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Przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, 
kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności (J 12, 46)
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„bóg się rodzi – moc truchleje...”
To właśnie tego wieczoru,

gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze,
przy stołach są miejsca dla obcych,

bo nikt być samotny nie może.

To właśnie tego wieczoru,
gdy wiatr zimny śniegiem dmucha,

w serca złamane i smutne
po cichu wstępuje otucha.

To właśnie tego wieczoru
zło ze wstydu umiera,

widząc, jak silna i piękna
jest Miłość, gdy pięści rozwiera.

To właśnie tego wieczoru,
od bardzo wielu wieków,

pod dachem tkliwej kolędy
Bóg rodzi się w człowieku.

Emilia Waśniowska

Wielkiej radości na święta
Bożego Narodzenia

i serca zawsze wrażliwego
na drugiego człowieka
w Nowym 2022 Roku

życzy ks. Marian Kopko – kustosz
z Krzeszowa

oraz redakcja „Krzeszowskiej Pani”
i fundacja „Europejska Perła Baroku
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OgłOszenia
Ks. PrObOszcza

styczeń – Luty 2022 
•	 Piątek	31	grudnia	2021	–	Msza	św.	dziękczynna	za	

miniony	2021	rok	o	godz.	17.00.

•	 Piątek	31	grudnia	2021	–	Pasterka	Maryjna	na	roz-
poczęcie	Nowego	Roku	2022	o	godz.	24.00.

•	 Sobota	1	stycznia	2022	–	Nowy	Rok	–	Uroczystość	
Świętej	Bożej	Rodzicielki	–	Światowy	Dzień	Mod-
litw	o	dar	pokoju	na	świecie.	Msze	św.	w	bazylice:	
7.30;	10.00;	12.00;	17.00	(oraz	9.00	w	Krzeszówku;	
11.00	w	Czadrowie).

•	 Niedziela	2	stycznia	2022	–	Pierwsza	niedziela	mie-
siąca.	Zmiana	Tajemnic	Żywego	Różańca	po	Mszy	
św.	o	godz.	10.00.

•	 Czwartek	6	stycznia	2022	–	Uroczystość	Objawie-
nia	Pańskiego	–	Trzech	Króli.	Msze	Św.	w	bazylice	
tak	jak	w	każdą	niedzielę	i	święta.

•	 Piątek	7	stycznia	2022	–	Pierwszy	Piątek	Miesiąca.	
Okazja	do	Sakramentu	Spowiedzi	o	godz.	7.00	oraz	
przed	Mszą	św.	o	godz.	16.30	(Całonocna	adoracja	
Najświętszego	 Sakramentu).	 Odwiedziny	 chorych	
od	godz.	8.30.	

•	 Niedziela	 9	 stycznia	 2022	 –	 Uroczystość	 Chrztu	
Pańskiego.

•	 Sobota	15	stycznia	2022	–	Festiwal	Trzech	Kultur.

•	 Niedziela	 16	 stycznia	 –	Opłatek	 dla	 Rodziny	 Ra-
dia	Maryja,	początek	na	Eucharystii	o	godz.	12.00	
w	 bazylice	 krzeszowskiej.	 Spotkanie	 Opłatkowe	
w	Domu	Kultury.

•	 Środa	2	lutego	2022	–	Matki	Bożej	Gromnicznej	–	
Święto	Ofiarowania	Pańskiego.

•	 Piątek	 4	 lutego	 2022	 –	 Pierwszy	 Piątek	Miesiąca;	
odwiedziny	chorych	 i	Nocna	Adoracja	Najśw.	Sa-
kramentu	(po	Mszy	wieczornej	o	godz.	17.00).

•	 Sobota	5	 lutego	2022	–	Pierwsza	sobota	miesiąca.	
Msza	św.	o	godz.	7.00	w	bazylice.

•	 Niedziela	6	lutego	2022	–	Pierwsza	niedziela	mie-
siąca.	 Zmiana	 Tajemnic	 Żywego	 Różańca	 godz.	
10.00.

•	 Piątek	11	lutego	2022	–	wspomnienie	Matki	Bożej	
z	Lourdes	–	Światowy	Dzień	Chorego.

•	 Czwartek	24	lutego	2022	–	Tłusty	Czwartek.

„Tak	nie	odstępując	nigdy	od	nauki	Pana,
w	Jego	prawdzie	wytrwajmy	
w	klasztorze	aż	do	śmierci,

abyśmy	przez	cierpliwość	stali	się	uczestnikami
Męki	Chrystusowej	i	zasłużyli	
na	udział	w	Jego	Królestwie”

(Reguła	św.	Benedykta	z	Nursji;	prolog	50)

z wielką radością informujemy, 
że brat Wawrzyniec (Krystian Michalik)

2 stycznia 2022 roku 
złoży uroczystą Profesję Monastyczną

na ręce Ojca Opata Wąchockiego 
eugeniusza augustyna 

w kościele pw. Wniebowzięcia nMP 
w Wąchocku

Bardzo	prosimy	Parafian	o	modlitwę	
w	intencji	naszego	Parafianina!
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WIZYTA DUSZPASTERSKA
KOLĘDA 2022

Jawiszów, Krzeszówek, gorzeszów i Lipienica
ks. Proboszcz i ks. łukasz

•	Wtorek	28	grudnia	2021	–	Jawiszów
•	 Środa	29	grudnia	2021	–	Krzeszówek
•	Czwartek	30	grudnia	2021	–	Gorzeszów
•	 Poniedziałek	3	stycznia	2022	–	Lipienica

Krzeszów – ks. łukasz i ks. Proboszcz
•	Wtorek	4	stycznia	2022	–	ul.	Cysterska	i	Cicha
•	 Środa	5	stycznia	2022	–	ul.	Betlejemska,	Kacpra,	Balta-

zara,	Melchiora
•	 Piątek	7	stycznia	2022	–	ul.	Benedyktyńska
•	 Sobota	8	stycznia	2022	–	ul.	Sądecka	i	św.	Józefa	
•	 Poniedziałek	10	stycznia	2022	–	ul.	Bolka	I	oraz	Nad-

rzeczna	i	Sportowa	
•	Wtorek	 11	 stycznia	 2022	 –	 ul.	 Loretańska,	 Osiedle	

i	Willmana
•	 Środa	12	stycznia	2022	–	ul.	Kalwaria,	Zielna	i	św.	Anny
•	Czwartek	13	stycznia	2022	–	ul.	Podklasztorna,	Młyń-
ska,	i	M.	Brokoffa

•	 Piątek	14	stycznia	2022	–	ul.	Bernarda	Rosy,	św.	Jadwigi	
Śląskiej	i	św.	Józefa

•	 Sobota	15	stycznia	2022	–	św.	Jana	Nepomucena,	Piotra	
Brandla	i	M.	Englera

czadrów – ks. Jerzy Jerka
•	Wtorek	28	grudnia	2021	–	Czadrów	nr	domów:	2,	3,	5,	

6,	7,	8,	10,	11,	12,	94,	131,	131,	132,	134,	135,	137,	138,	
139,	187,	188,	190,

•	 Środa	29	grudnia	2022	–	Czadrów	nr	domów:	13,	13A,	
14,	14A,	17,	18,	19,	20,	21,	22,	22A,	23,	24,	29,	140,	141

•	Czwartek	30	grudnia	2021	–	Czadrów	nr	domów:	78,	
79,	79A,	80,	80B,	82,	84,	90,	91,	92,	93

•	 Poniedziałek	 3	 stycznia	 2022	 –	 Czadrów	 nr	 domów:	
71B,	72,	73,	74,	76,	77,	81,	85,	86,	89,

•	Wtorek	4	stycznia	2022	–	Czadrów	nr	domów:	30,	30A,	
35,	36,	38,	40,	42,	43,	43A,	45,	46,	66,	67,	69

•	 Środa	5	stycznia	2022	–	Czadrów	nr	domów:	28,	44,	48,	
48A,	50,	95,	96,	99,	100,	102,	116,	118,	119,	120,	121,	
122,	125,	147,	148,	149,	151,	153,	154,	156,	171,	173

•	 Piątek	7	stycznia	2022	–	Czadrów	–	bloki	105,	106,	107,	
108

•	 Sobota	 8	 stycznia	 2022	–	Czadrów	nr	domów	51,	 53,	
53A,	53C,	55,	56,	57,	60,	61,	181,	182,	183,	184,	185,	186

•	 Poniedziałek	10	stycznia	2022	–	Czadrów	–	Bloki:	109,	
110,

•	Wtorek	11	stycznia	2022	–	Bloki:	111,	112

Kto	z	mieszkańców	naszej	Parafii	byłby	nieobecny
podczas	planowanej	Kolędy

–	prosimy	zgłosić	udział	w	Wizycie	Duszpasterskiej
na	poniedziałek	17	stycznia	2022	roku	

lub	na	inny	dogodny	dla	Państwa	termin

PS.
•	Wizytę	Duszpasterską	–	zwaną	Kolędą	–	kapłani	rozpo-

czynają	od	godz.	14.00;	w	soboty	o	godz.	10.00.
•	 Bardzo	 prosimy,	 aby	 w	 każdym	 domu	 była	 w	 miarę	
możliwości	rodzina	w	komplecie.

•	 Prosimy	również	o	zabezpieczenie	swoich	ulubieńców;	
czyli	piesków,	kotków	i	innych	zwierzątek...

•	Dzieci	 i	młodzież	 prosimy	 o	 przygotowanie	 zeszytów	
od	religii.

Na czas Wizyty Kolędowej, 
jeżeli „Pandemia” nam nie przeszkodzi 

Szczęść Boże!
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KALENDARIUM NA ROK 2022
styczeń

•	 15 i (sobota)	–	Festiwal	Trzech	Kultur	
(Polacy,	Czesi	i	Niemcy);	przegląd	zespołów	
jasełkowych	i	kolędniczych

•	 16 i (niedziela)	–	Spotkanie	opłatkowe	
Rodziny	Radia	Maryja;	początek	godz.	12.00,	
Spotkanie	w	Domu	Kultury	godz.	13.30

Luty
•	 10 ii (czwartek)	–	Wspomnienie	św.	

Scholastyki	–	siostry	bliźniaczki	św.	
Benedykta.	Była	ona	założycielką	żeńskiej	
gałęzi	zakonu	Benedyktynek

•	 14 ii (poniedziałek)	–	Wspomnienie	św.	
Walentego.	Zapraszamy	do	nawiedzenia	
relikwii	świętego	znajdujących	się	
w	Mauzoleum	Piastów	Śląskich

Marzec
•	 2 iii (środa)	–	Środa	Popielcowa
•	 19 iii (sobota)	–	Uroczystość	ku	czci	św.	

Józefa.	Pielgrzymka	Rzemiosła	z	Dolnego	
Śląska	oraz	Bractwa	Świętego	Józefa.	
Zapraszamy	osoby	noszące	imię	świętego	
patrona	godz.	12.00.	Rocznica	założenia	
bractwa	św.	Józefa	(1669	r.)	przez	opata	
Bernarda	Rosę

Kwiecień
•	 3-6 iV	–	Rekolekcje	Wielkopostne
•	 9 iV (sobota)	–	Rocznica	Bitwy	pod	

Legnicą	(1241	r.),	w	której	śmierć	w	obronie	
chrześcijańskiej	Europy	poniósł	Henryk	II	
Pobożny

•	 14 iV (czwartek)	–	Wielki	Czwartek.	Msza	
Święta	Wieczerzy	Pańskiej	o	godz.	18.00

•	 15 iV (piątek)	–	Wielki	Piątek.	Droga	
Krzyżowa	po	Kalwarii	o	godz.	10.00.	
Nabożeństwo	Krzyża	o	godz.	18.00

•	 16 iV (sobota)–	Wielka	Sobota.	Wigilia	
Paschalna	o	godz.	21.00

•	 17 iV (niedziela)	–	Niedziela	
Zmartwychwstania.	Msze	Święte	o	godz.	7.30,	
10.00,	12.00	oraz	17.00

•	 18 iV	(poniedziałek)	–	Poniedziałek	
Wielkanocny.	Msze	Święte	o	godz.	7.30,	10.00,	
12.00	oraz	17.00

Maj
•	 1 V (niedziela)	–	IV	Pielgrzymka	Mężczyzn	

z	Eucharystią	w	kościele	pw.	św.	Józefa	o	godz.	
12.00

•	 3 V (wtorek)	–	Uroczystość	Matki	Bożej	
Królowej	Polski.	Rocznica	przyjęcia	
Konstytucji	3	maja	1791	r.

•	 7 V (sobota)	–	Rocznica	konsekracji	
brackiego	kościoła	pw.	Św.	Józefa	(1696	r.)

•	 7-13 V	–	Jerycho	Różańcowe.	Modlitwa	
w	intencjach	Kościoła	Świętego

•	 8 V (niedziela)	–	IX	.	Zjazd	Motocyklowy	
i	Wielki	Piknik	Patriotyczny

•	 13 V (piątek)	–	41.	rocznica	zamachu	na	życie	
Jana	Pawła	II,	NMP	Fatimskiej

czerwiec
•	 2 Vi (czwartek)	–	25.	rocznica	koronacji	

Cudownej	Ikony	Matki	Bożej	Łaskawej,	
której	dokonał	św.	Jan	Paweł	II	w	Piastowskiej	
Legnicy

•	 4 Vi (sobota)	–	Konferencja	naukowa	w	
25-lecie	Koronacji	Ikony	Krzeszowskiej

•	 5 Vi (niedziela) –	Pielgrzymka	NSZZ	
„Solidarność”	Zagłębia	Miedziowego	Ziemi	
Jeleniogórskiej.	Uroczysta	Eucharystia	z	okazji	
25	rocznicy	koronacji

•	 6 Vi (poniedziałek)	–	Telewizja	Trwam	
w	Krzeszowie	godz.	17.30

•	 16 Vi (czwartek)	–	Uroczystość	Bożego	Ciała,	
Główna	Eucharystia	z	procesją	o	godz.	10.00

•	 26 Vi (niedziela)	–	Rozpoczęcie	Letnich	
Koncertów	Organowych.	Przez	cały	lipiec	
i	sierpień	codzienne	koncerty	o	godz.	11.00	
i	13.00	w	bazylice.	W	kościele	pw.	św.	Józefa	
w	soboty	o	godz.	19.00.	Koncerty	potrwają	do	
5-go	września

•	 29 Vi (środa)	–	Uroczystość	Świętych	
Apostołów	Piotra	i	Pawła	–	głównych	
patronów	Diecezji	Legnickiej

Lipiec
•	 3 Vii (niedziela)	–	Rocznica	konsekracji	

kościoła	pw.	Wniebowzięcia	NMP,	której	
dokonali,	w	roku	1735,	Opat	Benedykt	II	
Seidel	oraz	kardynał	Filip	Sinzendorf

•	 11 Vii (poniedziałek)	–	Wspomnienie	św.	
Benedykta,	głównego	patrona	Europy

•	 24 Vii (niedziela) –	Odpust	ku	czci	św.	Anny.	
Eucharystia	na	Górze	św.	Anny	o	godz.	15.00.	
Msza	Św.	z	poświęceniem	pojazdów	o	godz.	
12.00

sierpień
•	 7 Viii (niedziela) –	Odpust	ku	czci	św.	

Wawrzyńca	w	Krzeszówku.	Eucharystia	
o	godz.	14.00

•	 13 Viii (sobota)	–	Droga	Krzyżowa	po	
Kalwarii	Krzeszowskiej	o	godz.	10.00

•	 14 Viii (niedziela )	–	Wigilia	Uroczystości	
Wniebowzięcia	NMP.	Msze	św.	o	godz.	7.30,	
10.00,	12.00	17.00	
godz.	11.00	–	Odpust	ku	czci	św.	
Maksymiliana	Marii	Kolbe	w	Czadrowie	
godz.	21.00	–	Apel	Maryjny	oraz	procesja	po	
Kalwarii	
godz.	24.00	–	Pasterka	Maryjna

•	 15 Viii (poniedziałek)	–	Uroczystość	
Wniebowzięcia	NMP.	Msze	Św.	godz.	7.30,	
10.00	i	17.00	
godz.	11.30	–	Różaniec	(tajemnice	chwalebne)	
godz.	12.00	–	Suma	Odpustowa	z	procesją	
Maryjną	po	placu	klasztornym	
godz.	13.30	–	Koncert	Patriotyczny	na	placu	
przed	bazyliką	i	agapa	dla	pielgrzymów

•	 29 Viii (poniedziałek) –	Rocznica	
podniesienia	świątyni	pw.	Wniebowzięcia	
NMP	do	godności	Bazyliki	Mniejszej	przez	
Świętego	papieża	Jana	Pawła	II	(1998	r.)

Wrzesień
•	 3 iX (sobota)	–	Pielgrzymka	Osób	

Niepełnosprawnych	i	Przyjaciół	do	Krzeszowa
•	 14 iX (wtorek) –	Odpust	Podwyższenia	

Krzyża	Świętego	Eucharystia	o	godz.	12.00
•	 25 iX (niedziela) –	Eucharystia	na	Górze	św.	

Anny	w	Krzeszowie	o	godz.	15.00	z	okazji	XI	
rocznicy	rekonsekracji	kościoła	pw.	św.	Anny;	
Rekonsekracji	dokonał	w	2011	roku	
ks.	bp	Marek	Mendyk

Październik
•	 1 X (sobota)	–	Diecezjalna	Pielgrzymka	

Żywego	Różańca	oraz	Przegląd	Zespołów	
Folklorystycznych

•	 8 X (sobota)	–	Pielgrzymka	Dzieci	oraz	
Przegląd	Piosenki	dla	Dzieci	i	Młodzieży

•	 7-13 X	–	Jerycho	Różańcowe.	Modlitwa	
w	intencjach	Kościoła	Świętego

•	 16 X (niedziela)	–	Wspomnienie	św.	Jadwigi	
Śląskiej,	patronki	Polski,	matki	Henryka	II	
Pobożnego

•	 31 X (poniedziałek)	–	Wigilia	uroczystości	
Wszystkich	Świętych:	
-	Bal	Wszystkich	Świętych	
-	Noc	Wszystkich	Świętych	połączona	
z	procesją	i	Eucharystią	w	Mauzoleum	
Piastów	Śl.	przed	ołtarzem	Wszystkich	
Świętych

Listopad
•	 1 Xi (wtorek) –	Uroczystość	Wszystkich	

Świętych
•	 9 Xi (środa)	–	Rocznica	śmierci	(1301	

r.)	księcia	Bolka	I	Surowego	–	fundatora	
krzeszowskiego	opactwa

grudzień
•	 18 Xii (niedziela) –	400.	rocznica	odnalezienia	

Cudownej	Ikony.	Zapraszamy	na	Nabożeństwo	
Światła	oraz	adorację	Cudownej	Ikony	na	
godz.	17.00	do	Bazyliki.	Przez	cały	dzień	
możliwość	indywidualnej	adoracji	Ikony	
Krzeszowskiej

•	 18-20 Xii	–	Rekolekcje	Adwentowe
•	 24 Xii (sobota) –	Wigilia	Bożego	

Narodzenia.	Pasterka	w	bazylice	poprzedzona	
przeniesieniem	figurki	Dzieciątka	Jezus	
z	kościoła	brackiego	pw.	św.	Józefa	o	godz.	
24.00

•	 25 Xii (niedziela)	–	Uroczystość	Bożego	
Narodzenia.	Eucharystia	godz.	7.30,	10.00,	
12.00	i	17.00

•	 26 Xii (poniedziałek)	–	II	Dzień	Bożego	
Narodzenia.	Eucharystia	godz.	7.30,	10.00,	
12.00	i	17.00

•	 31 Xii (sobota)	–	Ostatni	dzień	roku	2022;	
Nabożeństwo	dziękczynne	o	godz.	17.00:	
Pasterka	noworoczna	o	godz.	24.00
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ZakońcZono prace prZy konserwacji 
klasycystycZnej chrZcielnicy

zakończono prace przy konserwacji klasycystycznej chrzcielnicy. Dzięki funduszom Ministra 
Kultury, Dziedzictwa narodowego i sportu z programu Wspieranie Działań Muzealnych w tym roku 
przeprowadziliśmy konserwację zabytkowej XiX-wiecznej chrzcielnicy, która przechowywana jest 
w dawnych kościele klasztornym pw. Wniebowzięcia nMP.

Zgodnie	 z	 umową	 podpisaną	
24	 czerwca	 całkowity	 koszt	 zadania:	
„Krzeszów,	 Muzeum	 opactwa,	 konty-
nuacja	 konserwacji	 zbiorów	 muzeal-
nych	 –	 Chrzcielnica	 (pocz.	 XIX	 w.)”	
wyniósł	32	000	zł.	Wysokość	dofinan-
sowania	 to	 25	 500	 zł.	 W	 ramach	 za-
dania	 przeprowadzono	 pełną	 konser-
wację	techniczną	i	estetyczną	zabytku,	
który	 będzie	 eksponowany	w	 kościele	
pw.	Wniebowzięcia	NMP.

Klasycystyczna	 chrzcielnica	 po-
wstała	w	1801	r.	w	Krzeszowie.	Jej	au-
torem	 jest	 rzeźbiarz	 Marian	 Lachel,	
który	 wraz	 ze	 swoim	 ojcem	 Józefem	
Lachelem	 byli	 twórcami	 tzw.	 IV	 war-
sztatu	 krzeszowskiego.	 Chrzcielnica	
ustawiona	 jest	 w	 kaplicy	 pw.	 śś.	 Jana	
Chrzciciela	i	Jana	Ewangelisty.	Zabytek	
posiada	 budowę	 kielichową.	Na	 okrą-
głej	podstawie	umieszczono	walcowaty	
trzon	 ozdobiony	 pionowo	 spływają-
cymi	 wolutami	 łączonymi	 girlandami	
i	 kwiatami.	 Czasza	 chrzcielnicy	 zdo-
biona	 jest	 pionowymi	 pasami	 naprze-
miennie	gładkimi	i	żłobkowanymi.	Na	
pokrywie	znajdują	się	cztery	spiętrzo-
ne	woluty	zwieńczone	umieszczonymi	
na	 okrągłym	 cokoliku	 rzeźbami	 Jana	
Chrzciciela	 i	 Jezusa	 w	 scenie	 Chrztu	
Chrystusa.	Chrzcielnica	w	całości	wy-
konana	z	drewna	pokrytego	gruntami	
kredowo-klejowymi,	 polichromowana	
–	 marmoryzacja	 w	 kolorach	 szaro–
niebieskim	 ze	 złoconymi	 dekoracjami	
snycerskimi	oraz	rzeźbami.

W	ubiegłym	roku	zostało	przepro-
wadzone	 skanowanie	 3D	 chrzcielnicy.	
Z	efektami	tej	pracy	mogą	się	Państwo	
zapoznać	na	stronie	maryjny.org.

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.
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ZakońcZyły się prace prZy moderniZacji 
wystawy stałej „skarby opactwa” 

w mauZoleum piastów Śląskich
W każdym roku do krzeszowskiego opactwa przybywa tysiące pielgrzymów i turystów, które odkrywają 

nasz pocysterski kompleks klasztorny. Pracujemy nad tym, aby każda z tych osób mogła jak najlepiej 
poznać europejską Perłę baroku.

Dofinansowano	ze	środków	Ministra	Kultury,	Dziedzictwa	Narodo-
wego	i	Sportu	pochodzących	z	Funduszu	Promocji	Kultury	–	państwo-
wego	funduszu	celowego.

Nie	 byłoby	 to	 jednak	 możliwe	 bez	
środków	 zewnętrznych.	 Dzięki	 fundu-
szom	Ministra	Kultury,	Dziedzictwa	Na-
rodowego	 i	 Sportu	 z	 programu	 Wspie-
ranie	 Działań	 Muzealnych	 w	 tym	 roku	
zostanie	 przeprowadzona	 modernizacja	
wystawy	 w	 Mauzoleum	 Piastów	 świd-
nicko	 –	 jaworskich.	 Zgodnie	 z	 umową	
podpisaną	 18	 sierpnia	 całkowity	 koszt	
zadania:	 „Modernizacja	 wystawy	 stałej	
„Skarby	Opactwa	w	Krzeszowie”	w	Mau-

zoleum	Piastów	Śląskich	wyniósł	74	000	zł.	
Wysokość	 dofinansowania	 to	 59	 000	 zł.	
W	ramach	zadania	został	wykonany	m.in.	
system	oświetleniowy,	podkreślający	naj-
ważniejsze	 zabytki	 umieszczone	w	Mau-
zoleum	 Piastów	 (np.	 sarkofagi,	 epitafia,	
freski),	 cyfrowy	 katalog	 zabytków	 czy	
nagrania	audio	oraz	wideo	–	umieszczone	
w	 infokioskach	w	 ramach	wystawy.	Wy-
stawa	została	otwarta	w	Noc	Wszystkich	
Świętych.

Mauzoleum	 Piastów	 Śląskich	 jest	
miejscem	 spoczynku	 linii	 fundacyjnej	
krzeszowskiego	opactwa.	W	pomieszcze-
niu,	 znajdującym	 się	 za	 ołtarzem	 głów-
nym	 kościoła	 pw.	 Wniebowzięcia	 NMP	
w	Krzeszowie	znajdują	się	sarkofagi	Bolka	
I	Surowego	oraz	jego	wnuka	Bolka	II	Ma-
łego.

Wystawę	 można	 oglądać	 codziennie	
od	8	do	16.
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tegoroczna noc Wszystkich Świętych to szereg atrakcji: nocny Koncert Harfowy w wykonaniu 
Jadwigi tomczyńskiej, tematyczna gra terenowa dla dzieci i młodzieży, bal Wszystkich Świętych 
organizowany specjalnie dla najmłodszych uczestników oraz oczywiście spotkania duchowe. 
tradycyjnym i najważniejszym elementem nocy Wszystkich Świętych jest nocna pasterka. O północy 
z 31 października na 1 listopada spotykamy się na Mszy Świętej w Mauzoleum Piastów Śląskich przy 
ołtarzu Wszystkich Świętych.

NOc WszystKIch ŚWIętych

Przeniesienie relikwii świętych 
do Mauzoleum

Nocna Msza Święta 
w Mauzoleum Piastów Śląskich
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Bal Wszystkich Świętych

Nocny Koncert Harfowy 
w wyk. Jadwigi Tomczyńskiej

Gra Terenowa dla dzieci i młodzieży
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Święty Mikołaj w krZesZowie 2021 r.
W sanktuarium Matki bożej łaskawej św. Mikołaj przyszedł do dzieci, które uczestniczyły we Mszy Św. 

roratniej w poniedziałek 6 grudnia 2021 o godz. 17.00

Święty Mikołaj, biskup
Mikołaj	urodził	się	w	Patras	w	Grecji	

ok.	270	r.	Był	jedynym	dzieckiem	zamoż-
nych	rodziców,	uproszonym	ich	gorącymi	
modłami.	Od	młodości	wyróżniał	się	nie	
tylko	pobożnością,	ale	także	wyczuleniem	
na	niedolę	bliźnich.	Po	śmierci	rodziców,	
swoim	 znacznym	 majątkiem,	 chętnie	
dzielił	się	z	potrzebującymi.	Tak	np.	uła-
twił	zamążpójście	trzem	córkom	zuboża-
łego	 szlachcica,	 podrzucając	 im	 skrycie	
pieniądze.	 O	 tym	 wydarzeniu	 wspomi-
na	 Dante	 w	 swoim	 eposie.	Wybrany	 na	
biskupa	 miasta	 Miry	 (obecnie	 Demre)	
podbił	sobie	serca	wiernych	nie	tylko	gor-
liwością	pasterską,	ale	także	troskliwością	
o	 ich	 potrzeby	 materialne.	 Cuda,	 które	
czynił,	 przysparzały	mu	większej	 jeszcze	
chwały.	Kiedy	cesarz	Konstantyn	I	Wielki	
skazał	trzech	młodzieńców	Miry	na	karę	
śmierci	za	jakieś	wykroczenie,	niepropor-
cjonalne	do	aż	tak	surowego	wyroku,	św.	
Mikołaj	udał	się	osobiście	do	Konstanty-
nopola,	 by	 uprosić	 dla	 swoich	 wiernych	
ułaskawienie.

Kiedy	 indziej	 miał	 swoją	 modlitwą	
uratować	 rybaków	 w	 czasie	 gwałtownej	
burzy	od	niechybnego	utonięcia.	Dlatego	
odbiera	 cześć	 również	 jako	 patron	 ma-
rynarzy	 i	rybaków.	W	czasie	zarazy,	 jaka	
nawiedziła	 także	 jego	 strony,	 usługiwał	
zarażonym	z	narażeniem	własnego	życia.	
Podanie	 głosi,	 że	 św.	 Mikołaj	 wskrzesił	
trzech	 ludzi,	 zamordowanych	 w	 złości	
przez	hotelarza	za	to,	że	mu	nie	mogli	wy-
płacić	 należności.	 Św.	Grzegorz	 I	Wielki	
w	żywocie	św.	Mikołaja	podaje,	że	w	cza-
sie	 prześladowania,	 jakie	 wybuchło	 za	
cesarza	Dioklecjana	i	Maksymiana	(pocz.	
wieku	IV)	Święty	został	uwięziony.	Uwol-
nił	go	dopiero	edykt	mediolański	w	roku	
313.	 Święty	 Mikołaj	 uczestniczył	 tak-
że	 w	 pierwszym	 soborze	 powszechnym	
w	Nicei	(325	r.),	na	którym	potępione	zo-
stały	przez	biskupów	błędy	Ariusza.

Po	 długich	 latach	 błogosławionych	
rządów	 Święty	 odszedł	 po	 nagrodę	 do	
Pana	 6	 grudnia	 (stało	 się	 to	między	 ro-
kiem	345	 a	 352).	Ciało	 Świętego	 zostało	
pochowane	ze	czcią	w	Mirze,	gdzie	prze-
trwało	do	 roku	1087.	Dnia	9	maja	 tegoż	
roku	zostało	przewiezione	do	miasta	wło-
skiego	Bari.	Dnia	29	września	1089	roku	

uroczyście	 poświęcił	 jego	 grobowiec	
w	 bazylice	wystawionej	 ku	 jego	 czci	 pa-
pież	bł.	Urban	II.

Najstarsze	 ślady	 kultu	 św.	 Mikołaja	
napotykamy	w	wieku	VI,	kiedy	to	cesarz	
Justynian	wystawił	Świętemu	w	Konstan-
tynopolu	jedną	z	najwspanialszych	bazy-
lik.	Cesarz	Bazyli	Macedończyk	 (w.	VII)	
w	samym	pałacu	cesarskim	wystawił	ka-
plicę	ku	czci	Świętego.	Do	Miry	udawały	
się	liczne	pielgrzymki.	W	Rzymie	św.	Mi-
kołaj	miał	dwie	świątynie,	wystawione	już	
w	wieku	 IX.	Papież	 św.	Mikołaj	 I	Wielki	
(858-867)	 ufundował	 ku	 czci	 swojego	
patrona	 na	 Lateranie	 osobną	 kaplicę.	
Z	 czasem	 liczba	 kościołów	 Św.	Mikołaja	
w	Rzymie	doszła	do	kilkunastu!	W	całym	
chrześcijańskim	świecie	św.	Mikołaj	miał	
tak	wiele	świątyń,	że	pewien	pisarz	śred-
niowieczny	napisał:	„Gdybym	miał	tysiąc	
ust	 i	 tysiąc	 języków,	 nie	 byłbym	 zdolny	
zliczyć	 wszystkich	 kościołów,	 wzniesio-
nych	ku	jego	czci”.	W	XIII	wieku	pojawił	
się	 zwyczaj	 rozdawania	 w	 szkołach	 pod	
patronatem	św.	Mikołaja	stypendiów	i	za-
pomóg.

O	 popularności	 św.	 Mikołaja	 jeszcze	
dzisiaj	 świadczy	piękny	 zwyczaj	 przebie-
rania	 ludzi	 za	 św.	 Mikołaja	 i	 rozdawa-
nie	 dzieciom	 prezentów.	 Odbywa	 się	 to	
w	 różnych	 formach:	 „Św.	Mikołaj”	 przy-
chodzi	w	przebraniu	biskupa	do	domów,	
przyjeżdża	na	saniach.	W	sklepach	przez	
cały	już	Adwent	„Mikołaje”	wręczają	po-
darki	dzieciom,	kupione	przez	 rodziców.	
Podobiznę	 Świętego	 opublikowano	 na	

znaczkach	 pocztowych	 w	 wielu	 krajach.	
Postać	 św.	 Mikołaja	 uwieczniło	 wielu	
malarzy	 i	 rzeźbiarzy.	Wśród	 nich	wypa-
da	wymienić	Agnolo	Gaddiego,	Arnolda	
Dreyrsa,	 Jana	 da	 Crema,	 G.	 B.	 Tiepolo,	
Tycjana	itd.	Najstarszy	wizerunek	św.	Mi-
kołaja	(z	VI	w.)	można	oglądać	w	jednym	
z	kościołów	Beyrutu.

W	Polsce	kult	św.	Mikołaja	był	kiedyś	
bardzo	popularny.	Jeszcze	dzisiaj	pod	jego	
wezwaniem	 jest	 aż	 327	 kościołów	w	na-
szej	Ojczyźnie.	 Po	 św.	 Janie	 Chrzcicielu,	
a	przed	św.	Piotrem	i	Pawłem	najpopular-
niejszy	jest	św.	Mikołaj.	Do	najokazalszych	
należą	 kościoły	 w	Gdańsku	 i	 w	 Elblągu.	
Ołtarzy	 posiada	 Święty	 znacznie	 więcej,	
a	figur	i	obrazów	ponad	tysiąc.	Święty	od-
bierał	kult	jako	patron	panien,	marynarzy,	
rybaków,	dzieci,	więźniów	i	piekarzy.	Za-
liczany	 był	 do	 14	 Orędowników.	 Zanim	
jego	 miejsce	 zajął	 św.	 Antoni	 Padewski,	
św.	Mikołaj	 był	 wzywany	 we	 wszystkich	
naglących	potrzebach.

Postać	Świętego,	mimo	braku	wiado-
mości	o	jego	życiu,	jest	jedną	z	najbardziej	
barwnych	 w	 hagiografii.	 Jest	 patronem	
Grecji,	 Rusi,	 Antwerpii,	 Berlina,	 Miry,	
Moskwy,	 Nowogrodu;	 bednarzy,	 cukier-
ników,	 dzieci,	 flisaków,	 jeńców,	 kupców,	
marynarzy,	młynarzy,	notariuszy,	panien,	
piekarzy,	 pielgrzymów,	 piwowarów,	 po-
dróżnych,	 rybaków,	 sędziów,	 studentów,	
więźniów,	żeglarzy.
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XII Festiwal Trzech Kultur
Przegląd grup Jasełkowych i Kolędniczych

w Krzeszowie, sobota 15 stycznia 2022 r.
Zapraszamy	 dzieci	 i	 młodzież	 do	

uczestnictwa	w	 Festiwalu	 Trzech	Kultur,	
który	odbędzie	 się	w	 sobotę,	 15	 stycznia	
2022	r.	Festiwal	Trzech	Kultur	od	 lat	or-
ganizowany	przez	ks.	Mariana	Kopko	stał	
się	 tradycją.	Każdego	 roku	w	 trzecią	 so-
botę	 stycznia	 dzieci	 i	młodzież	 z	 Polski,	
Czech	i	Niemiec	stają	na	scenie,	by	zapre-
zentować	swoje	umiejętności	artystyczne.	

regulamin Festiwalu oraz Karty 
zgłoszeń są do pobrania na naszej stro-
nie internetowej www.opactwo.eu.	 Pra-
widłowo	 wypełnioną	 Kartę	 należy	 prze-
słać	do	dnia	9	stycznia	2022	r.	na	adres:

Plac Jana Pawła ii 3,
58-405 Krzeszów

lub	na	adres	mailowy:
administracja@opactwo.eu.

Wszystkie	szczegółowe	informacje	za-
warte	są	w	regulaminie,	dodatkowe	infor-
macje	 dot.	 spraw	 organizacyjnych	 Festi-
walu	Trzech	Kultur	2022	można	uzyskać	
mailowo	lub	telefonicznie	pod	numerem:	
+48	510	227	769.	Nasze	biuro	czynne	jest	
od	 poniedziałku	 do	 piątku	 w	 godz.	 od	
9:00	do	16:00.

Organizatorami	Festiwalu	Trzech	Kul-
tur	są	Fundacja	Europejska	Perła	Baroku.	
oraz	 Centrum	 Biblioteczno-Kulturalne	
Gminy	Kamienna	Góra	z/s	w	Krzeszowie.

Festiwal Trzech Kultur

Wizyta GeneralneGo KonserWatora zabytKóW MaGdaleny GaWin 
i WojeWody dolnośląskiego jarosłaWa obremskiego

W czwartek (4.11.2021 r.) 
mieliśmy przyjemność gościć 
generalnego Konserwatora 
zabytków – Magdalenę gawin 
oraz Wojewodę Dolnośląskiego 
– Jarosława Obremskiego.

Goście	 w	 towarzystwie	 Krzysztofa	
Mroza	 –	 Senatora	 RP,	 ks.	 Józefa	 Lisow-
skiego	–	kanclerza	Legnickiej	Kurii	Bisku-
piej,	ks.	Mariana	Kopko	–	kustosza	krze-
szowskiego	 sanktuarium	 oraz	 Grzegorza	
Żurka	–	wiceprezesa	fundacji	Europejska	
Perła	 Baroku	 zwiedzili	 kompleks	 Pocy-
sterskiego	Opactwa	w	Krzeszowie.	 Spot-
kanie	 było	 okazją	 do	 zaprezentowania	
efektów	dotychczasowych	prac	konserwa-
torskich,	w	tym	do	rozmów	o	najbliższych	
planach.
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SioStry ElżbiEtanki 
WSzyStko oddały śW. JózEfoWi

zgromadzenie sióstr św. elżbiety zostało oficjalnie zawierzone opiece św. Józefa.

Odbyło	 się	 to	 podczas	 pielgrzymki	
sióstr	 elżbietanek	 do	 sanktuarium	 św.	
Józefa	 do	Krzeszowa	 (diecezja	 legnicka).	
Czas	i	miejsce	pielgrzymki	nie	były	przy-
padkowe,	ponieważ	 już	niedługo	kończy	
się	Rok	Świętego	Józefa	a	siostry	pragnęły	
w	miejscu	 szczególnego	 kultu	Opiekuna	
Zbawiciela,	 zawierzyć	 siebie,	 całe	 zgro-
madzenia	 a	 także	 wszystkie	 dzieła	 które	
prowadzą	właśnie	św.	Józefowi.

Zawierzenie	odbyło	się	ustami	s.	Marii	
Samueli	 Werbińskiej,	 przełożonej	 gene-
ralnej	 Zgromadzenia,	 która	 powiedziała	
m.in.	(...)	stając	wraz	z	Siostrami	Radnymi	
wobec	całej	historii	naszego	Zgromadze-
nia,	 świadoma	 wielkości	 dzieła,	 przyzy-
wam	ciebie	o	święty	Józefie,	abyś	zwrócił	
swe	 oblicze	 ku	 prośbie,	 którą	 kieruję	 do	
Ciebie!	Wejrzyj	 łaskawie	 na	Zgromadze-
nie	 nasze,	 którego	 jesteś	 Patronem.	 Za-
wierzam	Tobie	każdą	z	moich	współsióstr,	
wspólnoty	 i	kraje,	w	których	staramy	się	
naśladując	Ciebie,	cicho	i	gorliwie	służyć	
Jezusowi	 naszemu	Panu	 (...).	 Zawierzam	
Tobie	nie	tylko	duszę	i	serce	naszego	po-
sługiwania,	 ale	 także	 ciało,	 czyli	 wszyst-
kie	 sprawy	 administracyjne,	 materialne	
(...)	 nasze	 siły	 i	 zdrowie,	 dobrodziejów,	
pracowników	 świeckich,	 wolontariuszy	
i	Wspólnotę	Apostolską	św.	Elżbiety	(...)

Po	 Matce	 Generalnej	 poszczególne	
siostry	zawierzyły	prowincje	i	regiony,	za	
które	 są	 odpowiedzialne	 m.in.	 placów-
ki	 w	 prowincji	 niemieckiej,	 norweskiej,	

w	Danii,	w	 regionie	Rosji,	Brazylii,	Tan-
zanii	ale	także	i	polskich	prowincji	m.in.	
toruńskiej,	nyskiej	i	poznańskiej.

Zgromadzenie	 sióstr	 elżbietanek	 ist-
nieje	 od	 179	 lat	 i	 od	 samego	 początku	
siostry	przyzywały	szczególnego	orędow-
nictwa	św.	Elżbiety	Węgierskiej	 i	właśnie	
św.	Józefa.

–	 Kult	 Józefa	 w	 naszym	 zgromadze-
niu	utrzymuje	się	od	początku.	Już	matki	
założycielki	bardzo	go	 czciły.	W	miejscu	
gdzie	powstałyśmy,	w	Nysie,	znajduje	się	
obraz	Św.	Rodziny.	W	centralnym	punk-
cie	 znajduje	 się	 młody	 Jezus	 a	 po	 jego	

bokach	stają	Maryja	i	Józef.	Jezus	trzyma	
Maryję	za	rękę	zaś	Józefowi	kładzie	swo-
ją	dłoń	na	jego	rękę.	To	jest	niesamowity	
gest	zaufania	i	poszukiwania	oparcia	u	Jó-
zefa.	 Jezus	pokazuje,	 że	można	 liczyć	na	
wsparcie	Józefa,	że	zawsze	można	na	nie-
go	liczyć	–	mówi	s.	S.	Werbińska.

Do	dzisiaj	wiele	sióstr	przyjmuje	imię	
patrona	jako	imię	zakonne.	Bardzo	wiele	
dzieł	prowadzonych	przez	elżbietanki	nosi	
imię	Józefa	a	także	wiele	kaplic	w	domach	
zakonnych	 jest	pod	wezwaniem	Opieku-
na	Zbawiciela.

Źródło: legnica.gosc.pl
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Ko n c e rt Ko l ę d i  pa s to ra ł e K 
ro dz i n y p o s p i e sz al s K i c h w K rz e szow i e

Dwa pokolenia artystów w wyjątkowym koncercie kolęd i pastorałek! Po wielkim koncercie 
bożonarodzeniowym zespołu golec uOrkiestra, który odbył się w 2019 roku, po przerwie pandemicznej 
europejska Perła baroku zaprasza na kolejne wielkie wydarzenie.

W	niedzielę	2	stycznia	2022	roku	
o	 godz.	 19:00	 we	 wnętrzu	 bazyliki	
mniejszej	w	Krzeszowie	wystąpią	Po-
spieszalscy	–	muzyczna	rodzina	po-
chodząca	z	Częstochowy.

Na	 program	 dwugodzinnego	
koncertu	 będą	 składać	 się	 autorskie	
opracowania	polskich	kolęd,	będzie-
my	mogli	usłyszeć	niekonwencjonal-
ne	 aranżacje	 i	 nowoczesne	 brzmie-
nia.	 Będzie	 to	 wspaniała	 okazja	 do	
spędzenia	czasu	z	rodziną	i	znajomy-
mi.

Liderem	grupy	jest	Jan	Pospieszal-
ski	(ur.	1955	r.),	który	swój	pierwszy	
zespół	muzyczny,	Niedzielna	Szkółka	
Ojca	 Stanisława,	 założył	 w	 liceum.	
Po	 ukończeniu	 szkoły	 muzycznej	
II	 stopnia	grał	na	kontrabasie	w	ze-
społach	jazzowych.	W	1976	roku	za-
stąpił	Ryszarda	Kaczmarka	w	grupie	
Czerwone	 Gitary	 (gitara	 basowa).	
Od	 1980	 roku	współpracował	 z	 du-
etem	fortepianowym	Marek	i	Wacek.	
W	połowie	 lat	 80.	 grał	w	Woo	Boo	
Doo.	Po	jego	rozpadzie	–	od	1986	do	
1998	 r.	 –	 był	 basistą	 i	menedżerem	

Voo	Voo.	W	1993	 roku	wydał	 z	 ro-
dziną	 autorskie	 opracowanie	 kolęd	
–	 „Kolędy	 Pospieszalskich”.	 Siedem	
lat	 później	 ukazała	 się	 druga	 część	
wydawnictwa,	 a	w	 2003	 roku	 swoją	
premierę	miał	 album	 „Najcieplejsze	
Święta”.	 Pospieszalski	 skomponował	
i	nagrał	z	polskimi	wokalistami	pły-
tę	 „Osiem	 Błogosławieństw”,	 wyda-
ną	z	okazji	wizyty	papieża	w	Polsce.	

Jest	autorem	zbioru	60	piosenek	dla	
potrzeb	 kształcenia	 początkowego.	
Skomponował	wiele	piosenek	religij-
nych,	tworzy	muzykę	filmową.

Bilety	 do	 nabycia	 stacjonarnie	
w	 Biurze	 Obsługi	 Pielgrzyma	 pod	
adresem:	 Plac	 Jana	 Pawła	 II	 3,	 58-
405	Krzeszów,	oraz	w	sklepie	online:	
sklep.opactwo.eu
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raDio Maryja Ma 30 lat
30 lat służby, historii o ludziach pełnych wiary i nadziei. radio 

Maryja świętowało w sobotę 4 grudnia 2021 roku swój jubileusz.

Uroczystości	 rocznicowe	 odbyły	 się	
w	Toruniu.	Mszy	św.,	która	była	central-
nym	punktem	obchodów,	przewodniczył	
metropolita	 lwowski,	ks.	abp	Mieczysław	
Mokrzycki.

Radio	Maryja	buduje	wyjątkowe	więzi	
między	Panem	Bogiem	a	człowiekiem,	ale	
też	więzi	między	człowiekiem	a	człowie-
kiem.	Stąd	tak	wielu	ludzi	osobiście	chcia-
ło	być	w	Toruniu	w	30.	rocznicę	powsta-
nia	katolickiej	rozgłośni.	Chcieli	pokazać,	
że	 są	 razem	 i	 stanowią	 silną	 wspólnotę,	
którą	 jest	Rodzina	Radia	Maryja.	To	 ro-
dzina,	 która	 razem	 się	 modli,	 wspólnie	
wyprasza	łaski	dla	Polski	 i	całego	świata.	
Ta	 wspólnota	 wierzy,	 że	 jej	 patronka	 –	
Matka	Boża	–	 chce	posługiwać	 się	 ludź-
mi.	Dlatego	właśnie	w	 trakcie	medytacji	
w	pierwszą	sobotę	miesiąca	dyrektor	ka-
tolickiej	 rozgłośni,	o.	dr	Tadeusz	Rydzyk	
CSsR,	prosił	Maryję	o	gorliwość,	by	Radio	
Maryja	dalej	prowadziło	ludzi	do	Boga.

Uroczystości	 30.	 rocznicy	 powstania	
Radia	Maryja	odbywały	się	w	Arenie	To-
ruń.	Pielgrzymi	przyjechali	z	całej	Polski.	
Wspólnie	modlili	się	różańcem	i	Koronką	
do	Bożego	Miłosierdzia.

Na	30-lecie	Radia	Maryja	Poczta	Pol-
ska	 przygotowała	 wyjątkowy	 znaczek	
pocztowy	 –	 poinformował	 wiceprezes	
Poczty	 Polskiej,	 Wiesław	 Głodek.	 Na	
znaczku	umieściliśmy	figurę	Matki	Bożej,	
znajdującą	 się	 w	 Kaplicy	 Radia	 Maryja	
i	 modlącego	 się	 Jana	 Pawła	 II	 –	 powie-
dział	Wiesław	Głodek.

Do	ołtarza	przyniesione	zostały	relik-
wie	 bł.	 ks.	 kard.	 Stefana	 Wyszyńskiego.	
Dyrektorowi	Radia	Maryja	 przekazała	 je	
Anna	Rastawicka,	która	przez	lata	współ-
pracowała	z	Prymasem	Tysiąclecia.	Niech	
te	relikwie	będą	dla	nas	znakiem	nadziei,	
bo	 on,	 odchodząc	 do	 Boga,	 powiedział:	
„Przyjdą	 nowe	 czasy,	 wymagają	 nowych	
świateł,	nowych	mocy,	Bóg	je	da	w	swoim	
czasie”	 –	 zaakcentowała	 Anna	 Rastawi-
cka.

Te	 czasy	 wymagają	 dziś	 odważnych	
świadków,	 apostolstwa	 świeckich.	 Na	 co	
wskazywał	założyciel	Radia	Maryja,	o.	dr	
Tadeusz	Rydzyk	CSsR.	Dziękujemy	Panu	
Bogu,	Matce	Najświętszej	 i	 ludziom.	I	 to	
jest	 piękne	 Rodzina	 Radia	Maryja,	 apo-
stolska	Rodzina	Radia	Maryja.	

Prezydent	Andrzej	Duda	w	liście	prze-
kazanym	na	30-lecie	Radia	Maryja,	który	
odczytał	 minister	 Adam	 Kwiatkowski,	

napisał,	 że	 katolicka	 rozgłośnia	 odważ-
nie	 przypomina	 o	 chrześcijańskich	 fun-
damentach	 cywilizacji	 europejskiej.	 Gdy	
trzeba,	 staje	 w	 ich	 obronie.	 Rozgłośnia	
stała	 się	 też	 przestrzenią	 do	 spotkania	
i	rozmowy.	–	To	jedno	z	pierwszych	me-
diów	w	Polsce,	w	którym	nie	tylko	mówi	
się	 do	 odbiorców,	 ale	 też	 z	 szacunkiem	
się	ich	słucha.	Radio	Maryja	przywróciło	
wielu	Polakom	poczucie	narodowej,	oby-
watelskiej	i	po	prostu	ludzkiej	godności	–	
czytał	min.	Adam	Kwiatkowski.

Wicepremier	 Jarosław	 Kaczyński	
wskazał	na	próbę,	jakiej	poddana	jest	Pol-
ska;	 Przypomniał	 o	 ataku	 na	 to,	 co	 naj-
droższe,	 który	ma	 prowadzić	 do	 Europy	
zniewolonej	wizją	 łatwego	 życia	 bez	 od-
powiedzialności.	 List	 od	prezesa	PiS	od-
czytał	minister	Mariusz	Błaszczak.	–	My	
nie	 ustąpimy.	Nie	 ustąpimy,	 bo	 jesteśmy	
wspólnotą	 i	 łączą	 nas	 najsilniejsze	 i	 naj-
trwalsze	 z	 możliwych	 więzi:	 miłość	 do	
Pana	Boga	i	do	Polski	–	czytał	min.	Ma-
riusz	Błaszczak.

Radio	Maryja	realizuje	wyjątkowe	za-
danie:	troszczy	się	o	rozwój	duchowy,	spo-
łeczny	i	patriotyczny	kolejnych	pokoleń	–	
zwrócił	uwagę	prezydent	Torunia,	Michał	
Zaleski.	 Jego	 list	 odczytał	 wiceprzewod-
niczący	 rady	miasta,	Adrian	Mól	–	 Jubi-
leusz	 30-lecia	 Radia	 Maryja	 potwierdza	
prastarą	zasadę,	że	wielkie	wyzwania	i	ini-
cjatywy	zawsze	wytrzymują	próbę	czasu	–	
wskazywał	prezydent	Torunia.

Centralnym	 punktem	 obchodów	
30-lecia	 katolickiej	 rozgłośni	 była	 Msza	
św.	 Ks.	 bp	 Wiesław	 Śmigiel,	 biskup	 to-
ruński,	 zwrócił	 uwagę,	 że	 Radio	Maryja	
to	dzieło,	które	zawierzyło	Bogu	 i	Matce	
Bożej.	 Stąd	 30	 lat	 opowieści	 o	 ludziach	
pełnych	wiary	i	nadziei.	–	Jestem	przeko-
nany,	 że	 to	 też	 historia	 o	 współczesnym	
ewangelicznym	zasiewie,	który,	jeśli	pad-
nie	na	dobry	grunt,	przynosi	plon	i	to	na-
wet	100-krotny	–	powiedział	ks.	bp	Wie-
sław	Śmigiel.

Mszy	 św.	 przewodniczył	 metropolita	
lwowski,	 ks.	 abp	Mieczysław	Mokrzycki.	
W	 homilii	 zwrócił	 uwagę,	 że	 do	 zadań	
katolickiej	 rozgłośni	 powinno	 należeć	
kształtowanie	szlachetnych	postaw	i	pra-
wego	sumienia.	Właśnie	do	takiej	posługi	
ks.	 abp	Mieczysław	Mokrzycki	 zapraszał	
całą	Rodzinę	Radia	Maryja.	–	Radio	Ma-
ryja	 i	 związana	 z	nim	TV	Trwam	 są	 jak	
zapalone	 pochodnie	 rozpraszające	 ciem-

ności	egoizmu,	kłamstwa	i	niesprawiedli-
wego	wyzysku,	bezbożności	–	zaakcento-
wał	ks.	abp	Mieczysław	Mokrzycki.

Zapalona	pochodnia	świeci	od	30	lat.	
Tych	30	lat	nie	zmarnowano	–	mówił	pro-
wincjał	Prowincji	Warszawskiej	Redemp-
torystów,	o.	dr	Janusz	Sok	CSsR.	–	Wiara,	
prawda,	 dobro,	 sumienie.	 To	 są	 dla	 nas	
rzeczy	święte.	To	są	dla	nas	korzenie,	bez	
których	 nie	 umiemy	 i	 nie	 chcemy	 żyć	 –	
mówił	o.	dr	Janusz	Sok	CSsR.

Właśnie	 z	 troski	 o	 korzenie	w	Toru-
niu	 powstaje	 Muzeum	 Pamięć	 i	 Tożsa-
mość,	które	ma	pokazywać	historię	Polski	
oczami	św.	Jana	Pawła	II.	Aby	podkreślić	
znaczenie	dzieła,	do	muzeum	przekazany	
został	obraz	Jana	Matejki,	który	przedsta-
wia	anioła	–	poinformował	sekretarz	rady	
muzeum	„Pamięć	 i	Tożsamość”,	Andrzej	
Jaworski.	 –	 Jest	 to	 akwarela	 na	 kartonie.	
Podobny	 anioł,	 także	 namalowany	 przez	
Jana	Matejkę,	znajduje	się	w	kościele	ma-
riackim	w	Krakowie.	Ten	anioł	będzie	nas	
w	 jakiś	 sposób	 łączył	 –	wskazał	Andrzej	
Jaworski.	Obraz	nie	 trafiłby	do	Muzeum	
bez	 zaangażowania	 Banku	 Pekao	 S.A.	
i	 wicepremiera	 Jacka	 Sasina.	 –	Muzeum	
Pamięć	 i	 Tożsamość	 to	wspaniałe	 dzieło	
o.	dr.	Tadeusza	Rydzyka,	dlatego	cieszę	się	
bardzo,	że	ten	obraz	może	wzbogacić	mu-
zeum	–	mówił	prezes	Banku	Pekao	S.A.,	
Leszek	Skiba.

Na	uroczystościach	Toruńskich	
była	 reprezentowana	 autokarowa	
pielgrzymka	z	Krzeszowa	i	Jeleniej	
Góry.	Przewodnikiem	pielgrzymki	
był	ks.	Marian	Kopko	–	proboszcz	
i	kustosz	z	Krzeszowa.	Dziękujemy	
serdecznie	 Państwu	 Hannie	 i	 Ze-
nonowi	 Kędziora	 z	 Jeleniej	 Góry	
za	pomoc	i	organizację	techniczną	
tego	wyjątkowego	wyjazdu	do	To-
runia	w	I-sobotę	grudnia.	Maryjo!	
Gwiazdo	 Ewangelizacji;	 czuwaj	
nad	nami,	czuwaj	nad	Polską	-	Oj-
czyzną	naszą!

TV Trwam News
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FunDacja europejska perła Baroku w krZesZowie 
poDpisała uMowę 

o współpracy Z politechniką wrocławską.

ZakońcZyliŚMy prace prZy cyFryZacji 
koŚcioła pw. Św. jóZeFa

Po z sukcesem zrealizowanych pracach przy cyfryzacji dawnego kościoła klasztornego pw. Wniebowzięcia 
nMP w 2021 r. trwała realizacja zadania „cyfryzacja Pomnika Historii – Kościoła św. Józefa w Krzeszowie 
– Perły europejskiego baroku – etap ii”, w ramach którego zespół ekspertów skanował świątynię bracką 
pw. św. Józefa wraz z zabytkami ruchomymi znajdującymi się w jego wnętrzu.

Umowa	 podpisana!	 Fundacja	
Europejska	 Perła	 Baroku	w	Krze-
szowie	podpisała	umowę	o	współ-
pracy	 z	 Politechniką	Wrocławską.	
Na	mocy	tej	umowy	studenci	m.in.	
z	Wydziału	 architektury	 i	 urbani-
styki	 będą	 mogli	 przyjeżdżać	 do	
Opactwa	 na	 praktyki	 związane	
z	 poznawaniem	 rozwiązań	 archi-
tektonicznych	 i	 budowlanych	 sto-
sowanych	przez	Cystersów.

Źródło: legnica.fm

Realizowane	 prace	 pozwoliły	 nie	
tylko	 zabezpieczyć	 i	 zarchiwizować	
aktualny	 stan	 naszych	 zabytków,	
ale	 dały	 nam	nowe	możliwości	 pro-
mocji	 naszego	 zabytku.	 Zaintere-
sowane	 osoby,	 już	 dziś	 mogą	 zapo-
znać	 się	 z	makietą	 3D	na	 specjalnie	
przygotowanej	 stronie	 internetowej:	
maryjny.org.

Tego	 typu	 wirtualne	 obrazy	 to	
rzadkość,	aktualnie	w	Polsce	zostało	
wykonanych	 zaledwie	 kilka	 takich	
projektów.	Zadanie	 zostało	 dofinan-
sowane	 ze	 środków	 Ministerstwa	
Kultury,	 Dziedzictwa	 Narodowego	 i	
Sportu	w	 ramach	programu	Kultura	
Cyfrowa.	Wysokość	 dofinansowania	
wyniosła	90	000,00	zł.

Dofinansowano	 ze	 środków	Ministra	
Kultury,	Dziedzictwa	Narodowego	i	Spor-
tu	 pochodzących	 z	 Funduszu	 Promocji	
Kultury	 –	 państwowego	 funduszu	 celo-
wego.
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Dnia 18 listopada 1965 r. wydano 13-stronnicowy dokument, który stał się symbolem pojednania 
polsko-niemieckiego po ii wojnie światowej. Warto prześledzić ten traktat historyczno-filozoficzny, 
zakończony najsłynniejszym zdaniem „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”.

o rę dz i e b i s Ku p ów p o l s K i c h 
d o i c h n i e m i ec K i c h b rac i w c h rys tu s i e

cz ę ś ć 2 l i s tu

Kardynał Bolesław Kominek 
źródło: wikipedia.org

Na	 swój	 sposób	 jest	 to	 pierwszy	
podręcznik	do	nauczania	historii	rela-
cji	Polski	i	Niemiec	od	czasów	Mieszka	
I	i	Ottona	I	do	II	wojny	światowej.

Listo	 zaczyna	 się	 od	 przywitania:	
„Czcigodni	 Bracia	 Soborowi”,	 następ-
nie	biskupi	polscy	zapraszają	biskupów	
niemieckich	 na	 obchody	 Millenium,	
które	główne	uroczystości	nastąpią	na	
Jasnej	Górze	w	maju	 1966	 r.	Od	 tego	
momentu	 aż	właściwie	do	końca	 listu	
trwają,	 jak	 to	 określili	 biskupi	 polscy	
„wywody	historyczne”	z	związku	z	ob-
chodami	Tysiąclecia	Państwa	i	Chrztu	
Polski.	Przytoczymy	je	teraz.

W	 roku	 966	 książę	 piastowski	
Mieszko	 I	 przyjmuje	 chrzest,	 po	 to,	
aby	móc	 się	ożenić	 z	księżniczką	 cze-
ską	Dąbrówką.	Od	tego	momentu	Pań-
stwo	Piasta	(Polska)	wchodzi	na	drogi	
chrześcijańskiej	Europy.	Na	ziemie	pol-
skie	zostają	sprowadzeni	„apostołowie	
do	 głoszenia	 Ewangelii”	 tj.	 św.	 Woj-
ciech	z	Pragi	i	św.	Bruno	z	Kwerfurtu.	
Najstarszy	syn	Mieszka	I	Bolesław,	któ-
remu	nadano	swego	czasu	przydomek	
Chrobry	 znaczy	 Wielki,	 kontynuuje	
działalność	 chrystianizacyjną	 swojego	
ojca.	I	w	związku	z	tym	uzyskuje	zgo-
dę	 od	 ówczesnego	 papieża	 Sylwestra	
II	na	utworzenie	własnej	polskiej	hie-
rarchii	 kościelnej	 z	 arcybiskupstwem	
w	Gnieźnie.	W	marcu	1000	r.	do	Pol-
ski	 przybywa	 cesarz	 rzymski	 Otton	
III	w	ramach	pielgrzymki	na	grób	św.	
Wojciecha	 brutalnie	 zamordowanego	
w	Prusach	w	roku	997.	Zostaje	bardzo	
ciepło	przyjęty	przez	Bolesława	Chro-
brego,	który	w	1025	r.	koronuje	się	na	
króla	Polski.

W	taki	sposób	kończy	się	pierwszy	
etap	 chrystianizacji	 Polski.	 Zaczyna	
się	„początek	jej	narodowej	i	państwo-
wej	 jedności”.	Wówczas	padają	bardzo	
symboliczne	i	wymowne	słowa:	„Sym-
bioza	 chrześcijaństwa	Kościoła	 i	 pań-
stwa	 istniała	 w	 Polsce	 od	 początku	

i	właściwie	nigdy	nie	 uległa	 rozbiciu”.	
W	łonie	Kościoła	polskiego	zaczyna	się	
rozwijać	kult	Maryjny	i	związane	z	nią	
pielgrzymowanie,	na	samym	początku	
do	Katedry	Metropolitarnej	w	Gnieź-
nie.	Nie	długo	potem	pojawia	się	pieśń:	
„Bogurodzica	 Dziewica,	 Bogiem	 sła-
wiona	Maryja”,	 śpiewana	powszechnie	
do	 dziś	 oraz	 przez	 wojsko	 polsko-li-
tewskie	przed	bitwą	pod	Grunwaldem	
w	1410	roku.

Po	 pierwszych	 misjonarzach	 na	
ziemiach	polskich,	znaleźli	się	kolejni,	
czyli	zakony	a	na	szczególne	wyróżnie-
nie	 zasługują	 tutaj	 benedyktyni	 i	 cy-
stersi,	 którzy	 notabene	 do	 dziś	 cieszą	
się	wielkim	autorytetem	i	popularnoś-
cią.	 Niewiele	 później	 na	 obszary	 Pol-
ski	 wprowadzono	 niemieckie	 prawo	
osadnicze	zwane	magdeburskim,	które	
w	 szybkim	 czasie	 rozwijało	 stosunki	
feudalne	w	państwie.	Dlatego	do	Polski	
zaczęli	przyjeżdżać	 „niemieccy	kupcy,	
architekci,	 artyści	 i	 osadnicy,	 których	
bardzo	 wiele	 wchłonęło	 polskie	 oto-
czenie	pozostawiono	im	ich	niemieckie	
nazwiska”.	Wielkim	Niemcem	działają-
cym	prawie	całe	życie	w	Krakowie	był	
niewątpliwie	 Wit	 Stwosz	 z	 Norym-
bergii.	 Stworzył	 on	 szereg	 rzeźb	 z	 tą	
najsłynniejszą,	czyli	ołtarzem	głównym	
Kościoła	Mariackiego	w	Krakowie,	za-
łożył	 tutaj	 swoją	 szkołę	 artystyczną	
„która	wywierała	 jeszcze	wpływ	przez	
pokolenia	i	zapładniała	polską	ziemię”.

Ważnym	etapem	dla	chrystianizacji	
Polski	była	postać	biskupa	krakowskie-
go	 Stanisława	 ze	 Szczepanowa,	 któ-
ry	 został	 zamordowany	 przy	 ołtarzu	
przez	 króla	 Polski	 Bolesława	 Szczod-
rego	 (Śmiałego),	 o	 czym	 wspomina	
Wincenty	Kadłubek	w	swojej	kronice.	
Co	było	przyczyną	konfliktu	pomiędzy	
królem	 a	 biskupem,	 trudno	 to	 dzisiaj	
ustalić	 i	 najprawdopodobniej	 nigdy	
tego	się	nie	dowiemy.	Wiemy	natomiast	
jedno,	król	Bolesław	został	wygnany	za	

swój	nikczemny	czyn	z	kraju,	gdzie	po-
kutował	i	zmarł.	W	taki	sposób	Polska	
zyskała	pierwszego	świętego	 i	patrona	
Polski,	 którego	 coroczne	 obchody	 8	
maja	są	zawsze	uroczyste.

Pomnik kard. Kominka we Wrocławiu 
ze słynnym cytatem z Orędzia, 

odsłonięty w 40. rocznicę 
jego opublikowania
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W	roku	1363	[powinno	być	1364	r.	–	
błąd	biskupów	polskich]	założono	dru-
gi	 w	 Europie	 Środkowo-Wschodniej	
uniwersytet	w	Krakowie,	pierwszy	był	
w	Pradze.	We	ważnej	działalności	 tej-
że	wszechnicy	naukowej	pomagał	król	
Polski	 Kazimierz	Wielki	 (1333-1370).	
Wśród	zasłużonych	 tego	uniwersytetu	
jest	Mikołaj	Kopernik	 (student	 profe-
sora	Marcina	Bylicy),	 Paweł	Włodko-
wic	(rektor	Uniwersytetu	Jagiellońskie-
go,	na	soborze	w	Konstancji	1414-1418,	
wygłosił	słynną	mowę	na	temat	zakonu	
krzyżackiego).	Dzięki	mowie	Włodko-
wica	w	Konstancji	w	polskiej	 świado-
mości	niestety	o	charakterze	negatyw-
nym	 zagłębiło	 się	 słowo:	 „Krzyżak”.	
Przecież	 rzeczą	 niezaprzeczalną	 jest	
fakt,	że	z	Krzyżaków	wyłonili	się	Pru-
sowie,	 którzy	 „skompromitowali”	 zie-
mie	polskie	oraz	są	kojarzeni	z	takimi	
osobami	 jak:	 Albrecht	 Hohenzollern,	
Fryderyk	II	Wielki,	Otto	von	Bismarck	
czy	wreszcie	Adolf	Hitler.

Historiografia	polska	uważa	Fryde-
ryka	II	za	głównego	inicjatora	rozbio-
rów	Polski,	na	współ	z	Rosją	i	Austrią.	
W	taki	sposób	na	123	lata	Polska	stra-
ciła	swoją	niepodległość,	gdy	u	schyłku	
I	wojny	światowej	pod	przywództwem	
Józefa	Piłsudskiego	wybiła	się	na	wol-
ność.	 Jednak	 ten	 okres	 niezależności	
trwał	 tylko	 20	 lat,	 gdy	 na	 naród	 pol-
ski	 z	 „nie	 wytłumaczalnej”	 przyczyny	
spadł	 ciężar	 okupacji	 hitlerowskiej.	
Zginęło	 ponad	 6	 milionów	 obywateli	

polskich,	 szczególnie	pochodzenia	ży-
dowskiego.	 Naród	 był	 bezsilny	 i	 bez-
bronny.	Przez	cały	dzień	i	noc	widzieli	
jak	 nad	 krematorium	 wydobywa	 się	
dym	palących	się	ciał.	Kościół	również	
w	 czasie	 okupacji	 niemieckiej	 stracił	
około	 2000	 kapłanów	polskich	 i	 5	 bi-
skupów	 zamordowanych	 w	 obozach	
koncentracyjnych.

Te	 wydarzenia	 to	 „niezabliźnio-
ne	 jeszcze	 rany”.	 Polska	 zyskała	 po	 II	
wojnie	 światowej	 „poczdamskie	 ob-
szary	 zachodnie”	 tj.	Warmię,	Mazury,	
Opolszczyznę,	 Śląsk	 i	 Pomorze	 oraz	
ziemię	 lubuską	 oraz	 granicę	 z	 Niem-
cami	na	Odrze	i	Nysie	Łużyckiej,	która	
jest	 uznawana	 tylko	 przez	 Niemiecką	
Republikę	 Demokratyczną.	 Dlatego	
biskupi	polscy	proszą	Niemców	(w	do-
myśle	biskupów	niemieckich)	„na	koń-
czącym	 się	 soborze	 o	 przebaczenie,	
a	 sami	 Bracia	 polscy	 przebaczenia	
udzielają”.

Następnie	jest	miejsce	i	data	wyda-
nia	 listu	 czyli	Rzym,	 18	 listopada	AD	
1965	oraz	36	podpisów	biskupów-syg-
natariuszy	listu	w	następującej	kolejno-
ści:	Stefan	Kardynał	Wyszyński	prymas	
Polski,	Antoni	Baraniak	arcybiskup	po-
znański,	Bolesław	Kominek	arcybiskup	
tytularny	we	Wrocławiu,	Karol	Wojty-
ła	 arcybiskup	 metropolita	 krakowski,	
Antoni	 Pawłowski	 biskup	włocławski,	
Kazimierz	Józef	Kowalski	biskup	cheł-
miński,	Michał	Klepacz	biskup	 łódzki	
(ordynariusz),	 Czesław	 Falkowski	 bi-

skup	 łomżyński,	 Piotr	 Kałwa	 biskup	
lubelski,	Franciszek	Jop	biskup	w	Opo-
lu,	Herbert	Bednorz	biskup	koadiutor	
katowicki,	Stefan	Bareła	biskup	często-
chowski,	Bogdan	Sikorski	biskup	pło-
cki,	Edmund	Nowicki	biskup	gdański,	
Jan	 Jaroszewicz	 administrator	 apo-
stolski	kielecki,	 Jerzy	Ablewicz	biskup	
tarnowski,	 Józef	 Drzazga	 biskup	 wi-
kariusz	kapitularny	Olsztyn,	Stanisław	
Jakiel	wikariusz	kapitularny	Przemyśl,	
Andrzej	 Wronka	 biskup	 sufragan	 we	
Wrocławiu,	 Wacław	 Majewski	 biskup	
sufragan	 warszawski,	 Jerzy	 Stroba	 bi-
skup	sufragan	w	Gorzowie,	Franciszek	
Jedwabski	 biskup	 sufragan	 w	 Pozna-
niu,	 Julian	 Groblicki	 biskup	 sufragan	
krakowski,	 Karol	 Pękala	 biskup	 su-
fragan	w	Tarnowie,	Zygfryd	Kowalski	
biskup	sufragan	chełmiński,	Jerzy	Mo-
dzelewski	biskup	sufragan	warszawski,	
Jan	 Wosiński	 biskup	 sufragan	 płocki,	
Bohdan	Bejze	biskup	 sufragan	 łódzki,	
Tadeusz	 Szwagrzyk	 biskup	 sufragan	
częstochowski,	 Wacław	 Skomorucha	
biskup	sufragan	w	Siedlcach,	Jan	Zarę-
ba	biskup	sufragan	włocławski,	Henryk	
Grzondziel	 biskup	 sufragan	w	Opolu,	
Józef	 Kurpas	 biskup	 sufragan	 katowi-
cki,	Władysław	Rubin	biskup	sufragan	
gnieźnieński,	 Paweł	 Latusek	 biskup	
sufragan	we	Wrocławiu	i	Jan	Czerniak	
biskup	sufragan	w	Gnieźnie.

Mateusz Pazgan

POCZĄTEK DROGI
CZylI O TOlERanCjI

We wrześniu 2014 roku katolicki ksiądz we Francji został 
odsunięty od pracy z młodzieżą w szkole za to, że chodził w sutannie.

W	kilku	 landach	niemieckich,	w	wy-
niku	decyzji	Sądu,	podobny	los	czeka	Sio-
stry	Zakonne,	 które	nie	 będą	mogły	po-
kazywać	się	w	habitach	na	terenie	szkoły.	
Powyższe	 przypadki	 są	 konsekwencją	
fanatycznego	 prawodawstwa,	 które	 ma	
wyeliminować	 we	 Francji	 i	 Niemczech	
wszelkie	 przejawy	 życia	 religijnego	 ze	
szkół.

A	jeszcze	nie	tak	dawno,	w	czasie	de-
baty	 przedakcesyjnej	 do	 Unii	 Europej-
skiej,	zwolennicy,	oburzali	się	na	wszelkie	

porównania	 Moskwy	 z	 Brukselą.	 Twier-
dzili,	że	to	„przesada”	i	nieodpowiedzial-
ne	 insynuacje.	Zachód	 to	wolność,	 a	kto	
myśli	 inaczej	 to	 oszołom	 i	 ciemnogro-
dzianin.

Powyższe	przykłady	pokazują	jednak,	
że	 Bruksela	 wcale	 tak	 bardzo	 nie	 różni	
się	 od	Moskwy.	 I	 tu	 i	 tam	 prześladowa-
nia	religijne	wpisane	są	niejako	w	system	
rządzenia.	Przyznać	natomiast	 trzeba,	 że	
Zachód	 nie	ma	 jeszcze	 takich	 osiągnięć,	
jak	komunistyczny	Wschód	w	prześlado-

waniu	katolicyzmu.	Nie	należy	jednak	za-
pominać,	że	jest	on	dopiero	na	początku	
drogi.	Wszystko	zatem	przed	nim...	A	jak	
sytuacja	wygląda	dzisiaj	w	Roku	Pańskim	
2022	 ?	Módlmy	 się	 więc	 za	 Europę,	 aby	
nie	zapomniała	jakie	są	„Jej	Korzenie”.

Dariusz Zalewski „Nasz Dziennik”
z dnia 26 X 2004 r
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Święta jaDwiga 
Śląska

Święta Jadwiga Śląska
narodziny i dzieciństwo

Jadwiga	 urodziła	 się	 między	
1174	a	1180	rokiem	na	zamku	nad	
jeziorem	Amer	w	Bawarii	jako	cór-
ka	hrabiego	Bertolda	VI	i	Agniesz-
ki	Wettyńskiej,	 hrabiów	Andechs,	
którzy	tytułowali	się	również	ksią-
żętami	Meranu	(w	północnej	Dal-
macji)	 i	margrabiami	 Istrii.	Miała	
czterech	braci	 i	 trzy	siostry.	 Jedną	
wydano	 za	 Filipa,	 króla	 Francji,	
drugą	 za	 Andrzeja,	 króla	 Węgier	
(była	 matką	 św.	 Elżbiety),	 trze-
cia	wstąpiła	do	klasztoru.	 Jadwiga	
otrzymała	 staranne	 wychowanie	
najpierw	 na	 rodzinnym	 zamku,	
potem	 zaś	 w	 klasztorze	 benedyk-
tynek	 w	 Kitzingen	 nad	 Menem	
(diecezja	 Würzburg),	 znanym	
wówczas	ośrodku	kulturalnym.	Do	
programu	ówczesnych	szkół	klasz-
tornych	należała	nauka	łaciny,	Pis-
ma	Świętego,	dzieł	Ojców	Kościoła	
i	 żywotów	świętych,	 a	 także	haftu	
i	malowania,	muzyki	i	pielęgnowa-
nia	chorych.

Małżeństwo z księciem piastow-
skim Henrykiem brodatym

W	 roku	 1190	 Jadwiga	 została	
wysłana	 do	 Wrocławia	 na	 dwór	
księcia	Bolesława	Wysokiego,	gdyż	
została	upatrzona	na	żonę	dla	jego	
syna,	Henryka.	Miała	wtedy	praw-
dopodobnie	 zaledwie	 12	 lat.	Data	
ślubu	 nie	 jest	 bliżej	 znana.	 Moż-
liwym	 do	 przyjęcia	 jest	 czas	 po-
między	 rokiem	1186	 a	 1190.	 Jako	
miejsce	ślubu	przyjmuje	się	zamek	
Andechs,	 chociaż	 nie	 jest	 też	wy-
kluczone,	że	było	to	we	Wrocławiu	
lub	Legnicy.	Henryk	Brodaty	8	 li-
stopada	1202	r.	został	panem	całe-
go	księstwa.	Niebawem	udało	mu	
się	 do	 dzielnicy	 śląskiej	 dołączyć	

dzielnicę	 senioratu,	 czyli	 krakow-
ską,	a	także	znaczną	część	Wielko-
polski.	Dlatego	figuruje	on	w	spisie	
władców	Polski.

Wspólne życie
Henryk	i	Jadwiga	stanowili	wzo-

rowe	małżeństwo.	Mieli	siedmioro	
dzieci:	 Bolesława	 (ur.	 ok.	 1194),	
Konrada	 (1195),	 Henryka	 (1197),	
Agnieszkę	 (ok.	 1196),	 Gertru-
dę	 (ok.	 1200),	 Zofię	 (przed	 1208)	
i	 najmłodsze,	 nieznane	 z	 imienia	
dziecko,	ochrzczone	w	okresie	Bo-
żego	Narodzenia	na	zamku	w	Gło-
gowie	w	1208	roku,	które	prawdo-
podobnie	wkrótce	zmarło	(według	
niektórych	źródeł	był	to	syn	Wła-
dysław).	Krótko	żyło	kilkoro	dzieci	
Jadwigi:	Bolesław	zmarł	pomiędzy	
1206	a	1208	r.,	zaś	Konrad	w	1213	
roku.	 Podobnie	 dwie	 córki:	 Ag-
nieszka	 i	 Zofia	 zostały	 pochowa-
ne	 przed	 1214	 rokiem.	 Tak	 więc	
w	 okres	 pełnej	 dojrzałości	 weszli	
tylko	Henryk	i	Gertruda.

Ostatnich	 28	 lat	 pożycia	 mał-
żeńskiego	 małżonkowie	 przeżyli	
wstrzemięźliwie,	 związani	 ślu-
bem	 czystości	 zawartym	 uroczy-
ście	w	1209	 roku	przed	biskupem	
wrocławskim	 Wawrzyńcem.	 Ja-
dwiga	 miała	 w	 chwili	 składania	
tego	 ślubu	około	33	 lat,	 a	Henryk	
Brodaty	ok.	 43	 (na	pamiątkę	 tego	
wydarzenia	 Henryk	 zaczął	 nosić	
tonsurę	 mniszą	 i	 zapuścił	 brodę,	
której	nie	zgolił	aż	do	śmierci).

Życie księżnej i troska
o poddanych

Na	 dworze	 wrocławskim	 po-
wszechne	 były	 zwyczaje	 i	 język	
polski.	Jadwiga	umiała	się	do	nich	
dostosować,	 nauczyła	 się	 języka	
i	posługiwała	się	nim.	Jej	dwór	sły-

nął	z	karności	i	dobrych	obyczajów,	
gdyż	 księżna	 dbała	 o	 dobór	 osób.	
Macierzyńską	troską	otaczała	służ-
bę	 dworu.	Wyposażyła	wiele	 koś-
ciołów	w	szaty	liturgiczne	haftowa-
ne	ręką	jej	i	jej	dwórek.	Do	dworu	
księżnej	 należała	 również	 nie-
wielka	 grupa	 mężczyzn	 duchow-
nych	 i	 świeckich.	 Księżna	 bardzo	
troszczyła	 się	 o	 to,	 aby	 urzędnicy	
w	 jej	dobrach	nie	uciskali	podda-
nych	kmieci.	Obniżyła	im	czynsze,	
przewodniczyła	 sądom,	 darowała	
grzywny	karne,	a	w	razie	klęsk	na-
kazywała	mimo	protestów	zarząd-
ców	 rozdawać	 ziarno,	 mięso,	 sól	
itp.	 Zorganizowała	 także	 szpitalik	
dworski,	gdzie	codziennie	znajdo-
wało	utrzymanie	13	chorych	i	ka-
lek	 (liczba	 ta	miała	 symbolizować	
Pana	 Jezusa	w	otoczeniu	 12	Apo-
stołów).	W	 czasie	 objazdów	 księ-
stwa	osobiście	odwiedzała	chorych	
i	wspierała	hojnie	ubogich.

Jadwiga	 popierała	 także	 szkołę	
katedralną	we	Wrocławiu	i	wspie-
rała	 ubogich	 zdolnych	 chłopców,	
którzy	chcieli	się	uczyć.	Starała	się	
także	 łagodzić	dolę	więźniów,	po-
syłając	im	żywność,	świece	i	odzież.	
Bywało,	że	zamieniała	karę	śmier-
ci	czy	długiego	więzienia	na	prace	
przy	budowie	kościołów	lub	klasz-

Św. Jadwiga rozdaje obiad 12 żebrakom 
J. Scheffler – kaplica św. Jadwigi 
w Krzeszowskim Sanktuarium.
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torów.	Jej	mąż	chętnie	na	to	przy-
stawał.	 Była	 jednak	 tak	 delikatna	
wobec	Henryka,	że	zawsze	to	jemu	
zostawiała	ostateczną	decyzję.	Dla-
tego	 to	 jego	 podpis	 figuruje	 przy	
licznych	dekretach	fundacji.

trudna droga do świętości
i losy rodziny księżnej

Święta	 Jadwiga	 Śląska	 w	 swo-
im	 życiu	 dość	 mocno	 doświad-
czyła	 tajemnicy	 Krzyża.	 Przeżyła	
śmierć	 męża	 i	 prawie	 wszystkich	
dzieci.	 Jej	 ukochany	 syn,	 Henryk	
Pobożny,	zginął	jako	wódz	wojska	
chrześcijańskiego	w	walce	 z	 Tata-
rami	 pod	 Legnicą	 w	 1241	 r.	 Na-
rzeczony	 jej	 córki	 Gertrudy,	 Otto	
von	Wittelsbach,	stał	się	mordercą	
króla	 niemieckiego	 Filipa,	 w	 na-
stępstwie	 czego	 zamek	 rodzinny	
Andechs	zrównano	z	ziemią,	a	Ot-
tona	utopiono	w	Dunaju.	Po	 tych	
strasznych	wydarzeniach	Gertruda	
nie	 chciała	 wychodzić	 za	 mąż	 za	
kogo	innego.	Po	osiągnięciu	odpo-
wiedniego	wieku	wstąpiła	w	 1212	
roku	 do	 klasztoru	 trzebnickiego,	
ufundowanego	dziesięć	 lat	wcześ-
niej	przez	jej	rodziców.

Siostra	 Jadwigi,	 również	 Ger-
truda,	 królowa	 węgierska,	 zosta-
ła	 skrytobójczo	 zamordowana;	
druga	 siostra,	 królowa	 francuska,	
Agnieszka,	 ściągnęła	 na	 rodzinę	
hańbę	 małżeństwem,	 którego	 nie	
uznał	 papież	 (ponieważ	 poprzed-
ni	 związek	 Filipa	 II	 Augusta	 nie	
został	 unieważniony),	 była	 zatem	
matką	 nieślubnych	 dzieci.	 Mąż	
Jadwigi,	 książę	 Henryk,	 w	 1229	
r.	 dostał	 się	 do	 niewoli	 Konrada	
Mazowieckiego;	 Jadwiga	 pieszo	
i	boso	poszła	z	Wrocławia	do	Czer-
ska	 i	 rzuciła	 się	do	nóg	Konrado-
wi	 –	 dopiero	 wówczas	 wyżebrała	
uwolnienie	męża,	pod	warunkiem	
jednak,	że	ten	zrezygnuje	z	preten-
sji	 do	 Krakowa.	W	 końcu	 jeszcze	
spadł	na	Henryka	grom	klątwy	za	
przywłaszczenie	 sobie	 dóbr	 koś-
cielnych	 i	 książę	 umarł	 obłożony	
klątwą.	 Jadwiga	 jednak	bez	 szem-

rania	znosiła	te	wszystkie	dopusty	
Boże.	 Po	 śmierci	 męża,	 Henryka	
(19	marca	 1238	 r.),	 Jadwiga	 zdała	
rządy	 żonie	 Henryka	 Pobożnego,	
Annie,	i	zamknęła	się	w	klasztorze	
sióstr	 cysterek	w	Trzebnicy,	 który	
sama	wcześniej	ufundowała.	Kiedy	
dowiedziała	 się	o	niezwykle	 suro-
wym	życiu	swojej	siostrzenicy,	św.	
Elżbiety	z	Turyngii	(+	1231	r.),	po-
stanowiła	 ją	 naśladować.	Do	 cier-
pień	 osobistych	 zaczęła	 dodawać	
pokuty,	 posty,	 biczowania,	 wło-
siennicę	 i	 czuwania	 nocne.	 Przez	
40	lat	życia	spożywała	pokarm	tyl-
ko	 dwa	 razy	 dziennie,	 bez	 mięsa	
i	nabiału.	W	1238	r.	na	ręce	swojej	
córki	Gertrudy,	ksieni	w	Trzebnicy,	
złożyła	śluby	zakonne	i	stała	się	jej	
posłuszna.	Zasłynęła	z	pobożności	
i	czynów	miłosierdzia.

Śmierć i cudowne wydarzenia
Wyczerpana	 surowym	 życiem	

mniszki,	 zmarła	 14	 października	
1243	r.,	mając	ponad	60	lat.	Zaraz	
po	jej	śmierci	do	jej	grobu	w	Trzeb-
nicy	zaczęły	napływać	 liczne	piel-
grzymki:	 ze	 Śląska,	 Wielkopolski,	
Łużyc	 i	 Miśni.	 Gertruda	 z	 całą	
gorliwością	 popierała	 kult	 swojej	
matki.	Ostatni	etap	procesu	kano-
nicznego	 św.	 Stanisława	 biskupa	
dostarczył	cysterkom	w	Trzebnicy	
zachęty	do	starania	się	o	wyniesie-
nie	także	na	ołtarze	Jadwigi.	Zaczę-
to	spisywać	łaski,	a	grób	otoczono	
wielką	troską.	Już	w	1251	r.	zaczę-
to	obchodzić	w	klasztorze	co	roku	
pamiątkę	 śmierci	 Jadwigi.	 Kiedy	
w	 roku	 1260	 odwiedził	 Trzebni-
cę	 legat	 papieski	 Anzelm,	 siostry	
wniosły	 prośbę	 o	 kanonizację.	 Tę	
inicjatywę	poparł	polski	Episkopat	
i	Piastowicze.	

Z	 polecenia	 papieża	 w	 latach	
1262-1264	przeprowadzono	bada-
nia	 kanoniczne	 w	 Trzebnicy	 i	 we	
Wrocławiu.	 Ich	 akta	 przesłano	do	
Rzymu.	O	kanonizację	Jadwigi	za-
biegał	także	papież	Urban	IV,	który	
jako	 legat	papieski	w	 latach	1248-
1249	aż	trzy	razy	odwiedził	Wroc-

ław	 i	 znał	dobrze	 Jadwigę.	 Jednak	
jego	 śmierć	 przeszkodziła	 kano-
nizacji.	 Dokonał	 jej	 dopiero	 jego	
następca,	 Klemens	 IV,	 w	 kościele	
dominikanów	 w	 Viterbo	 26	 mar-
ca	 1267	 r.	Na	 prośbę	 Jana	 III	 So-
bieskiego	 papież	 bł.	 Innocenty	XI	
rozciągnął	kult	św.	Jadwigi	na	cały	
Kościół	(1680	r.).

Ku	czci	św.	Jadwigi	powstała	na	
Śląsku	 (w	 1848	 r.	 we	Wrocławiu)	
rodzina	 zakonna	 –	 siostry	 jadwi-
żanki.	 Św.	 Jadwiga	 Śląska	 czczona	
jest	 jako	 patronka	 Polski,	 Śląska,	
archidiecezji	wrocławskiej	 i	diece-
zji	w	Gorlitz;	miast:	Andechs,	Ber-
lina,	 Krakowa,	 Trzebnicy	 i	Wroc-
ławia;	 Europy;	 uchodźców	 oraz	
pojednania	i	pokoju.

utrwalone wyobrażenia
W	 ikonografii	 św.	 Jadwiga	

przedstawiana	jest	jako	młoda	mę-
żatka	w	 długiej	 sukni	 lub	w	 ksią-
żęcym	 płaszczu	 z	 diademem	 na	
głowie,	 czasami	 w	 habicie	 cyster-
skim.	Jej	atrybutami	są:	but	w	ręce,	
krzyż,	księga,	figurka	Matki	Bożej,	
makieta	kościoła	w	dłoniach,	róża-
niec.

Na podstawie: Czytelnia/Święci
opracowała

Anna Ferenc

Fragment posągu przedstawiającego 
św. Jadwigę przy kościele św. Jadwigi 

w Zabrzu. źródło: wikipedia.org
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cUDOWNE WyDARzENIA
KRUcyfIKs I sKRzypcE

Pan bóg nie bez powodu posłał do ameryki Południowej swego sługę św. Franciszka solano... 
Hiszpański szlachcic wyróżniał się łagodnością i radością. Franciszek nie znosił, gdy duchowni służyli 
Panu ze smutkiem na twarzy, użalając się nad sobą.

To	 był	 według	 niego	 pierwszy	
krok	ku	apostazji.	Ten	apostoł	rado-
ści	przemierzył	pieszo	setki	kilome-
trów	dżungli,	docierając	do	dzikich	
plemion	 Indian.	 Jedyną	 broń,	 jaką	
miał	to	krucyfiks	i...	skrzypce.

W	 1589	 roku	 Franciszek	 wy-
brał	 się	 do	 Peru,	 aby	 głosić	 Słowo	
Boże.	Statek	którym	płynął,	uderzył	
o	podwodną	 skałę	 i	bardzo	 szybko	
zaczął	nabierać	wody.

Kapitan	z	załogą	zszedł	do	szalup	
ratunkowych.	Chciał	 zabrać	misjo-
narza,	ten	jednak	stanowczo	odmó-
wił:	 –	 Panie,	 spełniłeś	 swą	 powin-
ność.	 Teraz	 zaczyna	 się	 moja	 rola,	
więc	 pozostaję.	 Młody	 zakonnik	
odwrócił	się	do	przestraszonych	to-
warzyszy	podróży	i	rzekł:	–	Podnie-
ście	wzrok	ku	Niebu.	Tam	mieszka	
Ten,	który	nikogo	w	utrapieniu	nie	
opuszcza.	Tego	błagajmy	o	pomoc,	
a	 On	 się	 nad	 nami	 ulituje!	 Wte-
dy	 to	 Franciszek	 zaczął	 nawracać.	
Ukląkłszy	 do	 wspólnej	 modlitwy,	
ochrzczonych	 zachęcał	 do	 skruchy	
i	 spowiedzi,	 a	 nieochrzczonych	 do	
wiary.	 Franciszek,	 mimo	 że	 statek	
zanurzał	 się	 coraz	 głębiej	 i	 prawie	
wszyscy	 zwątpili	 w	 ocalenie,	 po-
został	 spokojny.	Wiedział,	 	 że	 jego	
misja	nie	może	się	tak	zakończyć	i...	
niebawem	rozbitków	uratowano!

Ze	stolicy	Peru	zakonnik	udał	się	
w	 głąb	 kraju,	 by	 nawracać	 Indian.	
Nie	było	to	łatwe,	bo	niektórzy	au-
tochtoni	 nienawidzili	 chrześcijan	
z	powodu	chciwości	i	srogości	czę-
ści	hiszpańskich	przybyszów.

niezwykłe dary
Franciszek	miał	jednak	kilka	wy-

jątkowych	 darów,	 które	 zjednywa-
ły	 mu	 przychylność:	 dar	 pięknego	
grania	na	skrzypcach,	łatwość	ucze-

nia	się	 języków	–	ponoć	znał	aż	40	
narzeczy	 indiańskich!	 –	 a	 także...	
wolność	od	ukąszeń	węży	 i	ataków	
drapieżnych	 zwierząt.	 Ponadto	 uj-
mował	 serdeczną	 uprzejmością.	
Wszędzie	gdzie	się	pojawiał,	wzbu-
dzał	 najpierw	 zaciekawienie,	 po	
czym,	 gdy	 zaczynał	 grać,	 a	 potem	
nauczać	 i	 wykonywać	 różne	 co-
dzienne	 czynności	 w	 wioskach	 in-
diańskich,	 zyskiwał	 uznanie.	 Do	
tego	stopnia,	że	Indianie	przekonani	
o	jego	niezwykłości	i	świętości	cało-
wali	ziemię,	po	której	stąpał.

Zakonnik	 zakładał	 w	 dżungli	
osady,	które	powierzał	opiece	jedne-
go	 albo	 kilku	misjonarzy,	 po	 czym	
ruszał	dalej,	przemierzając	wysokie	
góry	w	poszukiwaniu	nowych	przy-
szłych	chrześcijan.

argentyńskie sukcesy
Pewnego	 razu	 postanowił	 udać	

się	 w	 rejony	 Argentyny,	 gdzie	 za-
mieszkiwały	 najokrutniejsze	 ple-
miona.	 Udało	 mu	 się	 –	 grając	 na	
skrzypcach	–	nawrócić	Indian	Gran	
Chaco.	Te	„dzieci	dzikości”	patrzy-
ły	 z	 wielkim	 zaciekawieniem,	 gdy	
tylko	odzywał	się	instrument.	Świę-
ty	 najpierw	 grał,	 potem	 zaczynał	
śpiewać	i	tańczyć.	Jego	radość	i	do-
broć	rozbrajały	okrutników,	a	cuda,	
które	mu	towarzyszyły,	sprawiły,	że	
nawrócił	 wielu	 mieszkańców	 tych	
terenów.

Pewnego	 razu	przybył	do	osady	
Rioja.	 Burmistrz	 przyjął	 go	 z	wiel-
kim	zadowoleniem.	Słyszał	bowiem,	
że	 Franciszek	 ma	 wyjątkowy	 dar	
nawracania	 Indian.	 Burmistrz	 tłu-
maczył	 misjonarzowi,	 że	 będzie	
bardzo	zadowolony,	jeśli	uda	mu	się	
zgromadzić	wszystkich	 „dzikusów”	
w	 jednym	miejscu	 pod	 opieką	mi-

sjonarzy.	 Mówił,	 że	 zamieszkujące	
tu	plemiona	bardzo	nienawidzą	Hi-
szpanów.	–	Jeśli	uda	się	Ojcu	spra-
wić,	że	się	nawrócą,	to	my	tutaj	ode-
tchniemy	z	ulgą.	Teraz	nawet	boimy	
się	przespać	całą	noc,	bo	nie	wiado-
mo,	kiedy	nas	napadną	–	ubolewał.

Franciszek	 przyznał,	 że	 sytua-
cja	 jest	 bardzo	 trudna.	 Zganił	 Hi-
szpanów	za	niewolenie	Indian	i	złe	
traktowanie.	 Potwierdził,	 że	 słyszał	
o	 okrucieństwie	 miejscowych	 ple-
mion.	 Zakonnik	 był	 jednak	 prze-
konany,	 że	 jeżeli	 pójdzie	 do	 nich	
z	 przesłaniem	 prawdziwej	 wiary,	
wszystko	się	zmieni.	–	Czy	zna	pan	
imię	 wodza	 plemienia	 na	 wschód	
od	Rioja?	–	pytał.	–	Tak,	 to	starszy	
wojownik	 Piotr	 Cotero.	 On	 i	 jego	
ludzie	rozbili	obozowisko	kilka	mil	

Święty Franciszek Solano
źródło: wikipedia.org
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stąd.	Ale	ojciec	chyba	nie	jest	na	tyle	
szalony,	 by	 pójść	 do	 niego	 samot-
nie...	–	odrzekł.

Burmistrz	obiecał	duchownemu,	
że	 pośle	 z	 nim	 najodważniejszych	
mężczyzn	 z	 miasteczka	 uzbrojo-
nych	w	broń	palną	i	miecze.	Miał	im	
też	dać	najszybsze	konie.	Franciszek	
się	 uśmiechnął	 i	 potrząsnął	 głową.	
–	 Nie	 potrzebuję	 ochrony.	 Co	 do	
broni	–	to	i	owszem.	Już	wielokrot-
nie	 przekonałem	 się,	 że	 krucyfiks	
ma	 wyjątkową	 moc	 przemieniania	
ludzkich	serc.	Jedno,	co	mogę	wziąć,	
to	skrzypce.

–	Skrzypce?!	Co	one	mogą	zdzia-
łać?	–	pytał	z	niedowierzaniem	wło-
darz	miasta.

–	Za	miesiąc	panu	odpowiem.
Po	 miesiącu	 zakonnik	 zja-

wił	 się	 w	 mieście,	 by	 zdać	 relację	
z	 nawracania	 dzikiego	 plemienia	
Indian,	 budzącego	 postrach	 wśród	
mieszkańców	 Rioja.	 Powiedział,	 że	
wódz	 i	 jego	 ludzie	 są	 gotowi	 przy-
jąć	 chrzest.	Tłumaczył,	 że	 Indianie	
uwielbiają	 śpiewać	 i	 tańczyć,	 więc	
on	im	grał	na	skrzypcach.	Pozwolił	
wodzowi	 spróbować	 swoich	 umie-
jętności	 gry	na	 instrumencie.	Obaj	
bardzo	się	zaprzyjaźnili.

–	Ale	ich	narzecze?!	–	pytał	bur-
mistrz.	 –	 Jak	 to	 sprawiłeś	 ojcze,	 że	
oni	 cię	 zrozumieli?	 Franciszek	 na	
chwilę	się	zawahał,	bo	nie	wiedział,	
czy	zdradzić,	że	Bóg	w	swojej	łaska-
wości	obdarzył	go	nadzwyczajnymi	
darami	rozumienia	języków	wszyst-
kich	Indian	i	bycia	zrozumiałym	dla	
nich.	–	Piotr	Cotero	jest	bardzo	in-
teligentnym	człowiekiem	–	rzekł	po	
chwili.	–	Bez	problemu	mnie	zrozu-
miał.

W	ciągu	sześciu	miesięcy	miesz-
kańcy	 Rioja,	 którzy	 obawiali	 się	
masakry	 ze	 strony	 tego	 plemienia,	
teraz	 byli	 przez	 nich	 ochraniani.	
Wspólnie	 przygotowywali	 się	 do	
Wielkanocy...

Wielkanoc w rioja
W	Wielki	Czwartek	ludzi	ogarnę-

ło	przerażenie.	Słychać	było	zbliża-
jący	się	odgłos	bębnów	wojennych.	
Wódz	Piotr	Cotero	dobrze	wiedział,	

co	się	szykuje.	Indianie	z	gór	na	za-
chód	 od	 Rioja	 przygotowywali	 się	
do	ataku	na	osadę.	Dotarły	do	nich	
opowieści	o	tym,	że	ich	ochrzczeni	
pobratymcy	 dobrze	 żyją	 z	 Hiszpa-
nami.	Uznali	 to	 za	 zdradę	 i	 szyko-
wali	masakrę.	Plemię	wodza	Cotero	
zgromadzone	na	nauce,	zerwało	się	
na	 równe	 nogi.	 Chcieli	 zdążyć	 po	
broń,	zanim	dopadną	ich	wrogowie.	
Przyszli	bowiem	do	osady	bez	dzid	
i	włóczni.	–	Uklęknij	Piotrze	–	prze-
mówił	 spokojnie	 Franciszek.	 –	Nie	
myśl	nawet	o	pójściu	po	broń	–	kon-
tynuował	mnich.	–	Ależ	ojcze.	Oni	
są	 okrutni.	 Pozabijają	 nas	 wszyst-
kich.	Nas,	Indian,	w	pierwszej	kolej-
ności.	Nie	rozumiesz?!	Oni	wiedzą,	
że	jesteśmy	chrześcijanami.	Uważa-
ją	nas	za	zdrajców	i	chcą	nas	złożyć	
w	 ofierze	 swoim	 bożkom!	 –	 krzy-
czał	 indiański	 wódz.	 Wszystkich	
zgromadzonych	 przerażała	 wizja	
brutalnych	 tortur.	 Franciszek	 jed-
nak	 uspokajał.	 Powiedział,	 że	 sam	
pójdzie	do	napastników.	Niebawem	
tysiące	Indian	uzbrojonych	w	dzidy,	
łuki,	pistolety	ukazało	się	na	wzgó-
rzach.	Co	zrobił	Franciszek?	Zaczął	
się	 gorąco	modlić.	Po	 chwili	wszy-
scy	pozostali	dołączyli	do	niego.	Za-
konnik	wziął	duży	krucyfiks	i	rzekł:	
–	Idę	powitać	naszych	braci.	Bóg	mi	
świadkiem,	 że	 posłuchają	 tego,	 co	
im	mam	do	powiedzenia.

Piotr	 był	 gotów	 samemu	 pójść	
do	nich,	lecz	Franciszek	nie	zezwo-
lił.	Polecił	się	modlić.	–	Pamiętajcie,	

że	jesteście	przede	wszystkim	dzieć-
mi	Bożymi	 i	 jeśli	 będziecie	 kochać	
Boga	i	mu	służyć,	to	nic	się	wam	nie	
stanie	–	zapewnił.

Franciszek	 szedł	 z	 krzyżem,	 lu-
dzie	w	Rioja	modlili	się,	ale	złowro-
gi	 rytm	 bębnów	 był	 coraz	 szybszy.	
Znowu	 panika	 ogarnęła	mieszkań-
ców	 osady.	 Wódz	 nawoływał,	 by	
nie	przerywać	modlitwy.	Zakonnik	
zniknął	 za	 wzgórzami.	 I	 nagle	 za-
padła	cisza...

Później	 okazało	 się,	 że	 ojciec	
Franciszek	 polecił	 wrogiemu	 ple-
mieniu	 usiąść	 i	wysłuchać	 tego,	 co	
ma	do	powiedzenia.	Wtedy	to	zda-
rzył	 się	 cud.	 Duchowny	 spośród	
dwudziestu	 tysięcy	 Indian,	mówią-
cych	w	różnych	narzeczach,	którzy	
szykowali	 się	do	 rzezi	w	Rioja,	na-
tychmiast	 nawrócił	 dziewięć	 tysię-
cy.	Ochrzcił	 ich	 jeszcze	 tego	 same-
go	 dnia.	 Pozostali	 zrezygnowali	 ze	
swoich	planów	masakry.	Ochrzcze-
ni	 dołączyli	 do	 mieszkańców	 Rio-
ja,	 by	 wspólnie	 celebrować	 Święta	
Wielkiej	 Nocy.	 Wielu	 Hiszpanów	
nie	mogło	w	to	uwierzyć.	Zadawali	
Franciszkowi	pytanie,	jak	on	to	zro-
bił,	że	Indianie	mówiący	w	różnych	
narzeczach,	 zrozumieli	 go	 i	 posłu-
chali?	On	tylko	się	uśmiechał…

Agnieszka Stelmach
Tekst za: Przymierze z Maryją

opracowała
Anna Ferenc

Święty Franciszek Solano
źródło: wikipedia.org
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Przyjaciele chrystusa 
Adwentowy dzień SkupieniA 

dAm i kAwAlerów 
zAkonu rycerSkiego Świętego 

grobu w Jerozolimie

krzeSzów, 11 grudniA 2021 roku
To	 był	 kolejny	 dzień	 skupienia	

Dam	 i	 Kawalerów	 OESSH	 z	 dolno-
śląskich	 diecezji	 zaproszonych	 do	
Sanktuarium	 Matki	 Bożej	 Łaskawej	
w	Krzeszowie	 przez	 ks.	 prałata	Ma-
riana	 Kopko,	 również	 kawalera	 Za-
konu.	 Nieoczekiwanym	 gościem	 na	
Dniu	skupienia	był	misjonarz	ks.	Da-
riusz	Stańczyk;	 z	parafii	w	Tobolsku	
na	 Syberii	 w	 Rosji.	 Zebrani	 goście	
wysłuchali	 z	 wielkim	 zainteresowa-
niem	 niezmiernie	 ciekawych	 infor-
macji	 o	 duszpasterstwie	 tam,	 gdzie	
polscy	patrioci	z	czasów	powstań	 li-
stopadowego,	 styczniowego	 i	 po	na-
paści	 ZSRR	 na	 Polskę	 we	 wrześniu	
1939	 r.,	 byli	 wywożeni.	 Ks.	 Dariusz	
przybliżył	 również,	 jak	wygląda	dzi-
siejsza	 rzeczywistość	 potomków	 na-
szych	 rodaków	 na	 Syberii,	 a	 przede	
wszystkim,	jak	wygląda	sytuacja	koś-
cioła	katolickiego	w	Rosji.

Dwie	 konferencje	 Dnia	 Skupie-
nia	prowadził	ks.	dr	Paweł	Kilimnik	
sekretarz	Biskupa	 Świdnickiego.	Za-
gadnienia	 poruszane	 podczas	 Dnia	
Skupienia	 Zakonu	 dotyczyły	 czasu	
Adwentu	 jako	 szczególnego	 czasu	
wsłuchiwania	się	w	Słowo	Boże,	któ-
re	jest	„żywe	i	skuteczne”.	Nie	można	
jednak	 pozostać	 tylko	 na	 słuchaniu,	
trzeba	Słowo	Boga,	w	pełni	usłyszeć,	
przyjąć	 i	 pozwolić	 mu	 urzeczywist-
niać	 się	 w	 naszym	 życiu	 każdego	
dnia.	Czas	Adwentu,	 to	 czas,	w	któ-
rym	 jesteśmy	zaproszeni	do	przygo-
towania	w	nas	samych	miejsca,	gdzie	
Słowo	Boga	będzie	mogło	„narodzić”	
się,	 wydając	 owoce	 nowego	 życia.	
Przykładem	 stała	 się	 dla	 nas	 Mary-

ja	 w	 scenie	 Zwiastowania.	 Jej	 pozy-
tywna	 relacja	 na	 usłyszane	 Słowo,	
jej	 "niech	 mi	 się	 stanie"	 przyniosło	
najpiękniejszy	 owoc	 –	 Jezusa,	 który	
umarł	-	zgodnie	z	Pismem	-	za	nasze	
grzechy,	 został	 pogrzebany	 i	 zmar-
twychwstał	trzeciego	dnia.

Czas	 adwentu,	 to	 dla	 każdego	
z	nas	oczekiwanie	na	spotkanie	z	Pa-
nem	Bogiem	w	słowie	wcielonym,	to	
pewność,	 że	 każdego	 dnia	 możemy	
spotkać	Go	w	Eucharystii	i	w	Ewan-
gelii.	Pan	blisko	jest,	oczekuj	Go!

Iwona Stach-Janyst 

Od lewej: ks. kustosz, ks. Paweł i ks. misjonarz Dariusz
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Spotkanie Opłatkowe
Rodziny Radia Maryja
Niedziela, 16 stycznia 2022 roku

w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej 
w Krzeszowie

Program:
• godz. 12.00 – Msza św. w intencji Radia Maryja i TV Trwam 

  oraz Rodziny Radia Maryja Diecezji Legnickiej
• godz. 13.30 – Muzyczna opowieść o źródłach 

  i poszukiwaniach wolności: 
  „Imię wolności” – koncert z okazji 
  beatyfikacji Kard. Stefana Wyszyńskiego 
  w Domu Kultury w Krzeszowie

• godz. 14.30 – Dzielenie się Opłatkiem
• godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia 

  i zakończenie spotkania

Scenariusz i reżyseria: Sebastian Dylnicki 
Muzyka: Jacek Sroka-Ritau
www.polskiteatrhistorii.pl 
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40. rocznicA wprowAdzeniA 
StAnu woJennego

13 grudnia 1981 r. o godz. 6.00 rano Polskie radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, 
w którym informował on Polaków o wprowadzeniu stanu wojennego na terenie całego kraju.

Stan	 wojenny	 przyniósł	 tysiącom	
osób	i	ich	rodzinom	cierpienie	–	izolację	
w	 ośrodkach	 internowania,	 uwięzienie,	
pozbawienie	 pracy.	 Ranek	 13	 grudnia	
zaskakiwał.	 Milczały	 telefony.	 Nie	 uda-
wały	 się	próby	uruchomienia	 telewizora.	
Z	 radia	 płynęła	muzyka	 poważna.	 Sytu-
acja	 stawała	 się	 klarowna	 od	 momentu	
wysłuchania,	 wielokrotnie	 powtarzanego	
w	 radiu	 i	 telewizji,	 przemówienia	 Jaru-
zelskiego.	 Jego	 zdaniem	 Polska	 znalazła	
się	 w	 śmiertelnym	 niebezpieczeństwie	
–	 groził	 jej	 chaos,	 anarchia,	 a	 ekstremi-
ści	 związkowi	 gotowali	 się	 do	 fizycz-
nej	 rozprawy	 z	 tymi,	 którzy	 sprawowali	
władzę.	 Jedynym	 wyjściem	 było	 zatem	
wprowadzenie	 stanu	 wojennego	 (zgod-
nie	 z	 Konstytucją	 możliwe	 było	 jedynie	
ogłoszenie	 stanu	 wyjątkowego),	 władzę	
zaś	 przejmowała	 w	 swe	 ręce	 tajemnicza	
Wojskowa	 Rada	 Ocalenia	 Narodowego,	
wkrótce	 przezwana	 przez	 ulicę	 „Wroną”.	
Zadaniem	 Rady	 miało	 być	 administro-
wanie	 krajem	 w	 czasie	 obowiązywania	
stanu	wojennego.	W	istocie	jej	znaczenie	
było	głównie	propagandowe.	Rozpoczęły	
się	pierwsze	strajki	protestacyjne.	W	Por-
cie	 Gdańskim	 powstał	 Krajowy	 Komitet	
Strajkowy	 z	Mirosławem	Krupińskim	na	
czele.	W	związku	z	wprowadzeniem	stanu	
wojennego	 na	 terenie	 Polski,	 narzucono	
społeczeństwu	szereg	rygorów,	takich	jak	
godzina	milicyjna,	zakaz	zgromadzeń	czy	
zawieszenie	 działalności	 stowarzyszeń,	
związków	itd.	Mogła	działać	dominująca	
partia	 –	 PZPR.	 Zmilitaryzowano	 szereg	
kluczowych	zakładów	pracy.	W	sądowni-
ctwie	wprowadzono	tryb	doraźny,	w	któ-
rym	 obowiązywały	 zaostrzone	 kary,	 do	
kary	śmierci	włącznie.	Aresztowania,	pro-
cesy	i	internowanie	nie	wyczerpywały	ar-
senału	represji.	Tysiące	osób,	uczestników	
strajków	i	demonstracji,	zostało	pobitych.	
Dziesiątki	tysięcy	skazano	na	grzywny	lub	
kary	aresztu	na	podstawie	orzeczeń	kole-
giów	 do	 spraw	wykroczeń.	Kilka	 tysięcy	
działaczy	„Solidarności”	zostało	zmuszo-
nych	 do	 opuszczenia	 kraju.	 Liczby	 osób	
zwolnionych	 z	 pracy,	 pozbawionych	 sta-
nowisk	 itp.	 z	 przyczyn	 politycznych	 nie	
sposób	ustalić.

Źródło:	naszdziennik.pl/

Pomnik górników poległych w czasie ataku oddziałów 
Ludowego Wojska Polskiego 

i ZOMO na Kopalnię Wujek w grudniu 1981 roku. 
źródło: wikipedia.org
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podziękowAnie dlA 
naszych Parafian

W	sobotę	11	grudnia	2021	roku	grupa	„Ludzi	Do-
brej	Woli”	pod	kierownictwem	ks.	Łukasza,	wikariu-
sza	naszej	parafii	 rozpoczęła	akcję	wystroju	bazyliki	
krzeszowskiej	na	czas	uroczystości	Bożego	Narodze-
nia.	Pragniemy	podziękować	serdecznie	naszej	mło-
dzieży	oraz	osobom	dorosłym	za	ogromne	zaangażo-
wanie	 i	pomoc	w	przewiezieniu	choinek	z	 lasu	oraz	
za	 całokształt	 wystroju	 świątecznego.	 Podajemy	 na-
zwiska	i	imiona	tych	naszych	parafian	i	wyrażamy	im	
serdeczne	podziękowania	od	nas	wszystkich:

OsP Krzeszów:

Dziękujemy	 w	 tym	miejscu	 panu	 Janowi	 Ferenc	
z	Krzeszowa	za	przygotowanie	tegorocznej	szopki	dla	
naszej	bazyliki	w	Krzeszowie.	Za	jego	ogromne	zaan-
gażowanie	niech	Maryja,	patronka	naszej	Wspólnoty	
wynagrodzi	mu	zdrowiem	oraz	potrzebnymi	łaskami	
na	każdy	dzień	życia.

W imieniu Duszpasterstwa 
ks. Marian Kopko

proboszcz i kustosz z Krzeszowa

•	Krystian	Steczko
•	Bartosz	Proszowski
•	Krystian	Baran

•	Zbigniew	Boroń
•	Krzysztof	Skoczeń

•	Rafał	Stanek
•	Mariusz	Klimczak
•	Piotr	Gamoń
•	Krzysztof	Jała	
•	Michał	Jała	

•	Miłosz	Jała
•	Piotr	Mokrzycki
•	Jakub	Ogorzałek
•	Andrzej	Gamoń
•	Adam	Kasperski

Osoby z parafii:
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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,  
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

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)

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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Bal Wszystkich Świętych 2021 r.



SioStry ElżbiEtanki
WSzyStko oddały śW. JózEfoWi 
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