszystkich grup modlitewnych godz. 7.00 (rano)
• Niedziela 7 listopada – Zmiana Tajemnic Żywego Różańca o godz. 10.00.
• Czwartek 11 listopada – 102 Rocznica Niepodległości –
Msze św. w Bazylice 7.00, 12.00 i 17.00.
• Piątek 19 listopada – O godz. 12.00 Msza św. w Sanktuarium św. Józefa.
• Niedziela 21 listopada – Uroczystość Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata.
• Poniedziałek 22 listopada – Wspomnienie św. Cecylii,
patronki śpiewu i muzyki kościelnej. Panu Organiście
panu Piotrowi oraz Scholi Dziecięcej składamy serdeczne życzenia wielu łask Bożych i opieki św. Cecylii.
• Poniedziałek 22 listopada – Zapraszamy na Eucharystię
o godz. 17.00 wraz z Nabożeństwem do św. Rity.
• Niedziela 28 listopada – Pierwsza Niedziela Adwentu.
• Poniedziałek 29 listopada – Msza św. za Ojczyznę i Nabożeństwo do św. Michała Archanioła godz. 17.00.
• Od poniedziałku 29 listopada – Msze Roratnie o godz.
17.00. Dzieci prosimy o przynoszenie lampionów.
• Wtorek 30 listopada – Święto św. Andrzeja Apostoła.
Imieniny Ks. Biskupa Ordynariusza JE Ks. Bpa Andrzeja Siemieniewskiego.
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• Czwartek 2 grudnia – Pierwszy czwartek miesiąca.
Modlitwa o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
• Piątek 3 grudnia – Pierwszy piątek miesiąca. Wizyta
duszpasterska u chorych. Całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. wieczornej.
• Sobota 4 grudnia – Pierwsza sobota miesiąca. Msza św.
oraz adoracja Najświętszego Sakramentu godz. 7.00.
• Niedziela 5 grudnia – Zmiana Tajemnic Żywego Różańca o godz. 10.00.
• Poniedziałek 6 grudnia – Wspomnienie św. Mikołaja.
• Środa 8 grudnia – W 1826 roku powstał Żywy Różaniec.
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Zapraszamy na Eucharystię o godz. 7.00, 12.00 lub 17.00.
• Poniedziałek 13 grudnia – Tragiczna rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego.
• Sobota 18 grudnia – Dzień Światła: rocznica odnalezienia Cudownej Ikony. Główna Uroczystość na Eucharystii o godz. 17.00.
• Niedziela 19 grudnia – Msza św. o godz. 12.00 w Sanktuarium św. Józefa.
• Od niedzieli 19 grudnia - do 21 grudnia – Rekolekcje
Adwentowe. (Plan Rekolekcji podany obok)
• Środa 22 grudnia – Wigilia dla Nauczycieli oraz Pracowników Zespołu Szkół w Obsłudze Pielgrzyma. Msza
św. i Nabożeństwo do św. Rity godz. 17.00.
• Piątek 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia: Msza
Święta w Bazylice tylko o godz. 7.00 (rano), Msza Święta
Pasterkowa w Krzeszowie godz. 24.00; (Msza w Krzeszówku – godz. 22.00; w Czadrowie o godz. 22.00; na
Górze św. Anny godz. 22.00).
• Sobota 25 grudnia – Uroczystość Bożego Narodzenia –
Zapraszamy parafian oraz Pielgrzymów na Msze święte: godz. 7.30, 10.00 12.00 i 17.00 (w Krzeszówku godz.
9.00, w Czadrowie godz. 11.00).
• Niedziela 26 grudnia – Drugi Dzień Świąt – Niedziela
Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Msze św. godz.
7.30, 10.00, 12.00 i 17.00 (Krzeszówek godz. 9.00, Czadrów godz.11.00).
• Środa 29 grudnia – Msza św. i Nabożeństwo do św. Michała Archanioła godz. 17.00.
• Piątek 31 grudnia – Święteg o papieża Sylwestra. Msza
św. dziękczynna za miniony rok oraz wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00; Pasterka Noworoczna o godz. 24.00.
• Sobota 1 stycznia 2022 – NOWY ROK – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze św. jak w każdą niedzielę
i święta.
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REKOLEKCJE
ADWENTOWE 2021
w Sanktuarium krzeszowskim
Niedziela 19 grudnia 2021 rok
godz. 7.00 – Godzinki ku czci
			 Niepokalanego Poczęcia NMP
godz. 7.30 – Msza Św. z nauką rekolekcyjną
			dla dorosłych
godz. 9.00 – Krzeszówek - Msza Św. z nauką
			rekolekcyjną
godz. 10.00 – Msza Św. z Nauką rekolekcyjną dla dzieci
godz. 11.00 – Czadrów - Msza Św. z nauką rekolekcyjną
godz. 12.00 – Msza Św. z nauką Rekolekcyjną
			dla dorosłych
godz. 17.00 – Msza Św. z nauką rekolekcyjną
			dla wszystkich
Poniedziałek 20 grudnia 2021 rok
godz. 12.00 – Krzeszów – Msza Św. z nauką
			rekolekcyjną
godz. 16.00 – Krzeszówek – Msza Św. z nauką
			rekolekcyjną
godz. 17.00 – Krzeszów – Msza Św. z nauką
			rekolekcyjną
godz. 18.00 – Czadrów – Msza Św. z nauką
			rekolekcyjną
Wtorek 21 grudnia 2021 rok
Spowiedź Adwentowa
godz. 11.30 – Krzeszów – Msza Św. z nauką
			rekolekcyjną
godz. 15.45 – Krzeszówek – Msza Św. z nauką
			rekolekcyjną
godz. 16.30 – Krzeszów – Msza Św. z nauką
			rekolekcyjną
godz. 17.30 – Czadrów – Msza Św. z nauką
			rekolekcyjną

Pamiątka Odnalezienia Ikony
Matki Bożej Łaskawej
Dzień Światła
Sobota 18 grudnia 2021 rok
Przez cały dzień okazja do indywidualnej modlitwy
przed Cudowną Ikoną Matki Bożej Łaskawej
godz. 7.00 – Msza św. w Zakrystii Bazyliki – gdzie
			 wedle tradycji odnaleziono
			 cudowna Ikonę Łaskawej Pani
godz. 17.00 – Uroczysta Msza święta poprzedzona
			 procesją wewnątrz Bazyliki z cudownym
			 obrazem Matki Bożej Łaskawej (prosimy
			 o przeniesienie ze sobą świec i gromnic)
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Pielgrzymka Służby Liturgicznej
do Krzeszowa

W sobotę 25 września do Krzeszowa przybyło blisko 300 ministrantów, lektorów, akolitów, ceremoniarzy i kandydatów. Głównym
punktem spotkania była Eucha-

rystia, która odbyła się w Kościele Brackim, której przewodniczył
ks. Mateusz Rycek – diecezjalny
duszpasterz służby liturgicznej. Na
miejscu odbyła się także konferen-
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cja o św. Dominiku Savio – patronie służby liturgicznej, był czas na
integrację, zwiedzanie oraz wspólny posiłek.
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Ks. Marian Kopko został odznaczony
„Krzyżem Służby Niepodległości”
W niedzielę 3 października ks. kustosz Marian Kopko oraz kapelan rajdów katyńskich ks. Dariusz
Stańczyk i Pan Ryszard Jabłoński z USA przed Mszą Świętą o godzinie 12.00 zostali odznaczeni „Krzyżem
Służby Niepodległości”.
Od Krzyża Niepodległości po Krzyż
Służby Niepodległości.
Inicjatywa ustanowienia odznaczenia
Krzyż Niepodległości pojawiła się w 1928
roku, na wniosek Aleksandry Piłsudskiej, która zwróciła uwagę, że wielu zasłużonych dla niepodległości nie posiada
żadnych odznaczeń – jako że nie służyli
w wojsku.
Krzyż i Medal Niepodległości został
ustanowiony rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 29 października 1930
roku. Powstało nowe odznaczenie, które
miało charakter wojskowego (co umożliwiało jego nadawanie np. urzędnikom
państwowym czy posłom – niepodległościowcom) o wysokim prestiżu. W hierarchii odznaczeń Krzyż Niepodległości
(z mieczami lub bez) zajmował miejsce
przed orderem Odrodzenia Polski 4 kl.,
zaś Medal Niepodległości przed srebrnym
Krzyżem Zasługi. Jego posiadacze cieszyli
się dużym autorytetem w środowiskach
lokalnych, tworzyli elity już na poziomie
gmin wiejskich czy niewielkich miast. Powołano 27 komisji środowiskowych, które
nominowały do odznaczeń, które (co zrozumiałe) było nadawane niemal wyłącznie polskim obywatelom. Jednak można
także wyodrębnić pewną grupę cudzoziemców: Węgrów, a w mniejszym stopniu Czechów, Rumunów i Austriaków.
Warto zauważyć, że wśród nadań były
dwa odznaczenia zbiorowe, obejmujące
poległych i zmarłych powstańców 1863 r.
oraz poległych w obronie Lwowa w czasie
od 1 do 21 listopada 1918 r. Krzyż i Medal
Niepodległości nadawano w latach 19301939. Prawo do jego otrzymania przysługiwało działaczom niepodległościowym

począwszy od żyjących jeszcze powstańców 1863 r. po powstańców zaolziańskich
z 1938 r. Ogółem przyznano 88 753 odznaczenia (1817 Krzyży Niepodległości
z mieczami, 35 271 Krzyży Niepodległości i 51 665 Medali Niepodległości),
z tego 11 259 nadań było pośmiertnych.
Jak wspominali wyróżnieni tym odznaczeniem, przesłanie odznaczenia było
jasne: czarna wstążeczka z czerwonymi
prążkami symbolizowała fakt, iż z mroków niewoli przez krew Polska osiągnęła
niepodległość (dewiza odznaczenia: Bojownikom Niepodległości).
Marzeniem Tadeusza Stańskiego
i Formacji Niepodległościowej było utworzenie na wzór Krzyża Niepodległościowego odznaczenia dla pokolenia, które
w tym stuleciu po raz drugi odzyskało
Niepodległość. Uhonorowanie to zostało zrealizowane 17 września 2020 r. na II
Zjeździe Formacji Niepodległościowej.
Decyzję o przyznaniu Krzyża Służby Niepodległości podejmuje Kapituła
w składzie:
• Sędzia Bogusław Nizieński – honorowy przewodniczący,
• Tadeusz Stański – przewodniczący,
• ks. Prałat Józef Roman Maj,
• prof. Romuald Szeremietiew,
• prof. Wiesław Jan Wysocki,
• prof. Paweł Bromski,
• dr Andrzej Anusz,
• dr Stanisław Kluza,
• Elżbieta Królikowska-Avis,
• Waldemar Pernach,
• Andrzej Melak,
• Łukasz Ossowski,
• Stanisław Sakwa,
• Tadeusz Dudkiewicz,

•
•
•
•

Mirosław Widlicki,
Łucjan Sokołowski,
Krzysztof Lancman,
Agnieszka Hałaburdzin-Rutkowska
– sekretarz.
Kapituła zdecydowała, aby kolorystyka wstążki niosła, nawiązując do tradycji,
przesłanie, które brzmi: „z szarości okupacji komunistycznej przez krew i trud do
ponownego odzyskania Niepodległości”,
równocześnie szarość wstążki nawiązuje
do koloru mundurów Piłsudczyków i tradycji, z której wyrósł ruch niepodległościowy. Dewiza odznaczenia: Za Wolną, Za
Niezawisłą.
Krzyże przyznawane są w trzech kategoriach:
• Dla działaczy niepodległościowych
opozycji antykomunistycznej,
• Pośmiertnie dla działaczy niepodległościowych szczególnie zasłużonych
w walce o Niepodległość,
• Dla osób w szczególny sposób wspierających działania Formacji Niepodległościowej w czasach po odzyskaniu
Niepodległości.
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XXXII Krzeszowska
Biesiada Przewodnicka
Jak co roku przewodnicy z Klubu Przewodników im. Księcia Bolka I przy PTTK w Kamiennej Górze
zorganizowali XXXII Krzeszowską Biesiadę Przewodnicką w dniu 17 października 2021 r.
W szkoleniu brali udział przewodnicy z kół
i klubów z całego Dolnego Śląska. Inicjatorem
biesiad był nasz kolega przewodnik śp. Roman
Jakubczyk, który był Honorowym Obywatelem
Kamiennej Góry. Zmarł w marcu br. Po 30 latach
nasz klub rozpoczął pielgrzymowanie do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie.
Po przywitaniach uczestników w Domu Pielgrzyma przez prezesa naszego klubu kol. Witolda Fałdzińskiego i wystąpieniu wiceburmistrza
miasta Kamienna Góra pana Pawła Fryca pojechaliśmy do Ciechanowic gdzie zwiedziliśmy
Pałac z 1568 roku leżący w zakolu rzeki Bóbr.
W 1846 troku renowację pałacu przeprowadził
właściciel Bernhard von Prittwitz. Po II wojnie
światowej pałac był własnością Skarbu Państwa,
w którym kolejno był ośrodek kolonijny, dom
dziecka i szkoła. W 2004 roku zabytek został
przejęty przez prywatnego inwestora pana Andrzeja Mellera. Prace renowacyjne trwają do
tej pory. Właściciel zatrudnił konserwatorów
z Krakowa efekt ich dotychczasowej renowacji zachwycił zwiedzających. Konserwatorzy
odkryli zabytkowe freski i stropy z XVI wieku.
Dziękujemy zarządcy panu Pawłowi Truszczyńskiemu za wspaniałe oprowadzenie nas po pałacu i informację, że zwiedzanie obiektu będzie
dostępne od maja 2022 roku.
Przed pałacem zostały zrekonstruowane
przepiękne ogrody w stylu angielskim, francuskim i włoskim. Wróciliśmy do Krzeszowa na
Mszę Świętą w intencji przewodników, którą celebrował kustosz ks. Marian Kopko i jak co roku,
od 14 lat, witał nas serdecznie w Bazylice Matki
Bożej Łaskawej oraz docenił odpowiedzialną
pracę przewodników. Po smacznym obiedzie
wielebny kustosz przedstawił nam program
uroczystości w 2022 roku a szczególnie 400-lecie odnalezienia i 25-lecie koronacji Cudownej Ikony Matki Bożej Łaskawej z XIII wieku.
Uczestnicy Biesiady Przewodnickiej dziękują
sponsorom za ich wsparcie finansowe i materiały szkoleniowe a także za duży wkład pracy
w organizację Biesiady kol. Ewie Kubeczek i kol.
Janowi Szymiczkowi.
Ks. Kustosz na zakończenie spotkania podarował wszystkim uczestnikom biesiady kalendarz krzeszowski na rok 2022.
Z przewodnickim pozdrowieniem
Wanda Szramowska

Pałac Ciechanowice
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Kościół pw. św. Anny częścią
Apostolstwa Pokoju
Dnia 26 września 2021 roku została odprawiona uroczysta Msza Święta z okazji 10-tej rocznicy
rekonsekracji kościoła na górze św. Anny, której przewodniczył JE Marek Mendyk – Biskup Świdnicki.
Podczas tej uroczystości kościół
pw. św. Anny został włączony do międzynarodowego apostolstwa adoracji
Najświętszego Sakramentu w intencji
pokoju na świcie.
Certyfikat, który został zawieszony w kościele pw. św. Anny jest znakiem włączenia tego kościoła do grona
Gwiazd na Płaszczu Maryi.

Kościół Świętej Anny na Górze Świętej Anny w Krzeszowie został włączony
do międzynarodowego apostolstwa adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju na świecie realizowanego
przez stowarzyszenie Comunità Regina
della Pace.
Honorowy udział w Apostolstwie
Pokoju realizuje się w pełni duchowego
współuczestnictwa w łaskach płynących z modlitwy całej międzynarodowej
wspólnoty przed Żywym i Prawdziwym,
Jedynym Zbawicielem i Źródłem Pokoju
– Jezusem Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Niech Pan Bóg
błogosławi wszystkim, którzy włączając
się w modlitewne Dzieło pozostają w duchowej łączności ze Światowymi Centrami Modlitwy o Pokój – 12 Gwiazdami
w Koronie Maryi Królowej Pokoju.
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IV Pielgrzymka Dzieci
do Krzeszowa oraz Przegląd
Piosenki Religijnej i Patriotycznej

W sobotę 9 października dzieci Diecezji Legnickiej przybyły do krzeszowskiego sanktuarium na
4. Pielgrzymkę Dzieci do Krzeszowa. Był to dzień pełen uśmiechów, zabawy i modlitwy. (Zdjęcia na str. 28)
Kolejny rok z rzędu przygotowaliśmy
sporo niespodzianek i atrakcji. Wydarzenie rozpoczęło się jak co roku o godzinie
10:00. Pierwsze godziny spędzić można

Wydarzenie odbyło się w ramach
Festiwalu Krzeszów 2021 dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Kultura Dostępna”.

było uczestnicząc w warsztatach, w grze
terenowej, a także w odbywającym się
tego dnia Przeglądzie Piosenki Religijnej
i Patriotycznej. Następnie o godz. 15:00

udaliśmy się do Kościoła Św. Józefa aby
przeżyć tam Eucharystię. Następnie zaplanowany był poczęstunek oraz gala nagród.
Gośćmi tej pielgrzymki byli: Magdalena Buczek, założycielka Podwórkowych
Kółek Różańcowych Dzieci oraz o. Piotr
Dettlaff z Telewizji TRWAM.
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Koncert na organy
i instrumenty dęte

Dnia 18 września 2021 r. o godzinie 20.00 miał miejsce koncert zespołu „Blechbläserensemble Ludwig
Güttler” oraz muzyka Friedrich Kircheis.
Koncert Ludwiga Güttlera w Krzeszowie
jest częścią Preludium Schlesischer Musik
Feste (Preludium Śląskiego Festiwalu Muzycznego). Śląski Festiwal Muzyczny jest
jednym z najstarszych festiwali w Europie.
Założony w 1876 roku i przez 19 edycji
kierowany przez Bolko von Hochberga
był przez długie lata niezwykle ważną
częścią życia kulturalnego Śląska. Działając nieprzerwanie do roku 1942 głównie
w Görlitz, ale także i w innych miastach
regionu ŚFM zdobył sobie dużą renomę
w świecie muzycznym. Dzięki oryginalnej
– otwartej formule – na koncertach ŚMF
obok najznakomitszych artystów z całego
świata występowały także amatorskie zespoły ze Śląska, grano muzykę Śląskich
kompozytorów. Festiwal odgrywał w regionie ogromna role kulturotwórczą.
Historia Festiwalu związana jest z ufundowaną przez Hochberga piękną, mieszczącą ponad 2000 słuchaczy salą koncertową
– Stadthalle w Görlitz. Jej legendarna akustyka oraz wspaniałe, największe na Śląsku organy były sławne w całej Europie.
Kontynuowane po wojnie Festiwale
w 2005 roku z chwilą zamknięcia wymagającej kapitalnego remontu Stadthalle
– utraciły swoją siedzibę i ŚFM przestał
istnieć. Kiedy Görlitz uzyskało duże środWydarzenie odbyło się w ramach
Festiwalu Krzeszów 2021 dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach
programu Kultura Dostępna.

ki federalne na remont Stadthalle grupa
entuzjastów postanowiła wrócić do idei
Festiwalu. Z chwilą oddania do użytku
jego historycznej siedziby co planowane
jest na rok 2024 Śląski Festiwal Muzyczny
ma wznowić swoją działalność.
Festiwal chce zachować artystyczna formułę Hochberga, ale w nowej sytuacji politycznej Zjednoczonej Europy poszerzyć
obszar swoich imprez i organizować koncerty na Śląsku Ponad Granicami.
Blechbläserensemble Ludwig Güttler
Zespół Blechbläserensemble Ludwig
Güttler z Drezna został założony w 1978
roku przez Ludwiga Güttlera. Występują
w nim soliści z Sächsische Staatskapelle Dresden, Rundfunk-Sinfonieorchester
Berlin, Gewandhausorchester Leipzig i Robert-Schumann-Philharmonie Chemnitz.
Trasy koncertowe zaprowadziły zespół do
całej Europy i Azji. Produkcje płytowe, radiowe i telewizyjne od lat w imponujący
sposób dokumentują pracę zespołu.
Ludwig Güttler chwalony jest przede
wszystkim za umiejętność przenoszenia
doświadczeń zdobytych w muzyce kameralnej i jako solista na zespół instrumentów dętych blaszanych i osiąganie bardzo
żywego, elastycznego i cieniowanego muzykowania również tutaj.

Każdy z programów wykonywanych
przez zespół zawiera szereg nieznanych
wcześniej lub rzadko grywanych utworów, które Ludwig Güttler odnalazł lub
udostępnił zespołowi. Zespół instrumentów dętych blaszanych używa z reguły nowoczesnych instrumentów orkiestrowych
niemieckiego projektu. Koncerty Blechbläserensemble Ludwig Güttler cieszą się
niezwykłą popularnością, trafiając w gusta słuchaczy w każdym wieku.
Friedrich Kircheis
Po studiach w Hochschule für Musik
w Lipsku pracował jako muzyk kościelny,
dyrygent chóru i solista organowy, a od
1971 roku jako kantor i organista w Diakonissenhauskirche w Dreźnie. Ważną
rolę odegrała jego praca kameralna jako
klawesynisty i organisty z Dresdner Kammersolisten (1975-1982). W 1972 roku
został laureatem IV Międzynarodowego Konkursu im. Jana Sebastiana Bacha
w Lipsku. Obok wirtuozowskiej gry na
organach jego miłością jest wykonywanie
kantat kościelnych J.S. Bacha w kościele
św. Elżbiety w Dreźnie. Od 1979 roku jest
stałym partnerem Ludwiga Güttlera na
organach.
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XXII Pielgrzymka osób niepełnosprawnych
i przyjaciół do Krzeszowa
Tegoroczna pielgrzymka odbyła się pod hasłem „Maryja i Józef wskazują nam drogą zawierzenia
i ufności”. Jest ono związane z postawą ufności, jaką przyjęła Maryja przyjmując Bożą wolę zostania
Matką Syna Bożego.
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Pielgrzymka Żywego Różańca
oraz Przegląd Zespołów
Folklorystycznych
W sobotę 2 października 2021 roku miała miejsce Pielgrzymka Żywego Różańca Diecezji Legnickiej.
W tym roku do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej przybyło ponad 3 tys. wiernych.
Uroczystości przewodniczył JE ks.
bp Andrzej Siemieniewski – Ordynariusz Diecezji Legnickiej.
Spotkanie rozpoczęło się od wystawienia Najświętszego Sakramentu
i nabożeństwa różańcowego, które prowadził kustosz ks. Marian Kopko – diecezjalny animator Róż Różańcowych.
Konferencję poświęconą biblijnym
aspektom tajemnic bolesnych wygłosił
biblista Ks. prof. Jan Klinkowski
Po Eucharystii na Placu Klasztornym
wierni mieli okazję posilić się w trakcie
agapy oraz wysłuchać występów zespołów folklorystycznych a także piosenkarki Moniki Grajewskiej. Uroczystość
zakończyła się koronką do Bożego Miłosierdzia w kościele pw. św. Józefa.

Wydarzenie odbyło się w ramach
Festiwalu Krzeszów 2021 dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Kultura Dostępna”.
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Premiera książki „Krzeszów Benedyktyński.
75. rocznica przybycia OpactwaMniszek
Benedyktynek pw. Wszystkich Świętych
ze Lwowa do Krzeszowa”

Dnia 18 września w klasztorze Mniszek Benedyktynek w Krzeszowie miała miejsce premiera książki
„Krzeszów Benedyktyński”. Blisko 1000 egzemplarzy tego tytułu spoczęło w naszym magazynie oczekując
na czytelników.
Książkę można zakupić stacjonarnie w naszym Biurze Obsługi
oraz online na sklep.opactwo.eu
„Krzeszów Benedyktyński. 75.
rocznica przybycia Opactwa Mniszek Benedyktynek pw. Wszystkich
Świętych ze Lwowa do Krzeszowa”
to pierwsza książka poświęcona
w całości historii konwentu lwowsko-krzeszowskiego oraz przybyciu
panien łacińskich do Krzeszowa
w 1946 r. Autorami książki są: benedyktynka krzeszowska s. Edyta Wójcik OSB, były przewodnik i mieszkaniec Krzeszowa – Wawrzyniec
Krystian Michalik OCist oraz pracownik fundacji Rafał Bijak.
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Dożynki w Gminie Kamienna Góra

W sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie odbyły się w sobota, 11 września 2021 dożynki
Gminy Kamienna Góra. Uroczystości rozpoczęła Msza święta w kościele pw. św. Józefa w Krzeszowie.
Od 19 marca 2021 roku kościół ten jest przez Biskupa Legnickiego mianowany Diecezjalnym
Sanktuarium św. Józefa. Mszy św.
dożynkowej przewodniczył Ks.
prałat Edward Bigos oraz kapłani
Ks. dziekan Piotr Smoliński z Kamiennej Góry, Ks. Proboszcz Czesław z Leszczyńca, Ks. Proboszcz
Jacek z Pisarzowic oraz ks. Kustosz
Marian Kopko z Krzeszowa, który

również wygłosił Słowo Boże. Po
zakończeniu Eucharystii dożynkowy korowód przeszedł na parking
w Krzeszowie – na którym odbyła
się dalsza część dożynek.
Sołtysami gminnych dożynek
byli w tym roku Anna i Kazimierz
Ogorzałkowie z Krzeszowa. Małżeństwo prowadzi wielokierunkowe gospodarstwo rolne od 32 lat.
Pan Kazimierz Ogorzałek od 2007

roku jest sołtysem Krzeszowa. Jest
również radnym gminy Kamienna
Góra.
Podczas dożynek zaprezentowane zostały prace wykonane
przez artystów biorących udział
w polsko-czeskim plenerze malarskim „Barwy naszej gminy”
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O dawnych wizerunkach
Maryi Łaskawej
z Krzeszowa
W dzisiejszych czasach bez większego problemu w rozmaitych
wydawnictwach znajdziemy niezliczoną liczbę zdjęć i reprodukcji
przedstawiających Matkę Boską Łaskawą z Krzeszowa.
Zupełnie inaczej sytuacja wyglądała w czasach poprzedzających
wynalezienie fotografii. Wizerunek
krzeszowskiej Maryi z Dzieciątkiem
uwieczniany był jedynie przez artystów na obrazach, miedziorytach lub
rzeźbach.
Rozpoznanie w tychże dziełach
znanego współcześnie wizerunku
Królowej Sudetów nie jest oczywiste.
Wynika to z faktu, że w 1937 roku
oryginał został poddany gruntownej
renowacji, w której trakcie usunięto
wiele warstw dawnych przemalowań.
Artyści uwieczniający wizerunek
Matki Boskiej Łaskawej wzorowali się
zazwyczaj na stanie ikony im współczesnym, dokonywali też w trakcie
tworzenia własnej interpretacji. Również i powstałe dzieła bywały w kolejnych latach poddawane renowacji, co
po raz kolejny zmieniało niektóre ich
szczegóły.
W niniejszym artykule chciałbym zaprezentować niektóre ze znanych mi wizerunków powstałych na
wzór ikony Matki Boskiej Łaskawej
z Krzeszowa. Ich lokalizacja nie jest
przypadkowa. Niemal wszystkie one
znajdują się w miejscach, które kiedyś
stanowiły majątek zakonu cystersów
z Krzeszowa.
W kościele w Starych Bogaczowicach, wiosce należącej niegdyś do
krzeszowskich cystersów, w ołtarzu
głównym umieszczony jest wizerunek
Maryi z Dzieciątkiem (patrz ilustracja
1). Jestem przekonany, że wielu modlących się w tej świątyni wiernych
w żaden sposób nie łączy tego obrazu z ikoną krzeszowską. Nic bardziej
mylnego. Ojciec Augustino Sartorio
w wydanej w 1708 roku książce za-

mieścił miedzioryt przedstawiający
Maryję Łaskawą z Krzeszowa (patrz
ilustracja 2). Starobogaczowickie malowidło bez wątpienia nawiązuje do
tego dawnego wyglądu ikony.
Także w Cieplicach, będących dziś
częścią Jeleniej Góry, można natrafić
na powstały przed wiekami wizerunek ukazujący dawny wygląd ikony
Maryi Łaskawej. Podpisany jest on to
właśnie znaczącymi łacińskimi słowami Maria de Gratia (ilustracja 3).
Również i tę świątynię, powstałą na
początku XVIII wieku, wybudowali
cystersi, a była ona centralnym punktem cieplickiej prepozytury opactwa
krzeszowskiego. Dlatego też należy
przyjąć, że tenże wizerunek Maryi
z Dzieciątkiem ukazuje właśnie Maryję z klasztoru w Krzeszowie.
Kolejne ze znanych mi dawnych
przedstawień Matki Boskiej Łaskawej umieszczono na pałacu opackim,
który krzeszowscy cystersi zbudowali
w sąsiedztwie kościoła pielgrzymkowego Czternastu Wspomożycieli,
w należącej do nich wiosce Ulanowice,
dziś będącej częścią Lubawki. Zlokalizowane na elewacji wschodniej drzwi
wejściowe zwieńczono kartuszem
herbowym opactwa krzeszowskiego, z płaskorzeźbą Madonny z Dzieciątkiem, datą 1792 oraz inicjałami
PKAG (Petrus Keylich Abbas Grissoviensis). Z całą pewnością kartusz ten
można było podziwiać jeszcze w 1997
roku, kiedy to służby konserwatorskie
sporządzały dokumentację tutejszych
zabytków. Jednakże w późniejszych
latach kartusz zaginął.
Dziś już nie sposób poznać dokładnego wyglądu umieszczonego
niegdyś na nim wizerunku. Niewąt-

pliwie był to herb opactwa krzeszowskiego, zwieńczony mitrą, pastorałem
i okrągłym medalionem ukazującym
Madonnę z Dzieciątkiem. Jak widać
na archiwalnej fotografii, którą otrzymałem z jeleniogórskiej delegatury
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu (patrz ilustracja
4), krzeszowscy zakonnicy umieścili
na kartuszu ten sam wizerunek Maryi
Łaskawej, który od wieków był chlubą
ich klasztoru. Jest to ta sama kompozycja, ukazująca Maryję trzymającą
Dzieciątko na swojej prawej ręce.
Do dziś zachował się kartusz herbowy nad drzwiami wejściowymi zachodniej elewacji pałacu, ukazuje on
jednak jedynie herb konwentu.
Ulanowicki wizerunek Maryi Łaskawej zaginął, jak i przed wiekami
sama ikona Maryi z Krzeszowa, mam
jednak nadzieję, że tak jak jego pierwowzór, również i on zostanie kiedyś
odnaleziony.
Poza kilkoma miedziorytami znane mi są jeszcze tylko dwie dawne
kopie krzeszowskiego Obrazu Łaski,
jedna z nich znajduje się w krzeszowskim klasztorze, druga w Muzeum
Archidiecezjalnym we Wrocławiu.
Być może, zważywszy na rozległość
dawnych dóbr opactwa, gdzieś jeszcze można natrafić na kolejne dzieła
przedstawiające tenże stary wizerunek
Maryi Łaskawej z Krzeszowa.
Marian Gabrowski
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1. Detal ołtarza głównego w kościele
pw. św. Józefa Oblubieńca w Starych
Bogaczowicach:
Madonna z Dzieciątkiem na prawej
ręce. Fotografia: Marian Gabrowski,
czerwiec 2019.

2. Grafika przedstawiająca Maryję
Łaskawą (Sancta Maria de Gratia)
z krzeszowskiego klasztoru,
zamieszczona w wydanej w 1708
roku książce o. Augustino Sartorio
Verteütschtes Cistercium BisTertium...

3.
Medalion
przedstawiający
Madonnę z Dzieciątkiem:
fragment portalu nad drzwiami
wejściowymi do cieplickiego kościoła
św. Jana Chrzciciela. Fotografia:
Marian Gabrowski, kwiecień 2019.

4. Kartusz z herbem i wizerunkiem
Maryi. Źródło ilustracji:
wykadrowany fragment wykonanej
we wrześniu 1997 roku fotografii
Wojciecha Ulaneckiego, znajdującej
się
w
karcie
ewidencyjnej
ulanowickiego pałacu poopackiego.

5. Elewacja wschodnia pałacu w
Ulanowicach, stan z marca 2007
roku:
widoczny brak kartusza herbowego
nad drzwiami wejściowymi. Za
udostępnienie tej archiwalnej
fotografii dziękuję Nadleśniczemu
Dariuszowi Gajdzie z Nadleśnictwa
Kamienna Góra.

6. Kartusz herbowy z elewacji
zachodniej
pałacu
opackiego
w Ulanowicach. Fotografia:
Marian
Gabrowski,
wrzesień
2021. Również i tutaj umieszczono
datę 1792, całość podpisano zaś
inicjałami CG, które być może
należy rozwinąć jako Closter
Grüssau (pol. Klasztor Krzeszów).
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UCZYNKI MIŁOSIERDZIA
Siódmy uczynek miłosierny
względem ducha:
modlić się za żywych i umarłych
Przejmującą prośbę pozostawił podczas pielgrzymek do Ojczyzny papież Jan
Paweł II, nawiedzając dwukrotnie swoje
ukochane sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej: Módlcie się za mnie za życia
mojego i po śmierci. I my także wsparcie
duchowe obiecujemy bliźnim w różnych
potrzebach, jednocześnie prosząc o ten
dar dla siebie i swych bliskich.
Pan Jezus pouczył nas: Proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie,
a będzie wam otworzone (Łk 11,11–13).
Od samego Zbawiciela otrzymaliśmy
również niezwykłe zapewnienie: O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja
to spełnię (J 14,14).
Jest tajemnicą, w jaki sposób nasza
modlitwa „działa”.
Bóg jest wolny w swoim działaniu. Ale
nawet jeśli wydaje się nam, że modlitwa
nie została wysłuchana według naszych
oczekiwań, uznajmy w duchu wiary, że
Bóg wie najlepiej, co jest dobre dla człowieka i co w danej chwili jest mu najbardziej potrzebne.
To nie jest tak, że modlitwę obiecujemy komuś wtedy, gdy już nic nie możemy dla niego zrobić. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego
(Jk 5,16). Spośród wielu obrazów biblijnych opisujących owoce pełnego ufności
zawierzenia ludzkich losów w modlitwie
wybierzmy ten, który ukazuje Mojżesza
w trakcie walki Izraelitów z Amalekitami
pod Refidim: Mojżesz, Aaron i Chur wyszli
na szczyt góry. Jak długo Mojżesz trzymał
ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli kamień i położyli pod niego,
i usiadł na nim. Aaron zaś i Chur podparli
jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do zachodu słońca
jego ręce były stale wzniesione wysoko (Wj
17,10–12).
Prawdopodobnie i my dopiero w Niebie dowiemy się, ile zawdzięczamy wzniesionym do modlitwy rękom osób konsekrowanych, własnych rodziców, grup
modlitewnych…
Modlitwa za zmarłych jest wyrazem
naszej więzi z nimi. Towarzyszymy im
w ten sposób naszą miłością. Błagamy

Boga o niebo dla nich. W tej modlitwie
za zmarłych wyrażamy wiarę w świętych
obcowanie oraz w istnienie czyśćca.
Powinno być dla nas czymś oczywistym, że w parze z modlitwą podejmować
trzeba konkretne działania na miarę naszych sił i możliwości. Uczy św. Ignacy:
Módl się tak, jakby wszystko zależało od
Boga, a działaj, jakby wszystko zależało
tylko od ciebie. A wobec mnóstwa trudności, jakie miewamy z modlitwą, warto
przyjąć następującą wskazówkę: Módl się
tak, jak umiesz, a nie tak, jak nie umiesz.
Byle z wiarą i zaufaniem do Boga.
Siódmy uczynek miłosierny
względem ciała:
umarłych pogrzebać
Ten uczynek miłosierny dla mieszkańców Europy (wyrosłych z korzeni chrześcijańskich!) wcale nie jest taki oczywisty:
niemały procent ludzi zmarłych (zwłaszcza w szpitalach wielkich miast) nie doczeka się ani pogrzebu, ani grobu! Nierzadkie są też praktyki spopielania ciała
zmarłego, a jego prochy przetrzymywane
są poza cmentarzem lub rozsypane po polach czy wodach mórz i rzek.
Dlaczego zmarłym należy się pogrzeb,
dlaczego ciałom zmarłych osób okazuje
się szacunek?
Zajrzyjmy do Katechizmu Kościoła
Katolickiego, wybierając niektóre fragmenty nauki związanej ze śmiercią i pogrzebami.
To prawda, że do grobu składa się
ciało zniszczalne, ale zmartwychwstanie
jako ciało duchowe i niezniszczalne (KKK
1017). Pogrzeb chrześcijański nie udziela zmarłemu ani sakramentu, ani sakramentaliów; zmarły znajduje się już poza
porządkiem ekonomii sakramentalnej.
Ten liturgiczny obrzęd Kościoła wyraża
łączność ze zmarłym i pozwala głosić zebranym prawdę o życiu wiecznym (KKK
1684, 1687). Jest to niezwykle ważne, gdyż
w pogrzebach biorą udział także osoby niebędące chrześcijanami lub rzadko uczestniczące w liturgii; jest to zatem szansa,
by im także ukazywać misterium śmierci
w świetle Zmartwychwstania Chrystusa
(KKK 1688).
Przez celebrację Eucharystii wspólnota
wiernych, a szczególnie rodzina zmarłego
uczy się żyć w łączności z tym, który zasnął w Panu, przyjmując Ciało Chrystusa,
którego zmarły nadal jest żywym człon-

Mojżesz, Aaron i Chur, John Everett Millais,
olej na płótnie, 1871 r.
Ze zbiorów Manchester Art Gallery,
Manchester
kiem, modląc się za niego i z nim (KKK
1689). Żegnając zmarłego, Kościół poleca
go Bogu. […] Śmierć nie oddziela nas od
siebie, ponieważ wszyscy zdążamy tą samą
drogą i odnajdziemy się w tym samym
miejscu. Nie będziemy nigdy rozłączeni,
ponieważ żyjemy dla Chrystusa i teraz jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem, idąc ku
Niemu (KKK 1690).
Skoro staramy się zadbać o godne pochowanie ciał ofiar wojen czy katastrof,
konsekwentnie okażmy szacunek ciałom
dzieci, które nie miały szczęścia się urodzić; mają do tego prawo i te niewinne
istoty ludzkie, i ich rodzice.
Na szczęście w większości mamy jeszcze świadomość, że udział w pogrzebie
bliskich nam osób jest obowiązkiem i wynika z prawdziwego miłosierdzia, a nie
tylko z tradycji.
Dajemy zmarłemu bezinteresownie
nasz czas, modlitwę i miłość silniejszą niż
śmierć. Jest to wyraz szacunku, wdzięczności oraz jedności ze zmarłym i jego bliskimi.
Chrześcijański pochówek potrzebny
jest zarówno zmarłym, jak i żegnającej
go wspólnocie. Tym pierwszym niesie
i wyprasza duchową pomoc, odnosząc się
jednocześnie z szacunkiem do ciała, które
za życia było świątynią Ducha Świętego.
Osobom żyjącym daje pociechę płynącą
z nadziei i wiary w zmartwychwstanie
z Chrystusem; pozwala też konkretnie
myśleć o własnej śmierci i pytać o gotowość na nieznany dzień pożegnania ziemskiej ojczyzny.
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CO MOŻESZ KONKRETNIE ZROBIĆ?
1. Podstawowym „prezentem” dla naszych
bliskich powinna stawać się modlitwa:
Msze św. zamówione z okazji urodzin,
imienin, rocznic oraz wszelkie inne
formy modlitw indywidualnych i zbiorowych.
2. Docenić trzeba modlitwę wspólną,
skoro sam Jezus zapewnia jej wyjątkową owocność: Jeśli dwaj z was na ziemi
zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego
użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani
w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt
18,19–20). W modlitwie pamiętaj także o intencjach przypominanych przez
Kościół i uznaj je za swoje.
3. Szczególną wartość dla zmarłych mają
sprawowane w ich intencji Msze św.
(w tym także tzw. Msze św. gregoriańskie) oraz ofiarowane w ich intencjach
odpusty (warto poznać warunki ich
uzyskiwania).

4. Troska o zbawienie wszystkich ludzi
powinna wyrażać się w modlitwach
wstawienniczych i wynagradzających;
szczególną okazją są ku temu pierwsze
piątki i soboty miesiąca.
5. Prosząc o potrzebne łaski, ostatecznie
zawierz wszystko Bożej Opatrzności,
powtarzając z wiarą: Bądź wola Twoja
jako w niebie, tak i na ziemi.
CO MOŻESZ KONKRETNIE ZROBIĆ?
1. Ponieważ organizowanie pogrzebów
powierzamy wyspecjalizowanym zakładom, my zadbajmy o stronę duchową
tego wydarzenia (patrz: uczynek miłosierny wobec ducha: modlić się za żywych i umarłych).
2. Wierzący człowiek wyrazi swoją więź
z Chrystusem również przez odpowiednio skomponowaną klepsydrę, a także
inskrypcję na nagrobku, świadczące
o oczekiwaniu na zmartwychwstanie
ciał.

3. Warto ograniczyć do minimum działania zewnętrzne (pyszne nagrobki,
niezliczone kwiaty, wieńce i znicze),
aby z okazji pogrzebu dokonać czynów miłosierdzia poprzez jałmużnę na
rzecz potrzebujących i zamówić Msze
św. ofiarowane w intencji oczekujących
na wybawienie w czyśćcu. Należy to
zaznaczyć w informacjach o miejscu
i czasie pogrzebu.
4. Warto zainteresować się losami rodziny zmarłego człowieka, która może
potrzebować szybkiej i konkretnej pomocy materialnej, duchowej, psychologicznej – zwłaszcza wtedy, gdy pozostają małe dzieci zmarłej/zmarłego lub
chory współmałżonek.
5. Troska o grób i o cmentarz jest ważna
nie tylko ze względu na lojalność wobec
zmarłych, ale jeszcze bardziej potrzebna jest żywym jako świadectwo dokonań minionych pokoleń i wymowna
katecheza: idź często na cmentarz – tam
się opamiętasz.
Ks. Aleksander Radecki z Wrocławia

Katecheci z Diecezji Legnickiej
spotkali się w Krzeszowie
Katecheci z Diecezji Legnickiej
spotkali się w Bazylice Matki Bożej
Łaskawej. Około 400 nauczycieli religii przyjechało do Krzeszowa na doroczny dzień skupienia.
Spotkanie rozpoczęła adoracja
Najświętszego Sakramentu, po
której katechezę do katechetów
wygłosił Biskup legnicki Andrzej
Siemieniewski. W trwającym
Roku Św. Józefa Msza święta w intencji uczniów, nauczycieli i katechetów z okazji rozpoczynającego
się 1 września nowego roku szkolnego została odprawiona w Sanktuarium Św. Józefa. W Diecezji
legnickiej religii uczy 600 katechetów. Większość z nich to osoby
świeckie, są także kapłani, siostry
zakonne i zakonnicy.
Źródło: legnica.fm
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450. rocznica bitwy pod Lepanto. Dlaczego tamto
zwycięstwo uważane było powszechnie za wynik
interwencji nadprzyrodzonej

Dziś świat chrześcijański obchodzi (lub ściślej rzecz ujmując: powinien obchodzić) 450. rocznicę bitwy
pod Lepanto. Dokładnie 7 października 1571 roku odbyła się jedna z najważniejszych bitew w dziejach
Europy, która powstrzymała turecki najazd na Stary Kontynent.
Wszystko wskazuje na to, że gdyby
muzułmanie wtedy zwyciężyli, zajęliby
cały Półwysep Apeniński wraz z Rzymem. Odwojowanie go z rąk przeżywającego swój rozkwit imperium Osmanów,
w sytuacji ostro podzielonego chrześcijaństwa, gdy część państw europejskich
współpracowała ze Stambułem, graniczyłoby z cudem. A jednak cud nastąpił
znacznie wcześniej.
7 października 1571 roku doszło do
wielkiej bitwy morskiej na Morzu Jońskim, w której słabsza i skazywana na porażkę flota Ligi Świętej rozgromiła turecką
armadę. Okoliczności towarzyszące owemu starciu sprawiły, że żyjący w tamtych
czasach katolicy uznali, iż odparcie ataku
muzułmańskiego było możliwe przede
wszystkim dzięki interwencji nadprzyrodzonej. Skąd wzięło się to przekonanie?
Walka duchowa
Po pierwsze, na czele koalicji państw
chrześcijańskich
stanął
osobiście
św. Pius V – jeden z najwybitniejszych
papieży w historii Kościoła. W obliczu tureckiego zagrożenia, które stanęło przed
Europą, postanowił wziąć sprawy w swoje

ręce. Apelował o pomoc do Francuzów,
Niemców i Anglików, jednak ci odmówili pomocy. Powołał więc do życia wspomnianą już Ligę Świętą, zrzeszającą Hiszpanię, Zakon Maltański oraz państwa
Italii: Republikę Wenecką, Republikę Genui i Księstwo Sabaudii.
Pius V powtarzał, że nie jest to tylko
walka zbrojna, lecz także duchowa. Całymi miesiącami trzy razy w tygodniu pościł więc w intencji zwycięstwa, a każdego
dnia wiele godzin spędzał na modlitwie.
Wezwał też wiernych w całej Europie do
odmawiania różańca, by wyprosić ocalenie dla kontynentu. Odpowiedzią była
krucjata modlitewna oraz liczne procesje
maryjne w niektórych krajach, w tym także w Polsce.
Człowiek imieniem Jan
Gdy zbliżała się chwila starcia, przed
Piusem V stanęła kwestia wyboru głównodowodzącego. Pewnego dnia, podczas modlitwy o podjęcie dobrej decyzji,
wzrok papieża padł na słowa z Ewangelii
św. Jana: „Fuit homo missus a Deo cui
nomen erat Ioannes” (Był człowiek posłany przez Boga imieniem Jan). Wówczas

przyszła mu do głowy myśl, by dowódcą
wojsk chrześcijańskich został książę Juan
de Austria, opromieniony niedawnym
zwycięstwem nad piratami berberyjskimi
pod Alpujarras.
Wiele osób zadawało sobie pytanie,
jak wybór Piusa V przyjmie król Hiszpanii Filip II, który wniósł największy wkład
finansowy i militarny w zorganizowanie
sprzymierzonej floty, dostarczając połowę
żołnierzy oraz pieniędzy. Przede wszystkim istniał jednak pewien ambicjonalny
czynnik: Filip II był prawowitym synem
cesarza Karola V, podczas gdy Juan de
Austria – synem nieślubnym. Dziedzic
z prawego łoża musiałby ustąpić miejsca
potomkowi z nieprawego łoża…
Okazało się jednak, że Filip II nie miał
z tym problemu. Gotów był całą potęgę
swego państwa wykorzystać w obronie
wiary. Jak podkreślają historycy, nad interes ojczyzny przedkładał jedynie dobro
Kościoła. Podobnie religijny był Juan
de Austria, który przed bitwą pod Lepanto
modlił się długo na kolanach, zaś obecni
na statkach kapłani błogosławili żołnierzy
i udzielali im rozgrzeszenia generalnego.
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Wiadomo też, że na okręcie głównodowodzącego znajdował się sztandar z obrazem
Matki Bożej z Guadalupe (co było dość
niezwykłe w tamtych czasach, ponieważ
działo się to czterdzieści lat po objawieniu
w Meksyku i ten wizerunek Maryi nie był
jeszcze rozpowszechniony).
Wizja św. Piusa V
Bitwa rozpoczęła się 7 października
1571 roku o godzinie 12, w czasie modlitwy Anioł Pański. Pierwsze trzy salwy artyleryjskie skierowane z osmańskich jednostek w stronę statku Juana de Austria
chybiły celu. Odpowiedź była druzgocąca:
już pierwsza salwa trafiła w turecki okręt
flagowy, powodując olbrzymie zniszczenia. Później bitwa także potoczyła się po
myśli chrześcijan. Triumf Ligi Świętej był
absolutny: straty otomańskie wyniosły 30
tysięcy zabitych i rannych, 50 okrętów zostało zatopionych, a 137 zdobytych przez

chrześcijan. Liga Święta straciła jedynie
12 galer, a 9 tysięcy żołnierzy zostało zabitych lub rannych. Na dodatek udało się
uwolnić z niewoli muzułmańskiej 12 tysięcy jeńców.
W tamtym czasie potrzeba było aż
dwóch tygodni, aby wiadomość o zwycięstwie dotarła do Watykanu. A jednak 7
października, gdy na Morzu Jońskim kończyła się bitwa, w dalekim Rzymie papież
miał pewność, że starcie zakończyło się
sukcesem. Jak podają kroniki, tego dnia
spotkał się ze swoim skarbnikiem Donato
Cesisem, by omówić sprawy finansów papiestwa. Nagle przerwał rozmowę, otworzył okno i długo wpatrywał się w niebo.
Potem odwrócił się do skarbnika i rzekł:
„Idź z Bogiem. To nie czas na pieniądze,
lecz na dziękczynienie Jezusowi Chrystusowi, ponieważ nasza armia właśnie odniosła zwycięstwo”.

Te wszystkie okoliczności sprawiły, że
wśród katolików w Europie zapanowało
powszechne przekonanie, iż wiktoria była
możliwa jedynie dzięki nadzwyczajnej
pomocy Opatrzności Bożej. Nie miał co
do tego wątpliwości również Pius V. Na
pamiątkę owego wydarzenia ustanowił
w Kościele nowe święto – Matki Bożej
Zwycięskiej, zwane też świętem Matki Bożej Różańcowej, które obchodzone jest do
dnia dzisiejszego.
Fakty historyczne są jednoznaczne,
jednak ich interpretacja może być różna. Można w Bożą interwencję wierzyć,
można nie wierzyć. Jedno jest jednak niepodważalne: głęboka wiara tamtych ludzi
żyjących w XVI wieku.
Grzegorz Górny

Akcja Katolicka
i Męski Różaniec z Oleśnicy
Szczęść Boże. Minął miesiąc czasu jak
Akcja Katolicka i Męski Różaniec z Oleśnicy "gościł" u św. Józefa w Krzeszowie.
Jest to przepiękne miejsce, Perła Baroku. Obok kościoła św. Józefa w którym
uczestniczyliśmy we Mszy świętej, zawitaliśmy do Matki Bożej Łaskawej w cudownym obrazie umieszczonym w głównym
ołtarzu Bazyliki. Mieliśmy też możliwość
wysłuchania koncertu organowego, który zrobił na nas ogromne wrażenie. Zachęcamy do nawiedzenia tego świętego
miejsca. Po obiedzie pojechaliśmy do
Prudnika, miejsca osadzenia w więzieniu
Prymasa Stefana Wyszyńskiego.
KRÓLUJ NAM CHRYSTE
Roman Faryś
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M y śl i w i i L e śn i c y
w Krzeszowie

W sobotę, 16 października 2021 roku w Bazylice Krzeszowskiej odbył się Hubertus dla okręgu
jeleniogórsko-kamiennogórskiego. (Zdjęcia z Hubertusa na str. 27)
To niezwykłe wydarzenie myśliwskie rozpoczęło się od przemarszu
pocztów sztandarowych na uroczystą
Eucharystię „Hubertowską” w krzeszowskiej bazylice. A było tych sztandarowych pocztów prawie 40.
Do sanktuarium przybyli kapłani z zaprzyjaźnionych parafii, poczty
sztandarowe kół łowieckich okręgu
jeleniogórskiego, myśliwi, leśnicy oraz
sympatycy myślistwa. Przybyli na zaproszenie organizacje pozarządowe,
strażacy, wojskowi oraz pielgrzymi
i mieszkańcy Krzeszowa a także okolicznych wiosek. Mszę świętą w intencji myśliwych i leśników sprawował
kustosz sanktuarium Ks. Marian Kopko oraz sześciu kapłanów. Słowo Boże
wygłosił ks. Wojciech Oleksy z Wałbrzycha. Podczas liturgii grał zespół
sygnalistów myśliwskich „Odgłosy
Kniei”. Na zakończenie Mszy św. jeden z Braci Myśliwych odczytał piękną modlitwę do św. Huberta: polecając wszystkich zgromadzonych opiece
tego szczególnego patrona myśliwych.
Wiele kół łowieckich i myśliwych
odznaczono medalami łowieckimi
i regionalnymi. Następnie na placu

klasztornym: koła łowieckie powiatu kamiennogórskiego, pracownicy
Nadleśnictwa Kamienna Góra, członkowie Stowarzyszenia Optymistów
Krzeszowskich, strażacy i wojskowi
przygotowali dla wszystkich uczestników wspaniały posiłek. Były ciasta,
dziczyzna, gulasz, bigos i wiele innych przysmaków myśliwskich. Dla
najmłodszych były gry zręcznościowe, konkursy edukacyjne, malowanki
oraz słodycze dla wszystkich. Leśnicy
oraz Przyjaciele Przyrody rozdali dla
mieszkańców i gości ponad 200 sztuk
sadzonek.
Delegacje Kół Łowieckich,
Zarząd Okręgowy – Jelnia Góra:
1. Rogacz z Kamiennej Góry
2. Przepiórka z Kamiennej Góry
3. Darz Bór z Marciszoawa
4. Odyniec z Kamiennej Góry
5. Knieja z Lubawki
6. Leśnik z Jarkowic
7. Szarak z Kamiennej Góry
8. Muflon z Jeleniej Góry
9. Głuszec z Lwówka Śląskiego
10. Słonka z Lubania Śląskiego
11. Darz Bór z Jeleniej Góry

12. Diana z Bogatynii
13. Jeleń z Jeleniej Góry
14. Wieniec ze Świeradowa Zdroju
15. Bóbr z Lwówek Śląski
16. Cyranka z Bolesławca
17. Nad Kwisą z Bolesławca
18. Orzeł z Lubkowa
19. Szarak z Bolesławca
20. Cyranka z Lubania Śląskiego
21. Knieja z Zgorzeleca
22. Szarak z Jeleniej Góry
23. Głuszec z Tomisławia
24. Sport z Bolesławca
25. Wieniec ze Zgorzelca
26. Gwizd z Leśna
27. Słonka z Bolesławca
28. Orzeł ze Szklarskiej Poręby
29. Jenot z Bogatynii
30. Grzywacz ze Lwówka Śląskiego
31. Knieja z Jeleniej Góry
32. Hebert z Gryfowa Śląskiego
33. Głuszec z Jeleniej Góry
34. Leśnik z Lwówka Śląskiego
35. Krzyżówka z Bolesławca
36. Cietrzew z Bolesławca
37. Ostoja z Jeleniej Góry
38. Bażant z Zawidowa
39. Im. Lasów Polkskich z Karpacza
40. Dolina Bobru z Bolesławca
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Uprzejmie informujemy, że zbiórka na stowarzyszenie MIVA Polska wyniosła: 2 150 zł.
Bóg Zapłać wszystkim dobrodziejom.
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Orędzie biskupów polskich
do biskupów niemieckich
Okoliczności powstania listu
część 1

W 1965 r. Kościół Rzymskokatolicki w Polsce, jak i inne Kościoły
chrześcijańskie, przygotowywali się do obchodów Tysiąclecia Chrztu
Polski.
Na pamiątkę przyjęcia przez księcia
Mieszka I z rąk biskupa Jordana 14 kwietnia 966 r. chrztu, swoją wizytę zapowiedział w Polsce, również w 1966 r. papież
Paweł VI. Jednak okoliczności jakim było
orędzie biskupów polskich do biskupów
niemieckich, wywołało falę nienawiści
komunistów wobec biskupów i zakaz
przyjazdu papieża do Polski.
Po II wojnie światowej powstały dwa
państwa niemieckie: komunistyczna
Niemiecka Republika Demokratyczna
(NRD) i demokratyczna prozachodnia
Federalna Republika Niemiec. Główną
kwestią pozostawała nieuregulowana
kwestia granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. O ile NRD podpisało z Polską 6
lipca 1950 r. układ zgorzelecki, to RFN
nadal kwestionowała polską granicę
zachodnią i proponowała jej przebieg
zgodny z dniem 31 grudnia 1937 r. Przez
to stosunki z RFN były napięte, które
w 1965 r. chcieli załagodzić polscy biskupi poprzez napisanie listu pojednawczego do biskupów niemieckich. Wówczas
komuniści rządzący w Polsce od 1944 r.
wywołali burzę m. in. zakazując przyjazdu papieża na 1000-lecie chrztu. Z dzisiejszej perspektywy patrząc orędzie jest
symbolem pojednania dwóch narodów
Polaków i Niemców, jedynym takim
wydarzeniem w historii naszych relacji
w XX wieku. Przez ludzi pamiętających
dwie wojny światowe w latach 1914-1918
i 1939-1945.
Sprawa zaczęła się dosyć niewinnie,
kiedy to dnia 4 października 1965 r. Izba
Publiczna Odpowiedzialności Kościoła
Ewangelickiego Niemiec opublikowała memoriał: „O sytuacji wypędzonych
i stosunku narodu niemieckiego do jego
wschodnich sąsiadów”, który po raz
pierwszy od czasów II wojny światowej
„zwrócono szczegółowy sposób na uwagę na rozterki wypędzonych w społeczeństwie zachodnioniemieckim, i to po
prawie dwudziestoletnich trudach ich
zintegrowania”. Inicjatywa Kościoła

Ewangelicko-Augsburskiego rozeszła się
właściwie bez echa, a była inicjatywą pojednania polsko-niemieckiego, tylko środowisko kanclerza RFN Ludwiga Erharda
omówiło tą kwestię i oceniło ją dość pozytywnie.
Tego samego dnia co niemieccy biskupi ewangeliccy, arcybiskup tytularny
Wrocławia i administrator apostolski
Dolnego Śląska Bolesław Kominek (arcybiskupstwo wrocławskie w 1965 r.
podlega formalnie arcybiskupowi niemieckiemu, ale od 1945 r. pozostawało
nieobsadzone) wydaje okolicznościowy
list do biskupów niemieckich za porozumieniem prymasa kardynała Stefana
Wyszyńskiego, w którym zaznacza kilka
ważnych szczegółów w relacjach polsko-niemieckich m. in. pisał: „smutno, że
rząd federalny nie uznaje granicy na
Odrze i Nysie Łużyckiej”, ale jednocześnie cieszył się, że „coraz więcej na Ziemie
Odzyskane przyjeżdża wycieczek niemieckich zwiedzając tutejsze miasta Wrocław
czy Kłodzko (w 1965 r. Dekanat Kłodzki
podlega arcybiskupowi praskiemu i prymasowi Czech kardynałowi Josefowi Beranowi, prześladowanemu przez Czechosłowackich komunistów).
Kardynał B. Kominek w tym liście
„sygnalizuje” prymasowi Polski, jak należy rozmawiać z Niemcami o pojednaniu. Pisze: „to przede wszystkim prowadzenie otwartego dialogu, następnie
warunek: cierpliwość do bliźnich, czyli
tak zwana długomyślność, wysoka kultura w rozmowie, zaufanie i roztropność,
[…] fundament dialogu rozumiany jako
fakt, że oba narody wywodzą się z tradycji chrześcijańskiej, […] szacunek dla
własnego narodu przy równym zachowaniu pozycji dla obcego narodu. […] A na
końcu pielgrzymka pomiędzy narodami
do Berlina i do Gniezna, na wzór wizyty
cesarza Ottona III w Gnieźnie u Bolesława Chrobrego z roku 1000”. Na koniec

Kardynał Bolesław Kominek
źródło: wikipedia.org

kardynał puentuje: „Kto pragnie zrozumieć partnera – ten musi pojechać do
jego kraju”.
Dnia 13 listopada 1965 r. polscy biskupi w większości przebywający w Watykanie, gdzie kończą się obrady Soboru
Watykańskiego II (Vaticanum II) na czele
z prymasem Stefanem Wyszyńskim spotykają się na audiencji generalnej u papieża Pawła VI. To właśnie wtedy padła
oficjalna propozycja pielgrzymki papieża
do Polski w związku z Millenium Chrztu
Polski. Tysiąclecie państwa i chrztu Polski miało stanowić wydarzenie bez precedensu. Papież Paweł VI przyjął propozycję przyjazdu do Polski a potem nastąpiło
wystąpienie Ojca Świętego, który mówił
polskim biskupom o życiu narodów w tolerancji, przyjaźni, poszanowaniu, czemu
ma służyć po pierwsze ekumenizm i po
drugie ewangelizacja. Które mają doprowadzić do pojednania między narodami.
I dlatego, w tym spotkaniu należy się doszukiwać pierwszego ważnego argumentu polskich biskupów w sprawie listu do
biskupów niemieckich.
Ostatecznie 18 listopada 1965 r. napisanych przez kardynała Bolesława Kominka w Rzymie Episkopat Polski publikuje list do Episkopatu Niemieckiego. Co
ciekawe inni biskupi polscy publikują podobne w tonie listy do innych biskupów
goszczących na zakończenie obrad Soboru Watykańskiego II w Rzymie. Pod datą
14 listopada 1965 r. „Tygodnik Powszechny” drukuje słynne orędzie biskupów
polskich na pierwszej stronie tygodnika.
Mateusz Pazgan
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Jerycho Różańcowe Czechów i Polaków
w Krzeszowie w poniedziałek
11 października 2021 roku
W poniedziałek 11 października 2021 roku gościliśmy na Krzeszowskim Jerychu różańcowym gości
z Czech. Polacy oraz Czesi wspólnie uczestniczyli w Eucharystii oraz przygotowanym specjalnie na to
wydarzenie posiłku.
We wtorek 12 października Jerycho
Różańcowe odbyło się w Teplicach nad
Metují w Czechach. Po Nabożeństwie
Różańcowym w języku polskim i cze-

skim oraz po wspólnej Eucharystii ks.
Franciszek zaprosił nas na agape do pobenedyktyńskiego klasztoru w Meziměstí
(w pobliżu granicy z Polską). Jerycho Ró-

żańcowe zakończyliśmy w środę 13 października 2021 roku o godz. 12.00 Nabożeństwem Fatimskim.
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z życia Parafii

PLAN PRACY DUSZPASTERSKIEJ
w PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ
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)

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.
Uroczystości i Nabożeństwa:
• Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku
do czwartku od 7.30 do 12.00 (od maja do października)
• Adoracja całonocna – z pierwszego piątku na pierwszą
sobotę miesiąca (przez cały rok)
• Siedmiodniowe Jerycho Różańcowe: od 7 do 13 maja
oraz od 7 do 13 października
• Nabożeństwa majowe i czerwcowe: pół godziny przed
wieczorną Mszą św.
• Koronka do św. Józefa: w każdy wtorek pół godziny
przed wieczorną Mszą św. (oprócz maja i czerwca)
• Nowenna do Matki Bożej Łaskawej: w każdą środę
pół godziny przed wieczorną Mszą św. (oprócz maja
i czerwca)

• Nabożeństwo Fatimskie: od maja do października każdego 13. dnia miesiąca godz. 18.00
• Nabożeństwo do św. Rity: każdego 22. dnia miesiąca
godz. 17.00 lub 18.00
• Nabożeństwo do św. Michała Archanioła: każdego 29
dnia miesiąca o godz. 17.00 lub 18.00
• Gorzkie Żale w każdą niedzielę Wielkiego Postu
o godz. 16.15
• Droga Krzyżowa – w każdy piątek Wielkiego Postu
o godz. 16.30
• W razie załatwienia pogrzebu – kancelaria czynna po
zgłoszeniu do Księdza Dyżurnego w parafii (należy dostarczyć Akt Zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego. Wcześniej prosimy o skontaktowanie się z panem Marianem
Zającem – odpowiedzialnym za prowadzenie Cmentarza Parafialnego w Krzeszowie i Krzeszówku)
• W sprawie Chrztu Dziecka – prosimy o dostarczenie
z USC dokumentu urodzin. Rodzice chrzestni muszą
być praktykującymi katolikami. Zamiejscowi chrzestni
– muszą dostarczyć odpowiedni dokument od swojego
ks. Proboszcza z parafii zamieszkania. Chrzty na Mszy
św. są zaplanowane zawsze w drugą niedzielę miesiąca.
• W sprawach zawarcia Sakramentu Małżeństwa –
nupturienci najpierw przed przybyciem do Kancelarii
Parafialnej proszeni są o zrealizowanie Nauk Przedmałżeńskch. Nauki dla Narzeczonych w Krzeszowie
odbywają się raz w roku (na przełomie lutego i marca),
informacje na temat tych terminów znajdują się na stronie internetowej: www.opactwo.eu. Narzeczeni mogą
zrealizować Nauki Przedmałżeńskie również w parafii
miejsca obecnego zamieszkania.
Do życia Liturgią Wspólnoty zapraszają:
Ks. Marian Kopko – proboszcz i kustosz z Krzeszowa,
Ks. Łukasz Toporek – wikariusz parafii
oraz Księża Rezydenci – ks. Jerzy Jerka
		 i ks. Ludwik Solecki
Dwumiesięcznik
Sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej
w Krzeszowie
Opiekun: Ks. Proboszcz Marian Kopko; Redakcja: s. dr. Edyta Wójcik benedyktynka, Honorata Klimczak, Anna Ferenc, Mieczysław Gabrowski,
Paweł Gruca, Przemysław Groński, Maria Bijak, Mateusz Pazgan, Rafał
Bijak, Korekta: Monika Stanek-Gamoń
Fundacja "EUROPEJSKA PERŁA BAROKU",
Świętego Józefa 3, 58-405 Krzeszów,
www.opactwo.eu • biuro@opactwo.eu
marian.kopko@gmail.com
Obsługa Pielgrzyma tel. 75 742 32 79
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Hubertus Okręgowy 2021 w Krzeszowie

IV Pielgrzymka Dzieci do Krzeszowa 2021

O. Piotr Dettlaff

Zespół Promyczki Dobra z Nowego Sącza

Magdalena Buczek

