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• Niedziela 1 maja – Msza św. w kościele brackim pw. św.
Józefa o godz. 12.00. Zapraszamy na Nabożeństwa
Majowe do bazyliki: w tygodniu o godz. 17.30,
w niedzielę na 16.30; zmiana tajemnic żywego różańca o godz. 10.00.
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• 31 maja – 76. rocznica przybycia do Krzeszowa 44
Sióstr Benedyktynek ze Lwowa (1946 r).
• Czwartek 2 czerwca – 25. rocznica koronacji ikony
krzeszowskiej.
• Piątek 3 czerwca – Pierwszy Piątek Miesiąca. Odwiedziny chorych od godz. 8.30. Po Mszy św. wieczornej: całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu.

• Sobota 4 czerwca – Sympozjum Naukowe
z okazji 25. rocznicy koronacji ikony krzeszowskiej (rozpoczęcie od godz. 10.00 w Sali
• Wtorek 3 maja – Uroczystość NMP Królowej PolRycerskiej SS. Benedyktynek).
ski. Msze Święte godz. 7.30, 10.00, 12.00 i 17.00.

• Środa 4 maja – wspomnienie św. Floriana, patrona
strażaków; Msza Święta za naszych strażaków z OSP
w Krzeszowie o godz. 12.00.
• Czwartek 5 maja – Pierwszy Czwartek Miesiąca. zapraszamy na godz. 17.00 do bazyliki na spotkanie
z klerykami WSD w Legnicy. Mszy św. o godz. 18.00
będzie przewodniczył Rektor WSD w Legnicy ks. dr
Piotr Kot.
• Piątek 6 maja – Pierwszy Piątek Miesiąca, od godz.
8.30 odwiedziny chorych. Po Mszy św. wieczornej
całonocna Adoracja Najświętszego Sakramentu.
• Od soboty 7 maja do piątku 13 maja – Jerycho Różańcowe w kaplicy loretańskiej. Rozpoczęcie w sobotę 7 maja o godz. 15.00. Zakończenie na Eucharystii w piątek 13 maja o godz. 12.00 w kościele
brackim. Po Eucharystii: Procesja Fatimska po placu klasztornym.

• Niedziela 5 czerwca 2022 – godz. 14.00 główna uroczystość związana z 25. rocznicą koronacji ikony krzeszowskiej pod przewodnictwem biskupa legnickiego.
• Poniedziałek 6 czerwca godz. 17.30 – Telewizja TRWAM w Krzeszowie.
• Piątek 10 czerwca – Pierwsza w tym roku Eucharystia na Górze św. Anny godz. 16.00. Pierwszy Piątek
Miesiąca. Od godz. 8.30 odwiedziny chorych. Po
Mszy Św. wieczornej całonocna Adoracja Najświętszego Sakramentu.
• Sobota 11 czerwca – we Wrocławiu beatyfikacja
Sióstr Elżbietanek, pomordowanych przez Żołnierzy Radzieckich.
• Niedziela 12 czerwca godz. 12.00 – 24. Pielgrzymka
w intencji Trzeźwości Narodu Polskiego.

• Niedziela 8 maja – IX Pielgrzymka Motocyklowa
Dolnego Śląska do Krzeszowa – Msza św. o godz.
12.00 w bazylice. Po Eucharystii „Piknik Rodzinny”.

• Czwartek 16 czerwca – Uroczystość Bożego Ciała.
Msze Święte godz. 7.00, 10.00 z procesją ulicami
Krzeszowa. Po procesji Msza Św.; oraz wieczorna
Eucharystia o godz. 17.00.

• Od 14 do 15 maja – Wizytacja Kanoniczna parafii
pw. Wniebowzięcia NMP przez Ordynariusza Legnickiego ks. prof. Andrzeja Siemieniewskiego.

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

• Od poniedziałku 16 maja – rozpoczęcie w Kaplicy
Loretańskiej Adoracji Najświętszego Sakramentu –
od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30
do 12.00.

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

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

• Czwartek 23 czerwca – 758. rocznica śmierci Księżnej Anny, żony Henryka Pobożnego.

• Niedziela 22 maja – po Mszy św. wieczornej – Nabożeństwo do św. Rity i poświęcenie „róż”.

• Od niedzieli 26 czerwca – Koncerty Organowe
w Krzeszowie – przez cały miesiąc lipiec i sierpień.
Koncerty codziennie w bazylice o godz. 11.00 i 13.00;
w kościele pw. św. Józefa w każdą sobotę godz. 19.00.
Koncerty potrwają do niedzieli 4 września.

• Niedziela 29 maja godz. 10.00 – Pierwsza Komunia
Święta w bazylice krzeszowskiej.

• Środa 29 czerwca – Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
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Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II
wygłoszona w Legnicy 2 czerwca 1997 roku
«Uwielbiaj duszo moja, Pana» (Luc. 1, 46).

Magnificat! Słowa tego kantyku
słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii.
Maryja po zwiastowaniu odwiedziła
swoją, krewną Elżbietę. Elżbieta zaś,
gdy usłyszała pozdrowienie Maryi,
doznała szczególnego objawienia.
W głębi serca poznała, że jej młoda krewna, która przychodzi do
niej w stanie błogosławionym, nosi
w swoim łonie Mesjasza. Wydała
więc okrzyk pozdrawiając Maryję:
«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc
Twojego łona» (Ibid.1, 42). I wówczas, odpowiadając na pozdrowienie Elżbiety, Maryja oddaje cześć
Bogu słowami Magnificat:
«Wielbi dusza moja Pana i raduje
się duch mój w Bogu, moim Zbawcy» (Ibid. 1, 46-47).
Kościół codziennie powraca do
tego kantyku, do tej pieśni, śpiewa
ją wielokrotnie, powtarza każdego dnia, w szczególności w liturgii
nieszpornej dziękując Panu za to
samo, za co dziękowała Maryja: za
to, że Syn Boży stał się Człowiekiem i zamieszkał pomiędzy nami.
I my dzisiaj, podczas liturgii Mszy
św. w piastowskiej Legnicy, śpiewamy razem z Maryją Magnificat,
aby wyrazić nasza wdzięczność za
dar nieustannej obecności Chrystusa w Eucharystii. Spotykamy się
bowiem w ramach Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego
we Wrocławiu, który wczoraj się zakończył. Słowami Maryi zaś dziękujemy za wszelkie dobro, w którym
uczestniczymy poprzez sakrament
Ciała i Pańskiej.
Zanosimy to dziękczynienie
razem z wszystkimi pokoleniami
wierzących na całym świecie. I jest
dla nas szczególną radością, iż ten
powszechny hymn uwielbienia rozbrzmiewa na Dolnym Śląsku dzi-

siaj, tutaj w Legnicy. Cieszę się, że
mogłem tu przybyć i spotkać się ze
wspólnotą Kościoła, która od pięciu
lat ma swoją własną diecezję. Słowa
serdecznego powitania kieruję do
waszego pasterza, biskupa Tadeusza, jego biskupa pomocniczego,
do kapłanów, do osób konsekrowanych i do wszystkich wiernych
diecezji legnickiej. Pozdrawiam
również pielgrzymów przybyłych
z Niemiec i z Czech oraz Serbołużyczan. Wszystkim dziękuję za ich
obecność.
Wasza diecezja jest młoda, ale
chrześcijaństwo na tych ziemiach
ma swoją długą i bogatą tradycję.
Pamiętamy, że Legnica to miejsce
historyczne – miejsce, na którym
książę piastowski Henryk, zwany
Pobożnym, syn św. Jadwigi, stawił
czoło najeźdźcom ze Wschodu.
Tatarom – wstrzymując ich groźny
pochód ku Zachodowi. Z tego powodu, choć bitwa została przegrana,
wielu historyków uznaje ją za jedną
z ważniejszych w dziejach Europy.
Ma ona również wyjątkowe znaczenie z punktu widzenia wiary. Trudno określić, jakie motywy przeważały w sercu Henryka – chęć obrony
ojczystej ziemi i udręczonego ludu,
czy też wola powstrzymania wojsk
mahometańskich
zagrażających
chrześcijaństwu. Wydaje się, że motywy te były nierozłączne. Henryk,
oddając życie za powierzony jego
władzy lud, równocześnie oddawał
je za wiarę Chrystusową. I to był
znamienny rys jego pobożności,
którą ówczesne pokolenia dostrzegły i zachowały jako przydomek:
Henryk Pobożny.
Ta okoliczność historyczna,
związana z miejscem naszej dzisiejszej liturgii, usposabia nas do
refleksji nad tajemnicą Euchary-

stii w szczególnej perspektywie –
w perspektywie życia społecznego.
Słusznie bowiem naucza Sobór, iż
skoro «żadna... społeczność chrześcijańska nie da się wytworzyć, jeżeli
nie ma korzenia i podstawy w sprawowaniu Najświętszej Eucharystii,
od niej..., trzeba zaczynać wszelkie
wychowanie do ducha wspólnoty»
(Presbyterorum Ordinis, 6)
2. Pyta Apostoł: «Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że
Duch Boży mieszka w was?» (1 Cor.
3, 16). Te słowa św. Pawła odnoszą
się do wspólnoty Kościoła w Koryncie, ale można też odnieść je do
wszystkich wspólnot, które rozwijały się w miastach i wioskach
na przestrzeni wieków. Czym żyła
wspólnota Kościoła? Skąd otrzymywała Ducha Bożego? Dzieje
Apostolskie dają świadectwo, iż
chrześcijanie od początku trwali
na modlitwie, na słuchaniu słowa
Bożego i na łamaniu chleba, czyli
liturgii eucharystycznej (Act. 2, 42).
W ten sposób codziennie powracali
do wieczernika, do tej chwili, kiedy
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Chrystus ustanowił Eucharystię. Od
tego momentu Eucharystia stała się
zaczynem nowej budowy.
Eucharystia stała się źródłem
głębokiej więzi między uczniami
Chrystusa: budowała «komunię»,
wspólnotę Jego Ciała Mistycznego.
Wspólnota ta miała korzenie w miłości i była przeniknięta miłością.
Widzialnym znakiem tej miłości
była codzienna troska o każdego
pozostającego w potrzebie. Dzielenie eucharystycznego Chleba było
dla chrześcijan wezwaniem do tego,
by dzielić również chleb codzienny
z tymi, którzy go nie mają. Niektórzy nawet, jak czytamy w Dziejach
Apostolskich, «sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu
według potrzeby» (Ibid. 2, 45). Ta
działalność pierwszej wspólnoty
Kościoła we wszystkich wymiarach
życia społecznego była kontynuacją
Chrystusowej misji niesienia światu
nowej sprawiedliwości – sprawiedliwości Królestwa Bożego.
3. Bracia i Siostry! Dziś, gdy celebrujemy Eucharystię, i dla nas staje
się jasne, że jesteśmy wezwani, by
żyć tym samym życiem i tym samym Duchem. Jest wielkim zadaniem naszego pokolenia, wszystkich
chrześcijan tego czasu, nieść światło Chrystusa w życie społeczne.
Nieść je na «współczesne areopagi»,
ogromne obszary dzisiejszej cywilizacji i kultury, polityki i ekonomii.
Wiara nie może być przeżywana
tylko we wnętrzu ludzkiego ducha.
Ona musi znajdować swój wyraz
zewnętrzny w życiu społecznym.
«Kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga,
którego nie widzi. Takie zaś mamy
od Niego przykazanie, aby ten, kto
miłuje Boga, miłował też i brata
swego».To jest wielkie zadanie, jakie
staje przed nami, ludźmi wiary.
Wielokrotnie poruszałem kwestie społeczne w przemówieniach,
a nade wszystko w Encyklikach:
«Laborem Exercens», «Sollicitudo
Rei Socialis», «Centesimus Annus».
Trzeba jednakże do tych tematów
powracać, dopóki na świecie dzie-

je się choćby najmniejsza niesprawiedliwość. Inaczej Kościół nie
byłby wierny misji, jaką zlecił mu
Chrystus. misji sprawiedliwości.
Zmieniają się bowiem czasy, zmieniają się okoliczności, wciąż jednak
są pośród nas ludzie, którzy potrzebują głosu Kościoła i głosu Papieża, aby zostały wypowiedziane ich
troski, ich bóle i niedostatki. Oni
nie mogą się zawieść. Oni muszą
wiedzieć, że Kościół był z nimi i jest
z nimi, i że Papież jest z nimi; że
obejmuje sercem i modlitwą każdego, kogo dotyka cierpienie. Dlatego
Papież będzie mówił o problemach
społecznych, bo tu zawsze chodzi
o człowieka – o konkretną osobę.
Mówię o tym także w Polsce, bo
wiem, iż potrzeba jej tego orędzia
sprawiedliwości. Dziś, w dobie budowania demokratycznego państwa, w dobie dynamicznego rozwoju gospodarczego, ze szczególną
wyrazistością odsłaniają się wszystkie braki życia społecznego w naszym kraju. Co dnia przekonujemy
się, jak wiele jest osób cierpiących
niedostatek, osób i rodzin, szczególnie rodzin wielodzietnych. Wiele jest samotnych matek borykających się z ogromnymi trudnościami
w utrzymaniu i wychowaniu własnych dzieci; wielu opuszczonych
i pozbawionych środków do życia
ludzi w podeszłym wieku. W domach dziecka nie brak tych, którym nie dostaje codziennego chleba
i odzienia. Jak nie wspomnieć chorych, którzy z braku środków nie
mogą być otoczeni należytą opieką?
Na ulicach i placach miast przybywa ludzi bezdomnych. Nie można
przemilczeć obecności pośród nas
tych wszystkich naszych bliźnich,
którzy także należą do tego samego Narodu i do tego samego Ciała
Chrystusa. Przychodząc do Stołu
Pańskiego, aby posilać się jego Ciałem, nie możemy pozostać obojętni
na tych, którym brakuje chleba codziennego. Trzeba o nich mówić,
ale trzeba też odpowiadać na ich
potrzeby. Jest obowiązkiem zwłaszcza tych, którzy sprawują władzę,
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tak zarządzać dobrem wspólnym,
takie stanowić prawa i tak kierować
gospodarką kraju, ażeby te bolesne
zjawiska życia społecznego znalazły swoje właściwe rozwiązanie.
Jest to naszym wspólnym obowiązkiem, obowiązkiem miłości, nieść
pomoc na miarę naszych sił tym,
którzy jej oczekują. Mówi Chrystus:
«Wszystko, co uczyniliście jednemu
z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczyniły» (Matth. 25, 40).
«Wszystko, czego nie uczyniliście
jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili» (Ibid. 25,
45)
Potrzeba więc naszego chrześcijańskiego dzieła, naszej miłości,
aby Chrystus obecny w braciach nie
cierpiał niedostatku.
Wiele w tym względzie już zrobiono w naszej Ojczyźnie. Wiele
uczynił i czyni także Kościół. Do
działalności duszpasterskiej Kościoła na stałe weszły już inicjatywy na
rzecz ubogich, chorych, bezdomnych nie tylko w kraju, ale i poza
jego granicami. Rozwija się tak zwany wolontariat i dzieła charytatywne. Pragnę wszystkim. podziękować
– duchownym, osobom zakonnym
i świeckim wszystkim, którzy na co
dzień wykazują wrażliwość na potrzeby innych, umiejętność ofiarnego dzielenia się dobrami. i wielkie
zaangażowanie na rzecz drugiego
człowieka.
Wasza posługa, często spełniana w ukryciu, często przemilczana
przez środki informacji, jest zawsze
znakiem wiarygodności pasterskiej
misji Kościoła.
Mimo tych wysiłków pozostaje
jeszcze wciąż wielkie pole do działania. Zachęcam was przeto, Bracia
i Siostry, abyście budzili w sobie
wrażliwość na wszelki niedostatek
i ofiarnie współdziałali w niesieniu
nadziei wszystkim, którym tej nadziei brak. Niech Eucharystia będzie
dla was niewyczerpanym źródłem
tej właśnie wrażliwości i mocy do jej
urzeczywistniania na co dzień.
Ciąg dalszy na następnej stronie
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4. Chciałbym tu zatrzymać się
jeszcze przy sprawie ludzkiej pracy.
U początków mojego pontyfikatu
poświęciłem temu zagadnieniu całą
Encyklikę «Laborem Exercens».
Dziś, po szesnastu latach od jej wydania, wiele problemów pozostało nadal aktualnych. Wiele z nich
w naszym kraju jeszcze bardziej
się uwydatniło. Jak nie wspomnieć
tych, którzy na skutek reorganizacji
przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych stanęli wobec dramatu utraty
pracy, bezrobocia? Ile osób i całych rodzin popadło z tego powodu
w skrajne ubóstwo! Ilu ludzi młodych nie widzi sensu podejmowania nauki, podnoszenia kwalifikacji,
studiowania, wobec perspektywy
braku zatrudnienia w obranym zawodzie! W Encyklice «Sollicitudo
Rei Socialis» pisałem, iż bezrobocie
jest znakiem niedorozwoju społecznego i gospodarczego państw.
Dlatego należy zrobić wszystko, co
możliwe, aby temu zjawisku zapobiegać. Praca jest bowiem «dobrem
człowieka – dobrem jego człowieczeństwa przez pracę... człowiek
nie tylko przekształca przyrodę,
dostosowując ją do swoich potrzeb,
ale także urzeczywistnia siebie jako
człowiek, ..., poniekąd bardziej «staje się człowiekiem» (Ioannis Pauli
PP. II, Sollicitudo Rei Socialis, 18).
Jest jednak również obowiązkiem płynącym z wiary i miłości,
aby chrześcijanie, którzy dysponują
środkami produkcji, tworzyli miejsca pracy, przyczyniając się w ten
sposób do rozwiązania problemu
bezrobocia w najbliższym środowisku. Gorąco proszę Boga, aby wszyscy ci, którzy mogą uczciwie zdobywać chleb pracą własnych rąk, mieli
ku temu właściwe warunki.
Z sytuacją bezrobocia jest związane takie podejście do pracy,
w którym człowiek staje się narzędziem produkcji, zatracając w konsekwencji swą godność osobową.
W praktyce zjawisko to przybiera
formę wyzysku. Często przejawia
się on w takich sposobach zatrudniania, które nie tylko nie gwaran-

tują pracownikowi żadnych praw,
ale zniewalają go poczuciem tymczasowości i lękiem przed utratą
pracy do tego stopnia, że jest pozbawiony wszelkiej wolności w podejmowaniu decyzji. Wielokrotnie
wyzysk przejawia się w takim ustalaniu czasu pracy, iż pozbawia się
pracownika prawa do odpoczynku i troski o duchowe życie Często
też wiąże się z niesprawiedliwym
wynagrodzeniem, zaniedbaniami
w dziedzinie ubezpieczeń i opieki
zdrowotnej. Wielokrotnie, szczególnie w przypadku kobiet, jest zaprzeczeniem prawa do szacunku dla
osobowej godności.
Praca ludzka nie może być traktowana tylko jako siła potrzebna
dla produkcji – tak zwana «siła
robocza». Człowiek nie może być
widziany jako narzędzie produkcji. Człowiek jest twórcą pracy i jej
sprawcą. Trzeba uczynić wszystko, ażeby praca nie straciła swojej
właściwej godności. Celem bowiem
pracy każdej pracy jest sam człowiek. Dzięki niej winien się udoskonalać, pogłębiać swoją osobowość.
Nie wolno nam zapominać – i to
chcę z całą siłą podkreślić – iż praca
jest «dla człowieka», a nie człowiek
«dla pracy». Wielkie zadania stawia
przed nami Pan Bóg, domagając się
od nas świadectwa na polu społecznym. Jako chrześcijanie, jako ludzie
wierzący, musimy uwrażliwiać nasze sumienia na wszelkiego rodzaju
niesprawiedliwość czy formy wyzysku jawnego lub zakamuflowanego.

Zwracam się tu przede wszystkim do tych braci w Chrystusie,
którzy zatrudniają innych. Nie dajcie się zwodzić wizji szybkiego zysku, kosztem innych.
Strzeżcie się wszelkich pokus
wyzysku. W przeciwnym razie
każde dzielenie eucharystycznego
Chleba stanie się dla was wyrzutem
i oskarżeniem. Tych zaś, którzy podejmują jakikolwiek rodzaj pracy,
zachęcam: spełniajcie ją odpowiedzialnie, uczciwie i solidnie. Podejmujcie obowiązki w duchu współpracy z Bogiem w dziele stwarzania
świata.. «Czyńcie sobie ziemię poddaną» (Gen. 1, 28). Podejmujcie
pracę w poczuciu odpowiedzialności za pomnażanie dobra wspólnego, które ma służyć nie tylko temu
pokoleniu, ale wszystkim, którzy
w przyszłości zamieszkiwać będą tę
ziemię – naszą ojczystą, polską ziemię.
5. «Patrz! Kładę dziś przed tobą
życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować
Pana, Boga twego, i chodzić jego
drogami, pełniąc jego polecenia,
prawa i nakazy, abyś żył i mnożył
się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił» (Deut. 30, 15-16) – te słowa
Mojżeszowego testamentu z wielką
mocą rozbrzmiewają dziś również
w naszej Ojczynie. «Wybierajcie
więc życie»! (Ibid. 30, 19).
Jaką drogą pójdziemy w trzecie tysiąclecie? «Kładę dziś przed
tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście» – mówi Prorok. Bracia
i Siostry, proszę was: «Wybierajcie
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życie»! Ten wybór dokonuje się
w sercu, w sumieniu człowieka, ale
nie pozostaje on bez wpływu również na życie społeczności narodu. Każdy człowiek wierzący jest
w jakiś sposób odpowiedzialny za
kształt życia społecznego. Chrześcijanin żyjący wiarą, żyjący Eucharystią, jest wezwany do budowania
przyszłości własnej i swego narodu, przyszłości opartej na mocnych
fundamentach Ewangelii. Nie lękajcie się zatem brać odpowiedzialności za życie społeczne w naszej
Ojczyźnie. To jest wielkie zadanie,
jakie stoi przed człowiekiem: pójść
odważnie do świata; kłaść podwaliny pod przyszłość, by była ona
czasem poszanowania człowieka;
by była otwarta na Dobrą Nowinę!
Czyńcie to w jednomyślności, która
wyrasta z miłości do człowieka oraz
z umiłowania Ojczyzny.
U schyłku tego stulecia potrzeba
«wielkiego czynu i wielkiego dzieła», o którym pisał kiedyś Stanisław
Wyspiański (Przy wielkim czynie
i przy wielkim dziele), aby cywilizację, w której żyjemy, przepoić
duchem sprawiedliwości i miłości.
Trzeba «wielkiego czynu i wielkiego dzieła», aby współczesna kultura
otworzyła się szeroko na świętość,
pielęgnowała ludzką godność, uczyła obcowania z pięknem. Budujmy
na Ewangelii, abyśmy, wraz z kolejnymi pokoleniami Polaków żyjącymi w wolnej i zasobnej Ojczyźnie,
mogli wraz z Psalmistą dziękować:
Każdego dnia będę Ciebie
(Panie) błogosławił
i na wieki wysławiał Twe imię
Wielki jest Pan
i godzien wielkiej chwały,
a wielkość jego niezgłębiona.
Pokolenie pokoleniu
głosi Twoje dzieła
i zwiastuje Twoje potężne czyny»
(Ps. 145 (144), 2-4).
6. «Uwielbiaj, duszo moja,
Pana!». Podczas Kongresu Eucharystycznego na Dolnym Śląsku wraz
z Maryją dziękujemy za Euchary-

stię – źródło miłości społecznej.
Wyrazem jedności z Maryją niech
będzie ukoronowanie cudownego
wizerunku Matki Bożej Łaskawej
z Krzeszowa.
Sanktuarium krzeszowskie ufundowała Anna, wdowa po Henryku
Pobożnym, w rok po bitwie legnickiej. Już w wieku XIII przed obrazem Bogarodzicy gromadziły się
rzesze pielgrzymów. I już wówczas
nosiło ono nazwę Domus Gratiae
Mariae. Rzeczywiście był to Dom
Laski hojnie rozdzielanej przez Bogarodzicę, do którego licznie przybywali pielgrzymi z różnych krajów,
zwłaszcza Czesi, Niemcy, Serbołużyczanie i Polacy. Cieszymy się, że
dziś także Boża Matka zgromadzila
licznych pielgrzymów z tych po sąsiedzku żyjących narodów.
Niech ten znak włożenia koron
na głowę Maryi i Dzieciątka Jezus
będzie wyrazem naszej wdzięczności za dobrodziejstwa Boże, których
tak wiele otrzymywali i stale otrzymują czciciele Maryi, spieszący do
krzeszowskiego Domu Laski. Niech
będzie również znakiem zaproszenia Jezusa i Maryi do królowania
w naszych sercach i w życiu naszego
narodu. Abyśmy wszyscy stawali się
świątynią Boga i mężnymi świadkami Jego miłości do ludzi.
Pozdrowienie na zakończenie
Mszy św.
Bożej Opatrzności dzięki składam za to piękne eucharystyczne
spotkanie w słońcu.
Jeszcze raz pragnę pozdrowić
wszystkich mieszkańców ziemi legnickiej. Większość z was przybyła tutaj po wojnie. Pomimo wielu
trudności pielęgnowaliście życie
religijne i ojczystą kulturę. Dzisiaj
wszystkim wam wyrażam wdzięczność za tę postawę pełną głębokiej
wiary i miłości do Ojczyzny.
Pragnę szczególnie pozdrowić
obecnych tutaj Sybiraków i ich rodziny. Na terenie waszej diecezji jest
wielu, którzy czerpiąc siłę z wiary
potrafili przejść przez Sybir i ciężkie doświadczenia lat wojennych
i powojennych, chociażby przez
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straszliwe obozy koncentracyjne.
Tylko dzięki wierze przetrwaliście
te straszliwe warunki na nieludzkiej ziemi, na której przyszło wam
żyć długie nieraz lata. Niech dobry
Bóg wynagrodzi wasze cierpienia,
a zmarłym da wieczny odpoczynek.
Pozdrawiam również byłych
więźniów obozu koncentracyjnego
Gross-Rosen (Rogoźnica). W ciężkich warunkach, zwłaszcza w kamieniołomach przy wydobywaniu
granitu, pracowali w obozie ludzie
różnych narodowości, wśród nich
Polacy: kapłani i świeccy. Wielu, zginęło. Dobrze, że pamiętacie
o tym miejscu wielkiego poniżenia
człowieka, ale i miejscu, gdzie się
okazywali moc ducha ludzkiego.
Są tu również obecni górnicy
i hutnicy z Wałbrzycha oraz okolic,
z Zagłębia Miedziowego. Pozdrawiam was, bracia i siostry, jak również wszystkich ludzi pracy ziemi
legnickiej, życzę «Szczęść Boże»!
Pragnę jeszcze raz powitać naszych gości. Są pośród nich kardynałowie: Sekretarz Stanu, Ksiądz
Prymas, Kardynał Metropolita Wrocławski, kardynał Maida
z Detroit w Stanach Zjednoczonych,
kardynał Vlk z Pragi, kardynał Meisner z Kolonii, kardynał Macharski
z Krakowa, jak również wielu biskupów z Polski i ze świata.
Dziękuję wszystkim za solidarność z Kościołem legnickim. Szczególne słowa życzeń dla arcybiskupa
Adama Kozłowieckiego z Zambii
z okazji 60-lecia kapłaństwa.
Władzom wojewódzkim i miejskim oraz wszystkim, którzy dzisiejszą uroczystość przygotowali, dziękuję z całego serca. Niech Matka
Boża Łaskawa, której obraz dzisiaj
został ukoronowany, strzeże waszej
wiary i wspiera każdego z was i całą
młodą, diecezję legnicką w wypełnianiu zadań, jakie wyznacza wam
w obecnym czasie Boża Opatrzność.
Bóg zapłać za dzisiejsze głębokie przeżycie eucharystyczne. Niech
Bóg wszystkim błogosławi.
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Wspomnienia Mieszkańców Krzeszowa
z koronacji ikony M. B. łaskawej
Rocznice mają to do siebie, że obok bycia pretekstem do świętowania – są też często przyczynkiem do
różnego rodzaju wspomnień i podsumowań. Nie inaczej jest w przypadku krzeszowian, którzy szykując
się do czerwcowego świętowania 25. rocznicy ukoronowania przez Papieża-Polaka cudownego wizerunku
Matki Bożej Łaskawej, pozwolili się zaprosić do wspominek z tamtych wyjątkowych wydarzeń.
Choć wizyta Jana Pawła II
w Legnicy była ważnym i wyjątkowym wydarzeniem dla wszystkich
wiernych młodej wówczas diecezji
Legnickiej, to dla parafian z Krzeszowa – dzięki obecności na miejscu spotkania z następcą Świętego
Piotra, Łaskawej Pani w Jej ikonie
– miała ona zupełnie szczególny
wymiar.
Co pozostaje w ludzkiej pamięci
– z natury swej ulotnej – po upływie roku, co po dziesięciu latach,
a co po ćwierćwieczu? Czy z tak dalekiej odległości czasu widać jeszcze cokolwiek, czy słychać jeszcze
jakiekolwiek słowa i dźwięki?
„Tak to z nami jest, że z upływem
czasu pamiętamy przede wszystkim wydarzenia związane z silnymi
emocjami. Tak działa nasz mózg,
a raczej neuroprzekaźniki uwalniane podczas przeżywania silnych
uczuć”- mówi pani Honorata, która
owego pamiętnego czerwcowego
dnia stała w czterotysięcznym tłumie na legnickim lotnisku, przeżywając nasze narodowe ale i swoje
własne, bardzo osobiste rekolekcje.
A ponieważ te czerwcowe rekolekcje bogate były we wzniosłe i piękne uczucia i emocje to i wspomnienia wraz z nimi ocalały od zatarcia
przez nieubłagany upływ czasu.
Pani Stanisława wspomina, że
do Legnicy wybrali się rodzinnie.
„Na spotkanie z Ojcem Świętym
wybraliśmy się z rodziną – może
nie całą, ale było wiele osób z mojej rodziny: mąż, dwóch braci, siostra, bratowa, moja podopieczna...”
– opowiada, pokazując zdjęcia
uśmiechniętej grupki osób stojącej na legnickich błoniach. Wielu

Widokówka okolicznościowa.
Archiwum Mniszek Benedyktynek w Krzeszowie.

z nich, jak mówi moja rozmówczyni, odeszło w ciągu tych dwudziestu
pięciu lat tam dokąd zmierza nasz
ziemski, najważniejszy pielgrzymi
szlak. Pozostali na fotografiach, pozostali w sercu ale też nierozłącznie
związali się z czerwcowymi wspomnieniami pani Stasi.
Także pani Lidia pielgrzymowała indywidualnie z najbliższymi.
„Pojechaliśmy samochodem razem
z mężem i jednym synem – drugi
syn jechał autokarem razem z ministrantami. Po przyjeździe, dużo
wcześniej przed miejscem spotkania z Papieżem – gdzieś koło stacji
benzynowej, trzeba było zostawić
auto i iść pieszo spory kawałek.
Droga jednak, chociaż dosyć daleka, bardzo szybko nam minęła
– ważne było by dojść na czas, by
spotkać się z Ojcem Świętym”.
Byli też i tacy w gronie rozmówców, którzy owego pamiętnego dnia
wybrali się do Legnicy w grupach
zorganizowanych – autokarami, jak
choćby Andrzej i Krzysztof – wów-

czas zaangażowani w parafialną
służbę ministrancką czy Ania, która
tak wspomina podróż: „Pamiętam
wyjazd wczesnym rankiem przepełnionymi autokarami gdyż chyba
wszystkie dostępne autobusy zostały z tej okazji wynajęte dla pielgrzymów. Z grupą przyjaciół odbyliśmy
tą podróż siedząc na podłodze ale
nikomu to nie przeszkadzało”.
Niedogodności
pielgrzymich
było zresztą dużo więcej, bo i zmęczenie, i piesza droga na lotnisko,
i niewyspanie a wreszcie pogoda,
o której napomykają wszyscy rozmówcy.
„Około godziny 5.00 rano dojechaliśmy do Nowej Wsi Legnickiej”
– opowiada Andrzej. – „Było jeszcze dosyć ciemno. Tam trzeba było
zostawić pojazdy i dalej pójść pieszo. Szliśmy dosyć długo, bo były
z nami także osoby starsze. Ranek
był jeszcze chłodny, może nawet
kropił deszcz. Dopiero potem się
ociepliło”.
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„W pamięci został deszcz i zimno poprzedzające dzień koronacji.
Jeszcze pierwszego czerwca w nocy
padało. Przebudziłam się z tą myślą, że ciągle pada. Ówczesny proboszcz, ojciec Augustyn też wspominał, że nie spał i miał podobne
myśli. Zapewne w Krzeszowie
mnóstwo mieszkańców tej nocy
myślało o tym nieustającym deszczu i zimnie. Do Legnicy pojechałam autokarem. Wszystkich zaskoczyła poprawa pogody. Oczekując
w sektorze dalekim od głównego
ołtarza – to wszyscy krzeszowianie będący na uroczystości pamiętają – ściągaliśmy kolejne warstwy
odzieży, peleryny, kurtki i swetry”
– wspomina pani Honorata.
Wydaje się, że to właśnie owa
zimna i deszczowa aura była dla
wielu osób na tyle dużym wyzwaniem, że niektóre z nich – jak mówi
pani Stanisława – z jej powodu,
w ostatniej chwili, zrezygnowały
z wyjazdu. Ci jednak, którzy pomimo niesprzyjających warunków
pogodowych zdecydowali się na
wyjazd, nagrodzeni zostali pięknym słońcem i iście letnią temperaturą, które powitały ich w poranek
spotkania z Papieżem, ale przede wszystkim wielkimi emocjami
i głębokimi przeżyciami jakie towarzyszyły ich spotkaniu z Wielkim
Rodakiem.
Większość
wspominających
osób trafiło na miejscu spotkania do
odległych sektorów i tylko z oddali
mogło widzieć znamienitego Gościa. Byli jednak i tacy, jak Krzysztof
czy Andrzej, którzy z racji posługiwania w służbie liturgicznej, mieli
możliwość przeżywania spotkania
w fizycznej bliskości z Papieżem
i bezpośredniego oglądania doniosłego wydarzenia.
Pani Ania przywołując swoją
obecność na Mszy Świętej na lotnisku mówi: „Cieszyliśmy się, że
dostaliśmy wejściówki do sektora
bliżej polowego ołtarza. Oczywiście
to „bliżej” to i tak pojęcie względne
– pamiętam, że aby chociaż z oddali

ale na żywo zobaczyć przejeżdżającego Papieża kolega podnosił mnie
na barana”.
Jednakże odległość od miejsca
sprawowania Eucharystii nie miała
ostatecznie wpływu na radość z pojawienia się Ojca Świętego i głębokie wzruszenie, jakie towarzyszyły
zarówno tym – stojącym w pobliżu
ołtarza, jak i osobom znajdującym
się na obrzeżach zgromadzenia liturgicznego.
„Długo czekaliśmy na Papieża –
wspomina Andrzej – ubrani w białe alby niebardzo nawet mogliśmy
usiąść na trawie. Kiedy wreszcie
Ojciec Święty się pojawił – było to
niesamowite przeżycie. Rewelacja!”
„Oczekiwanie na przybycie Ojca
Świętego wydawało się nam bardzo
długie” – to już wspomnienia pani
Lidii. – „Najpierw gromkimi oklaskami powitaliśmy pierwszy helikopter, który przybył, ale okazało
się, że była to «obsługa». W drugim
helikopterze przyleciał Papież. Było
to wyjątkowe przeżycie. Pozostały
mi w pamięci oklaski i okrzyki.”
Podobne wrażenia pojawiają się
też we wspomnieniach pani Honoraty: „Czas zaciera w pamięci wiele
informacji. Pamiętam, że oczekując
na przylot wspólnie ćwiczyliśmy
zawołanie: Ojcze święty umocnij naszą wiarę. Mieliśmy też żółte
wstęgi, przygotowane na powitanie
papieża”.
A potem wszyscy z zapartym
tchem czekali na słowa Jana Pawła
II, bo przecież wszyscy jechali tam
po umocnienie wiary, po otuchę
i nadzieję, po to by usłyszeć, że Papież jest z nimi i żyje ich sprawami. Czekali by ten wielki Polak, tak
dobrze znający historię Polski, jej
problemy a wreszcie dusze Polaków
– pocieszył ich, doradził, pokazał
właściwe kierunki w niełatwej polskiej rzeczywistości doby przemian
gospodarczych i społecznych. I nikt
się nie zawiódł. Ojciec Święty, odnosząc się do Międzynarodowego
Kongresu Eucharystycznego we
Wrocławiu, który był punktem kul-
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minacyjnym jego szóstej podróży
apostolskiej do Polski, wskazywał
na Eucharystię jako źródło życia
i wzywał nas do zakorzenienia się
w tym właśnie źródle Bożej miłości,
z którego następnie ma wyrastać
miłość do braci i troska o sprawy
społeczne – kwestię która zawsze
tak bardzo leżała mu na sercu.
„Zmieniają się bowiem czasy,
zmieniają okoliczności, wciąż jednak są pośród nas ludzie, którzy
potrzebują głosu Kościoła i głosu
Papieża, aby zostały wypowiedziane ich troski, ich bóle i niedostatki.
(...) Dlatego Papież będzie mówił
o problemach społecznych, bo tu
zawsze chodzi o człowieka – o konkretną osobę” – mówił w czasie homilii.
Co ciekawe, to właśnie słowa
dotyczące kwestii społecznych najmocniej zapadły w pamięci krzeszowian.
„Kazanie było poświęcone zwykłemu człowiekowi – wspomina
Krzysztof. – Ojciec Święty mówił
o tym by nie traktować w sposób
podmiotowy pracowników, by jeden człowiek nie wykorzystywał
drugiego. To były czasy dużych
przemian, początków wielkich biznesów i te słowa o równości społecznej były bardzo ważne.”
„Z homilii do dziś pamiętam
papieskie słowa, że praca jest dla
ludzi, a nie człowiek dla pracy. Ten
fragment nauki przylgnął do mnie
i towarzyszy mi w codziennych
obowiązkach”. – to już wspomnienia pani Honoraty.
Także Ania, młoda wówczas kobieta wchodząca w dorosłe życie, tą
właśnie troskę Papieża o godność
życia jego rodaków najbardziej zachowała w pamięci: „Wracając do
słów homilii wygłoszonej tego dnia,
przypominam sobie, że dotknęło
mnie odniesienie się Ojca Świętego do problemów społecznych,
z którymi borykała się wtedy nasza Ojczyzna. Dla mnie był to rok,
Ciąg dalszy na następnej stronie
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w którym miałam rozpocząć studia.
Wielu młodym towarzyszył wtedy niepokój o przyszłość, o możliwość późniejszego podjęcia pracy
w wybranym zawodzie. A Papież
te problemy dostrzegał, był z nami
i wspierał nas”.
Jeszcze innemu z pielgrzymów
najmocniej zapadły w pamięci słowa pozdrowienia dla Sybiraków
i ich rodzin, dla byłych więźniów
obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, górników i hutników oraz
wszystkich ludzi pracy ziemi legnickiej, po których to pozdrowieniach Papież otrzymał wielominutowy aplauz. Ojciec Święty potrafił
dostrzec wszystkich i każdego...
Homilia następcy Świętego Piotra została objęta w Maryjne klamry: Uwielbiaj duszo moja Pana!
– tymi słowami z Magnificatu rozpoczął on i zakończył swoje kazanie
na legnickim lotnisku. W kontekście pieśni uwielbienia Boga wypowiedzianego przez brzemienną
Maryję w domu Elżbiety – również
noszącej nowe życie pod swym
sercem – wyjątkowo i niezwykle
osobiście brzmi świadectwo pani
Honoraty wplecione w jej czerwcowe wspomnienia: „Rok koronacji
jest dla mnie osobiście szczególnie
cenny. 25 lat temu spodziewałam
się dziecka. W listopadzie na świat
przyszła moja druga córka – Gabrysia. Kiedy jeszcze była małą dziewczynką opowiadałam jej, że na uroczystości koronacji krzeszowskiej
Matki Łaskawej była ze mną, pod
sercem oraz, że została pobłogosławiona przez Ojca świętego. Od
dwudziestu pięciu lat naprzemiennie czerwcowe rocznice koronacji
i listopadowe urodziny córki łączę
w ogromny dar wdzięczności za
możliwość uczestnictwa w Eucharystii pod przewodnictwem św.
Jana Pawła II. Nie była to jedyna
Msza św. celebrowana przez Piotra
naszych czasów w której brałam
udział, ale jedyna kiedy biły we
mnie dwa serca”.

Oczywiście dla pielgrzymów
z Krzeszowa kulminacyjnym punktem liturgii 2 czerwca 1997 roku
była koronacja wizerunku Matki
Bożej Łaskawej w jej krzeszowskiej
ikonie. „To była radość wielka, że
to jest właśnie tam w centrum nasza Matka Boża” – mówi pani Stanisława. Krzeszowianie mocno
przeżywali to wydarzenie, do którego wcześniej na łonie parafii się
przygotowywali. „Przygotowania
w parafii trwały długo przy wielkim
zaangażowaniu ojców cystersów
i sióstr benedyktynek„ – podkreśla Krzysztof. – „Były organizowane modlitwy, a ludzie jako wota na
koronę przynosili obrączki, złotą
biżuterię”
„Koronacja to był dla nas Krzeszowian punkt kulminacyjny” –
opowiada z kolei Andrzej, który
stojąc blisko ołtarza jako lektor,
mógł bezpośrednio obserwować to
co się na nim działo. – „Korony do
poświęcenia niósł Zygmunt Jała razem z ojcem Augustynem i siostrą
benedyktynką. Korona była wykonana w dużej części z wotów
parafian i z kamieni szlachetnych
pochodzących z obszaru Dolnego
Śląska. Podeszli z boku. Ikona stała cały czas na podeście, na którym
znajdował się ołtarz. Ojciec Święty
poświęcił i założył korony a potem
ich pobłogosławił. W sumie to wydarzenie było dla nas najważniejsze”.
A czy coś z tamtych czerwcowych uroczystości, poza okolicznościowymi wspomnieniami,
pozostało w sercach i w życiu codziennym mieszkańców Krzeszowa?
„Tak” – odpowiada pani Stanisława – „co rok 2 czerwca mamy
wspomnienie koronacji ikony. To
jest dla nas bardzo uroczysty dzień
– w każdym bądź razie ja to tak odczuwam”.
Pani Lidia, która podczas zbiórki
darów na korony dla Maryi i Jezusa,
ofiarowała swoje złote kolczyki, wyznaje, że odczuwa radość patrząc na

krzeszowską ikonę, radość z tego,
że w tym darze dla Łaskawej Pani
jest też mała cząstka ich rodzinnej
ofiary, że w pewien sposób ich historia jest wpisana w święte relikwie. Pozostały też pamiątki materialne: wejściówka syna-lektora na
Mszę z Ojcem Świętym, zdjęcia po
które się sięga opowiadając wnukom o tych wydarzeniach sprzed
ćwierćwiecza.
Krzysztof, który od wielu lat jest
strażakiem, mówi, że powraca myślą do tamtych wydarzeń sprzed lat
szczególnie gdy podczas uroczystości, wraz z innymi strażakami
jest mu dane nieść świętą ikonę,
asystować w czasie liturgii. Patrzy
z poruszeniem w sercu na korony
w których jest dar serca rodziców,
sąsiadów, znajomych. Patrzy na wizerunek Maryi i ma poczucie że to
jest ich Matka, Matka, która strzeże
przed wszelkim złem tego świata.
„Koronacja Ikony jest dla diecezji legnickiej wydarzeniem wielkiej
rangi. Dla mnie prywatnie Matka
Łaskawa pozostała przede wszystkim Mamą. Królowa Sudetów
uhonorowana papieskimi koronami pozostała czułą, wyrozumiałą,
cierpliwą Mamą, która nie przestaje
z troską pośredniczyć nam w drodze do Syna” – kończy swoje opowiadanie pani Honorata.
„Wspomnienia” – odpowiada
Andrzej – „wyjątkowe wspomnienia i poczucie szczęścia, że dane
było człowiekowi w tym wszystkim
uczestniczyć, że było się tak blisko
Papieża-Polaka, i że on ten jeden
jedyny raz jako Następca Świętego
Piotra przyjechał do nas – był tak
blisko Krzeszowa. Wszystko było
wtedy wyjątkowe! Potem przez tydzień czy dwa żyło się zupełnie inaczej, spało się inaczej albo (śmieje
się) wcale się z tych emocji nie spało!”
(Wszystkim rozmówcom za poświęcony mi czas i hojność w dzieleniu się wspomnieniami – serdecznie
dziękuję)
Monika z Kochanowa
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25-lecie koronacji Krzeszowskiej Ikony
W 30-letniej historii diecezji legnickiej jednym z najbardziej oczekiwanych wydarzeń była wizyta Ojca
Świętego Jana Pawła II 2 czerwca 1997 r. w Legnicy. W czasie tego spotkania Ojciec Święty ukoronował
obraz Matki Bożej Łaskawej z Krzeszowa.
Podczas Diecezjalnej Pielgrzymki
do Rzymu 15 lat temu; biskupi z Legnicy: biskup legnicki Stefan Cichy oraz biskup pomocniczy Stefan Regmunt wraz
z przedstawicielką diecezji s. Maksymilianą Michalewską, matką generalną Sióstr
Magdalenek od Pokuty, wręczyli Benedyktowi XVI kopię Krzeszowskiej Ikony.
Pierwszy biskup legnicki Tadeusz Rybak podjął starania, aby w perspektywie
zaplanowanego na rok 1997 Kongresu
Eucharystycznego w pobliskim Wrocławiu, Ojciec Święty Jan Paweł II przybył do
młodej diecezji legnickiej i dokonał koronacji Ikony z Krzeszowa. Pragnienie to
wyrażał podczas kolejnych spotkań z Ojcem Świętym, a szczególnie podczas spotkania z Papieżem 7 października 1994 r.
Aby jak najowocniej przygotować się do
oczekiwanej wizyty papieskiej w diecezji
i koronacji obrazu, zainicjował peregrynację kopii Ikony Matki Bożej Łaskawej.
Odbyła się ona w okresie od 25 marca
1996 r. do 10 września 1997 r. Wcześniej,
przebywając w Rzymie z biskupem pomocniczym Stefanem Regmuntem, oraz
delegacją przedstawicieli diecezji, 5 stycznia 1996 r. poprosił papieża Jana Pawła II
o błogosławieństwo dla mającej pielgrzymować po diecezji kopii. Prośbę tę Ojciec Święty spełnił bardzo chętnie i wraz
z Księżmi Biskupami i towarzyszącymi im
osobami, modlił się przed tym wizerunkiem w intencji całej diecezji.
W okresie peregrynacji kopia Ikony
krzeszowskiej odwiedziła 532 kościoły parafialne, filialne i kaplice mszalne
w ówczesnych 31 dekanatach diecezji.
Przebywała także w 37 kaplicach zakonnych. Radosny dzień koronacji papieskimi koronami nastąpił 2 czerwca 1997 r. na
legnickim lotnisku, podczas historycznej
wizyty Jana Pawła II, przy udziale ponad
300 tys. pielgrzymów. Wydarzenie to stało się najważniejszym w historii nie tylko
diecezji, ale także miasta i regionu, gdyż
była to pierwsza wizyta Głowy Kościoła Katolickiego tu, na starych piastowskich ziemiach, uświęconej m.in ofiarą
życia księcia Henryka Pobożnego podczas bitwy legnickiej. Nawiązał do tego
Ojciec Święty w czasie homilii: „Podczas
Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego na Dolnym Śląsku wraz z Maryją dziękujemy za Eucharystię – źródło

miłości społecznej.
Wyrazem tej jedności
z Maryją niech będzie
ukoronowanie
cudownego wizerunku
Matki Bożej Łaskawej
z Krzeszowa. Sanktuarium krzeszowskie
ufundowała
Anna,
wdowa po Henryku
Pobożnym, w rok po
bitwie legnickiej. Już
w wieku XIII przed
obrazem Matki Najświętszej gromadziły
się rzesze pielgrzyKs. Prymas Józef Glemp i Bp. Tadeusz Rybak.
mów. I już wówczas Archiwum Mniszek Benedyktynek w Krzeszowie.
nosiło ono nazwę Domus Gratiae Mariae.
Rzeczywiście był to
Bożej pochodzącym z końca XII lub poDom Łaski hojnie rozdzielanej przez Bo- czątku XIII w. Wskazały na to analizy chegurodzicę, do którego licznie przybywali miczne drewna i farby oraz badania denpielgrzymi z różnych krajów, zwłaszcza drologiczne i zdjęcia rentgenowskie deski,
Czesi, Niemcy, Serbołużyczanie i Polacy. na której obraz namalowano. Analiza styCieszymy się, że dziś także Boża Matka listyczna potwierdziła zapisy historyczne,
zgromadziła licznych pielgrzymów z tych mówiące o tym, iż Ikona namalowana zopo sąsiedzku żyjących narodów.
stała w kręgu kultury bizantyjskiej. PrzeNiech ten znak włożenia koron na prowadzone prace konserwatorskie oraz
głowę Maryi i Dzieciątka Jezus będzie wy- wykonane badania stawiają Ikonę Matki
razem naszej wdzięczności za dobrodziej- Bożej Łaskawej z Krzeszowa na miejscu
stwa Boże, których tak wiele otrzymywali najstarszej ikony maryjnej w Polsce, a nai stale otrzymują czciciele Maryi, spieszą- wet – zdaniem prof. Ivo Korżona z Pragi,
cy do krzeszowskiego Domu Łaski. Niech członka Czeskiej Akademii Nauk – w rzębędzie również znakiem zaproszenia Je- dzie 5. najstarszych ikon maryjnych w Euzusa i Maryi do królowania w naszych ropie.
sercach i w życiu naszego narodu. AbyNie tylko Ojciec Święty Jana Paweł II
śmy wszyscy stawali się świątynią Boga poznał wizerunek Matki Bożej Łaskawej
i mężnymi świadkami Jego miłości do z Krzeszowa, ale także papież – senior
ludzi”. (Jan Paweł II, Legnica, 2 VI 1997 r.) Benedykt XVI. Podczas ostatniej dieceObraz uroczyście przewieziono do zjalnej pielgrzymki do Rzymu, w dniu 18
Krzeszowa 17 sierpnia 1997 r. przy udzia- kwietnia 2007 roku zgromadzeni na Plale m.in. kard. Józefa Glempa, Prymasa cu św. Piotra pielgrzymi usłyszeli jego słoPolski i metropolity wrocławskiego kard. wa: „Pozdrawiam pielgrzymów polskich.
Henryka Gulbinowicza, a także biskupów Dziękuję serdecznie za modlitwy w mojej
z Czech i Niemiec. Dopełnieniem wyda- intencji z okazji urodzin i drugiej rocznirzeń z 1997 r. była uroczystość ogłoszenia cy pontyfikatu. Pozdrawiam szczególnie
krzeszowskiej świątyni bazyliką mniej- pielgrzymów z diecezji legnickiej, przyszą. Tytuł ten przyznał Ojciec Święty Jan byłych z okazji 15. rocznicy ustanowienia
Paweł II, a uroczyście ogłosił go w Krze- diecezji. Polecam was Matce Bożej Łaskaszowie nuncjusz apostolski w Polsce, abp wej z Krzeszowa. Wszystkich ogarniam
Józef Kowalczyk 29 sierpnia 1998 r.
moją modlitwą i z serca błogosławię” Sama Ikona – mająca swoją niezwykłą powiedział Benedykt XVI.
historię – w wyniku podjętych kolejnych
Ks. Piotr Nowosielski
badań przez specjalistów od konserwacji
(artykuł napisany 15 lat temu na 15 roczzabytków, okazała się wizerunkiem Matki
nicę powstania Diecezji Legnickiej)
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wspomnień czar...
Papieskie korony

Krzeszowska Pani usłysz nas Bogurodzico wspieraj nas spraw,
aby Polska cała wierną Bogu została...
(31 maja-5 czerwca VI pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny)
2 czerwca 1997 r. diecezja legnicka
gościła w Legnicy Piotra naszych czasów. Po homilii Ojciec Święty ukoronował XIII wieczny Obraz Matki Bożej Łaskawej z Krzeszowa, prosząc Boga, aby
wszyscy, którzy będą wzywać Jej opieki,
naśladowali Jezusa i Maryję oraz wypełniali w życiu przykazanie miłości Boga
i bliźniego.
Krzeszowscy parafianie tłumnie
wyruszyli na uroczystość. Podczas koronacji, przy ołtarzu reprezentowała
nas trzyosobowa delegacja: Ojciec Augustyn Węgrzyn – proboszcz i kustosz
sanktuarium, Matka ksieni sióstr Benedyktynek s. Alojza Antonina Dobek
oraz świecki przedstawiciel pan Zygmunt Jała.
Podczas rozmowy telefonicznej ojciec Augustyn Węgrzyn wspomina –
Miało być zimno i deszczowo. Było pochmurnie od kilku dni. Martwiłem się,
jaki przebieg będzie miała uroczystość
w zimnie i deszczu. Wiał wiatr. Wiedziałem, że wielu ludzi wybiera się do Legnicy. W nocy nie mogłem spać. Pamiętam
jak wyszedłem na zewnątrz. Z zaskoczeniem stwierdziłem, że nie pada, owiało
mnie łagodne ciepło. W Legnicy staliśmy
się naocznymi świadkami koronacji. Stałem blisko i przyglądałem się, jak Jan
Paweł II sprawną ręką nakłada korony.
Przez myśl przemknęły mi wtedy komentarze, że od czasu zamachu na życie Ojca
Świętego, papież nie ma już tej sprawności w dłoniach. Widziałem zdecydowane i sprawne papieskie ręce koronujące
Obraz.
Dla siostry Alojzy, ówczesnej Matki
ksieni sióstr Benedyktynek uroczystość
koronacji jest uwieńczeniem modlitw
i wieloletnich pragnień całego Zgromadzenia.
Żeby zrozumieć wielkość i głębię
naszych przeżyć związanych z koronacją Obrazu M.B.Ł., trzeba cofnąć się do
31 maja 1946 roku, gdy nasze siostry,
po paru tygodniach męki w wagonach,
stanęły w podwieczornej godzinie przed

Koronacja obrazu MB Łaskawej

Bazyliką. Wspomina siostra Alojza. Wygnanki z klasztoru, domu we Lwowie,
przeczytały napis na Bazylice Gratia
Sanctae Mariae- Dom Łaski. A potem
oczy ich spoczęły na tej Ikonie. I pod
Jej wzrokiem rozpoczęły trudne życie,
pełne modlitwy i pracy. Wczytując się
w historię Obrazu nieraz nasuwała się
myśl, dlaczego jest on obecnie zapomniany, tak mało znany i czczony. Nurtująca nasze serca cicha myśl o koronacji
doszła do głosu, gdy Ojciec św. podczas
swojego pobytu we Wrocławiu, koronował figurkę Matki Bożej Śnieżnej. Wtedy
z naszego klasztoru skierowany został list
do kardynała Gulbinowicza z nieśmiałą
prośbą-sugestią, o uczczenie koronami
naszego Obrazu.
Wkrótce po tym Krzeszów znalazł się
w diecezji legnickiej. Nowy jej Pasterz biskup Tadeusz Rybak od pierwszej chwili
swego urzędowania nosił w sercu myśl
o wznowieniu kultu naszej Matki Bożej.
Informację o planowanej koronacji przyjęliśmy z ogromną radością.
W Legnicy podczas uroczystości
Matka ksieni w asyście wspomnianych
już ojca Augustyna i p. Zygmunta niosła

na poduszce korony, które Ojciec święty
pobłogosławił i nałożył na skronie Jezusa i Maryi.
Tak wspomina tamten dzień: Nasze serca były przepełnione radością
i szczęściem, że właśnie za naszych czasów, w naszej obecności (obecnych było
kilkanaście sióstr) obraz ten, tak został
uczczony. Była to radość nie tylko zewnętrzna, ale głębokie przeżycie, wielbienie Boga za Jego Matkę daną nam
ku obronie i podzięka Matce za tyle łask
wypraszanych przez wieki tym, którzy tu
przychodzili ze swoimi troskami. W tych
koronach oddawałyśmy siebie na całkowitą Jej własność.
Równie wzniosłe i wzruszające
wspomnienia zachował pan Zygmunt,
który reprezentował naszą społeczność. Pamiętam, że propozycja podania
Ojcu Świętemu koron spadła na mnie
jak grom z jasnego nieba! Wiedziałem
(i dziś jeszcze bardziej uświadamiam to
sobie), że nie byłem ani jedynym, ani
najlepszym kandydatem na przedstawiciela naszej parafii. Po poważnej rozmowie z ojcem Augustynem zgodziłem się,
mając w świadomości to, że tak bliski
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kontakt z Ojcem Świętym to wielka łaska ofiarowana mi przez naszą Łaskawą
Matkę.
Sam moment podania koron Ojcu
Świętemu jak i całą uroczystość pamiętam jako jedne z najbardziej przejmujących chwil w moim życiu. Jako młody
chłopak nie rozumiałem do końca treści
wygłaszanej wtedy przez Papieża homilii o ludzkiej pracy i kwestiach społecznych. Dziś tamte wydarzenia powróciły
w nowym wymiarze, bo wspominając
koronację naszego Cudownego Obrazu
odkryłem tę homilię na nowo.
... I w sumie cieszę się, że nie zachowały się zdjęcia, na których stoimy przodem, bo nie my tam byliśmy najważniejsi!

A my, mieszkańcy parafii, dekanatu, diecezji. Czy potrafimy z uwielbieniem i wdzięcznością trwać przy Matce
Łaskawej. Czy nasze myśli wędrują ku
Tej, za której wstawiennictwem, możemy wybłagać u Chrystusa zdroje Łask?
Czy żyjąc, dorastając, pracując pod Jej
czułym wzrokiem, czujemy się chociaż odrobinę bardziej zobowiązani do
większej pracy nad sobą, nad swoimi
słabościami?
Kończąc nasze dzisiejsze wspomnienia, zastanówmy się jeszcze nad słowami wspomnień Matki Alojzy – Gdy po
deszczowym i bardzo mglistym poranku,
nad placem i Ołtarzem zabłysło słońce,
wstąpiło w nasze serca uczucie ufności
i nasuwały się myśli – tak pod wzrokiem

i opieką Dobrej Matki przeminie każdy
pochmurny czas życia każdego, kto się
odda w Jej opiekę.
Królowo Sudetów w Krzeszowie...
Dziękuję swoim rozmówcom. Na
dzisiejsze wspomnienia złożyły się wypowiedzi ojca Augustyna Węgrzyna,
który gorąco i serdecznie pozdrawia
swoich byłych parafian, siostry Alojzy oraz p. Zygmunta Jały. Czytelników Krzeszowskiej Pani zachęcam do
współredagowania Wspomnień Czar.
Honorata Klimczak
Źródło: „Krzeszowska Pani” nr 3
(15) – Maj/Czerwiec 2011 r.

Moje wspomnienie Koronacji Cudownej Ikony
(25 lat temu w Legnicy)
Kiedy ks. Prałat zadzwonił z prośbą o zebranie wspomnień z koronacji Ikony, od kilku tygodni
byłam poza Krzeszowem. Powiedziałam, że nie będzie łatwo, opracowałam już materiał w tym temacie
(Krzeszowska Pani, nr 3 z 2011r.) i będę dostępna w kwietniu. Ks. proboszcz zaproponował, żebym spisała
swoje osobiste wspomnienia sprzed 25 lat.
W wolnej chwili usiadłam, żeby zebrać myśli. Spisanie przekazu innych
ludzi jest dla mnie zdecydowanie łatwiejsze niż podzielenie się tym, co
sama pamiętam i czuję – pomyślałam.
Tak to z nami jest, że z upływem
czasu pamiętamy przede wszystkim
wydarzenia związane z silnymi emocjami. Tak działa nasz mózg, a raczej
neuroprzekaźniki uwalniane podczas
przeżywania silnych uczuć. Co zapamiętałam?
W pamięci został deszcz i zimno
poprzedzające dzień koronacji. Jeszcze
pierwszego czerwca w nocy padało.
Przebudziłam się z tą myślą, że ciągle
pada. Ówczesny proboszcz, ojciec Augustyn też wspominał, że nie spał i miał
podobne myśli. Zapewne w Krzeszowie mnóstwo mieszkańców tej nocy
myślało o tym nieustającym deszczu
i zimnie. Do Legnicy pojechałam autokarem. Wszystkich zaskoczyła poprawa pogody. Oczekując w sektorze dalekim od głównego ołtarza – to wszyscy
krzeszowianie będący na uroczystości
pamiętają, – ściągaliśmy kolejne warstwy odzieży, peleryny, kurtki i swetry.
Rok koronacji jest dla mnie osobiście szczególnie cenny. 25 lat temu
spodziewałam się dziecka. W listopa-

dzie na świat przyszła moja druga córka – Gabrysia. Kiedy jeszcze była małą
dziewczynką opowiadałam jej, że na
uroczystości koronacji krzeszowskiej
Matki Łaskawej była ze mną, pod sercem oraz, że została pobłogosławiona
przez Ojca św. Od dwudziestu pięciu
lat naprzemiennie czerwcowe rocznice
koronacji i listopadowe urodziny córki
łączę w ogromny dar wdzięczności za
możliwość uczestnictwa w Eucharystii
pod przewodnictwem św. Jana Pawła
II. Nie była to jedyna Masza św. celebrowana przez Piotra naszych czasów
w której brałam udział, ale jedyna kiedy biły we mnie dwa serca.
Czas zaciera w pamięci wiele informacji. Pamiętam, że oczekując na
przylot wspólnie ćwiczyliśmy zawołanie: Ojcze święty umocnij naszą wiarę.
Mieliśmy też żółte wstęgi, przygotowane na powitanie papieża. Z homilii
do dziś pamiętam papieskie słowa, że
praca jest dla ludzi, a nie człowiek dla
pracy. Ten fragment nauki przylgnął
do mnie i towarzyszy mi w codziennych obowiązkach.
Koronacja Ikony jest dla diecezji
legnickiej wydarzeniem wielkiej rangi.
Dla mnie prywatnie Matka Łaskawa
pozostała przede wszystkim Mamą.

Królowa Sudetów uhonorowana papieskimi koronami pozostała czułą,
wyrozumiałą, cierpliwą Mamą, która
nie przestaje z troską pośredniczyć
nam w drodze do Syna.
Honorata Klimczak

Honorata i Gabrysia Klimczak
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Matka Boża Łaskawa
w Krzeszowie
Dnia 2 czerwca 2022 r. przypada 25-rocznia koronacji Matki Bożej Łaskawej – Królowej Sudetów,
dokonana przez świętego Jana Pawła II w Legnicy. Wówczas jedyny raz w historii pontyfikatu Papieża
– Polaka odwiedził Diecezję Legnicką. Ikona maryjna z Krzeszowa jest uważana za najstarszy obraz na
desce w obecnych granicach Polski. Oto Jej historia.
Co możemy powiedzieć o pochodzeniu obrazu znajdującego się nad tabernakulum ołtarza głównego świątyni
krzeszowskiej. Istnieją w tej sprawie dwie
możliwości, pierwsza mówi o legendarnym odnalezieniu cudownego wizerunku w Krzeszowie, a drugi ukazuje ikonę
jako dar dla cysterskiego klasztoru. Obie
teorie łączy pochodzenie obrazu wykonanego w stylu bizantyjskiego gotyku,
według badań dendrochronologicznych
ikona została wykonana w XIII wieku.
Według pierwszego wariantu, obraz
został sprowadzony przez rycerza Benitto z rodu Tankrettów w czasie wypraw krzyżowych (krucjat), które miały
miejsce od XI do XII wieku, zapoczątkowane decyzją papieża Urbana II. Rycerz miał przywieźć ikonę do włoskiego
miasta Rimini, skąd w 1318 r. aniołowie
przenieśli ikonę do Krzeszowa. W tym
czasie książę świdnicko-jaworski Bernard, zaniepokojony tym niezwykłym
wydarzeniem, zwrócił się z tą sprawą
do Stolicy Apostolskiej. Wówczas papież
Jan XXII oznajmił księciu, że miał sen,
podczas którego jakiś tajemniczy chłopczyk powiedział mu, iż Maryja pragnie
odtąd być czczona w świątyni cysterskiej
w Krzeszowie. Miało to się wydarzyć
w 1318 r., kiedy wspomniany papież
zatwierdził przywileje dla nowego opactwa cysterskiego. Dodajmy, że było to
kilka lat po zlikwidowaniu zakonu templariuszy i przeniesienia się Stolicy Piotrowej z Rzymu do Awinionu, gdyż kolejni papieże pozostawali pod mocnym
wpływem królów francuskich.
Druga hipoteza dotycząca historii
obrazu jest następująca: wizerunek stanowi dar fundatora Krzeszowa, księcia
świdnicko-jaworskiego Bolka I, który
w 1292 r. wystawił kościół i klasztor dla
cystersów, sprowadzonych z Henrykowa. Faktem jest, że 7 i 8 września 1292 r.
został spisany dokument fundacyjny dla
klasztoru, który otrzymał tytuł: „Panny
Maryi Łaskawej”. Wówczas też biskup

wrocławski Jan Romka dokonał konsekracji kościoła krzeszowskiego wraz
z ołtarzem głównym
Sama ikona przedstawia Madonnę
z Dzieciątkiem. Został on namalowany
temperą na desce i w swoim założeniu
został oparty na kanon sztuki bizantyjskiej. Jego wymiary wynoszą 60 x 37 cm.
Postać Matki Boskiej ujęta jest do połowy, zwrócona do patrzącego, z głową
lekko uchyloną ku Dzieciątku. Postać
Jezusa jest nieproporcjonalnie mała.
Bogurodzica trzyma Dziecię na prawej
ręce. Ubrana jest w suknię, wykończoną
złotą lamówką. Chusta koloru czerwonego przykrywa Jej głowę, opadając na
ramiona, podtrzymywana jest lewą ręką
na wysokości piersi. Twarz Madonny
o karnacji wybitnie wschodniej, pełna,
z szeroko otwartymi oczyma, robi wrażenie zasłuchanej w wykład swojego
Syna. Jezus zwrócony jest twarzą do
Matki, w lewej ręce trzyma zwinięty rulonik pergaminu, a prawą rękę ma nieco
wzniesioną w geście rozmowy. Ubrany
jest w suknię koloru żółtego, z dużym
wykładanym kołnierzem, podobnym
w kolorze do sukni Bogurodzicy. Całość
ukazana jest na złotym tle. Wszystko
komponuje się w stylu gotyku bizantyjskiego. Autor obrazu pozostaje nieznany. Ikona oprawiona jest w bogatą ramę,
wykonana ze srebra w niektórych miejscach pozłacana. Z boku widoczny jest
rodzaj uchwytów, zdobionych ornamentem roślinnym.
Od momentu konsekracji barokowego kościoła w 1735 r. wizerunek obrazu
znajduje się nad tabernakulum w ołtarzu głównym. Za namalowanie obrazu
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny odpowiada Czech Piotr Brandl, który
wkomponował się w treść ikony. Dekorację rzeźbiarską tegoż ołtarza wykonał
w latach 1738-1758 Antoni Dorazil. Po
I wojnie światowej, kiedy do Krzeszowa
zostali sprowadzeni benedyktyni z konwentu Emaus niedaleko czeskiej Pragi
z zapałem podjęli prace konsekrwator-

skie i naukowe spisując dzieje opactwa
krzeszowskiego. Dzięki temu wiemy, że
ikona była przynajmniej czterokrotnie
przemalowywana. Przemalowania gotyckie i barokowe zmieniły znacznie charakter obrazu.
Pierwsze kopie obrazu zostały namalowane w połowie lat 90. XX wieku,
w ramach przygotowania do koronacji ikony przez papieża Jana Pawła II
w Legnicy. Jedna z kopii obrazu Madonny z Dzieciątkiem odbywała peregrynację po parafiach Diecezji Legnickiej w 1996 r. O kulcie ikony świadczą
liczne również teksty pieśni napisanych
przez miejscowe siostry benedyktynki,
wśród nich najwięcej pieśni ułożyła siostra Gertruda. Do najbardziej znanych
należą: „Krzeszowska Pani”, „Złączmy
głosy w jedną pieśń”, „O śliczna gwiazdo
Krzeszowa”, „Królowo Sudetów w Krzeszowie” czy „Na cały Krzeszów”.
Po ustanowieniu w 1992 r. Diecezji Legnickiej, jej pierwszy ordynariusz
ks. bp Tadeusz Rybak, wzmógł starania
o koronację łaskami słynącego wizerunku krzeszowskiego. Dokonano to w czasie pielgrzymki Jana Pawła II w czerwcu
1997 r. Dzięki temu obraz Matki Bożej
Łaskawej, poza wizerunkami maryjnymi w Wambierzycach i Bardzie Śląskim
są na Śląsku najbardziej rozpoznawalne,
przyciągają tłumy pielgrzymów, pątników i turystów. Dnia 17 sierpnia 1997 r.
odbył się uroczysty powrót koronowanej ikony maryjnej do Krzeszowa. Uroczystą Mszę świętą odprawił i kazanie
wygłosił ówczesny prymas Polski kardynał Józef Glemp. Następstwem tych
wydarzeń było w 1998 r. podniesieniem
kościoła w Krzeszowie do rangi Bazyliki
Mniejszej. Obecnie fundacja Europejska Perła Baroku czuwa nad przybywającymi do Krzeszowa, tronu Marii,
pielgrzymami i turystami, dając czas na
modlitwę, wytchnienie, jedzenie i inne
atrakcje, które sprawiają, że wizyta
w Krzeszowie pozostaje niezapomniana.
Mateusz Pazgan
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Najświętsza Maryja Panna Krzeszowska
Matka Łaski Bożej, 2 czerwca
W Krzeszowie na Dolnym Śląsku znajduje się kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zwany
był Domus aurea (Złotym domem) ze względu na niesłychany przepych wnętrza. W jego powstawaniu
uczestniczyli najwybitniejsi przedstawiciele sztuki śląskiej. Kościół zbudowano w latach 1728-1735.
Jego wnętrze zdobi dekoracja malarska autorstwa Jerzego Wilhelma
Neunhertza. Tworzy ona wielki cykl
malowideł sklepiennych; ich tematyka
została zaczerpnięta z biblijnych zapowiedzi proroka Izajasza, odnoszących
się do Chrystusa. Wiele wątków na malowidłach odwołuje się także do wydarzeń z dziejów zakonu benedyktynów,
pierwszych opiekunów sanktuarium
krzeszowskiego (1242-1292). Po nich
opiekę nad opactwem krzeszowskim objęli cystersi. W głównym ołtarzu kościoła
znajduje się obraz Piotra Brandla, przedstawiający Wniebowzięcie Najświętszej
Maryi Panny. Szczególnym kultem otoczony jest także znajdujący się w ołtarzu
wizerunek Matki Bożej Łaskawej. Zaginął on podczas wojen husyckich w wieku
XV, a odnaleziony został 18 grudnia 1622
r. To wówczas z wielką siłą odrodził się
jego kult. Na pamiątkę tego wydarzenia
każdego roku 18 grudnia obchodzone
jest Święto Światła.
Obraz Matki Bożej Łaskawej, czczonej także jako Królowa Sudetów, znajduje się w Krzeszowie od XIII w. Ikona
ta należy prawdopodobnie do najstarszych obrazów maryjnych w Europie.
Według jednego z przekazów, pochodzi
z Bizancjum. Mieli ją przywieźć rycerze
uczestniczący w wyprawach krzyżowych.
Najpierw trafiła do Rimini we Włoszech,
następnie do Bawarii, w rodzinne strony św. Jadwigi. Przyszła żona Henryka
Brodatego przywiozła ją na Dolny Śląsk
w wianie ślubnym. Wizerunek Maryi
namalowany jest farbami temperowymi
na modrzewiowej desce o rozmiarach
60 x 37 centymetrów. Zamyślona Maryja, w purpurowym maforionie i zielonej
sukni, lewą dłoń wspiera na piersi, a na
prawej trzyma Jezusa okrytego zieloną
szatką, spod której widać Jego bose stopy. Jezus podnosi prawą rączkę do góry
w geście błogosławieństwa, w lewej trzyma zwinięty w rulon pergamin. Swą
twarz kieruje w stronę Matki. Tło ikony
jest złote. Ikonę otaczają piękne barokowe ramy wraz z napisem: Gratia Sanctae
Mariae (Łaska Świętej Maryi). Ani twórca, ani dokładna data powstania obrazu
nie są znane.

Pomiędzy 25 marca 1996 r. a 10
września 1997 r. na terenie diecezji legnickiej miała miejsce peregrynacja kopii wizerunku Madonny Krzeszowskiej.
Obraz nawiedził wówczas ponad 500
kościołów i kaplic zakonnych. W dniu 2
czerwca 1997 r. na lotnisku w Piastowskiej Legnicy papież św. Jan Paweł II
dokonał koronacji słynnego wizerunku
krzeszowskiego złotymi koronami. Powiedział wtedy:
„Sanktuarium krzeszowskie ufundowała Anna, wdowa po Henryku Pobożnym, w rok po bitwie legnickiej. Już
w wieku XIII przed obrazem Bogarodzicy gromadziły się rzesze pielgrzymów.
I już wówczas nosiło ono nazwę Domus
Gratiae Mariae. Rzeczywiście był to Dom
Łaski hojnie rozdzielanej przez Bogurodzicę, do którego licznie przybywali
pielgrzymi z różnych krajów, zwłaszcza
Czesi, Niemcy, Serbołużyczanie i Polacy.
Cieszymy się, że dziś także Boża Matka
zgromadziła licznych pielgrzymów z tych
po sąsiedzku żyjących narodów. Niech
ten znak włożenia koron na głowę Maryi
i Dzieciątka Jezus będzie wyrazem naszej
wdzięczności za dobrodziejstwa Boże,
których tak wiele otrzymywali i stale
otrzymują czciciele Maryi, spieszący do
krzeszowskiego Domu Łaski. Niech będzie również znakiem zaproszenia Jezusa
i Maryi do królowania w naszych sercach

i w życiu naszego narodu. Abyśmy wszyscy stawali się świątynią Boga i mężnymi
świadkami Jego miłości do ludzi”.
Uroczysta intronizacja obrazu odbyła się w Krzeszowie 17 sierpnia 1997 r.
Pierwszy Biskup legnicki JE Ks. dr Tadeusz Rybak ustanowił w Krzeszowie
pierwsze sanktuarium na terenie diecezji, a w 1998 r. kościół Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Krzeszowie został ogłoszony bazyliką mniejszą.
Corocznie, 15 sierpnia, w dniu odpustu
obraz jest wyjmowany z głównego ołtarza i niesiony w uroczystej procesji przez
przedstawicieli kapłanów, ojców, matek,
młodzieży męskiej i żeńskiej, górników
i dzieci. Z kolei 2 czerwca każdego roku
obchodzi się uroczystość odpustową
w rocznicę koronacji obrazu przez św.
Jana Pawła II.
Różnymi tytułami chrześcijańska
pobożność wzywała w ciągu wieków
Matkę Bożą. Należy do nich określenie
"Matka Łaski Bożej" lub inaczej Matka
Boża Łaskawa. Pierwsze sformułowanie
zaczerpnięte jest z litanii loretańskiej.
Bezpośrednim sprawcą łaski Bożej jest
Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel. Maryja
jednak, tak jak jest Matką Chrystusa-Zbawiciela, sprawcy wszelkiej łaski, jest
tym samym Matką Łaski Bożej. Zarówno
Ciąg dalszy na następnej stronie
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u boku pierwszego człowieka – Adama,
jak i u boku Chrystusa pojawia się niewiasta: Ewa i Maryja. Jak Ewa współdziałała w grzechu pierworodnym, tak
Maryja ma swój czynny udział w zbawczej działalności Syna; działalności, przez
którą otrzymujemy „obfitość łaski i dar
sprawiedliwości”.
Ojcowie Soboru Watykańskiego II
tak nas pouczają: „Maryja, córka Adama, zgadzając się na słowo Boże, stała się
Matką Jezusa, i przyjmując zbawczą wolę
Bożą całym sercem, nie powstrzymana
żadnym grzechem, całkowicie poświęci-

ła samą siebie, jako służebnicę Pańską,
osobie i dziełu Syna swego, pod Jego
zwierzchnictwem i wespół z Nim z łaski
Boga wszechmogącego służąc tajemnicy
odkupienia. Maryja... z wolną wiarą i posłuszeństwem czynnie współpracowała
w dziele zbawienia ludzkiego” (Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen
gentium, nr 56). To włączenie się Maryi
w dzieło zbawienia człowieka ma swoje
określone następstwo. Stała się ona naszą
Matką w porządku łaski: „To zaś macierzyństwo Maryi w ekonomii łaski trwa
nieustannie – poczynając od aktu zgody,

którą przy zwiastowaniu wiernie wypełniła i którą zachowała bez wahania pod
krzyżem – aż do wiekuistego dopełnienia
się zbawienia wszystkich wybranych. Albowiem wzięta do nieba nie zaprzestała
tego zbawczego zadania, lecz poprzez
wielorakie swoje wstawiennictwo ustawicznie zjednuje nam dary zbawienia
wiecznego. Dzięki swej macierzyńskiej
miłości opiekuje się braćmi swojego
Syna, dopóki nie zostaną doprowadzeni
do szczęśliwej ojczyzny” (Lumen gentium, nr 62).

Krzeszowska ikona
Matki Bożej Łaskawej
Krzeszów to mała miejscowość w Kotlinie Kamiennogórskiej na Dolnym Śląsku, położona tuż przy
czeskiej granicy. Jest znana nie tylko w swoim regionie, ale także w całej Polsce, a nawet w Europie i na
świecie. Stało się to za przyczyną znajdującego się tu Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej oraz barokowego
zespołu obiektów sakralnych tworzących kompleks zabytków klasy zerowej. Sercem krzeszowskiego
sanktuarium jest słynąca łaskami ikona Matki Bożej Łaskawej.
Najstarsza historia
Cudowny obraz Bogurodzicy
jest od wieków czczony w Krzeszowie. Ikona datowana jest na
XIII w., co czyni ją najstarszym
obrazem maryjnym w Polsce. Jest
ona o ok. 200 lat starsza od ikony Matki Bożej Częstochowskiej.
Została napisana na desce o wymiarach 60 cm na 37 cm i przedstawia Maryję z Dzieciątkiem na
prawym ramieniu, które zwrócone
jest twarzą do matki. W dłoni trzyma Ono pergamin Bożej tajemnicy. Głowę i ramiona Bogurodzicy
okrywa pofałdowana chusta w kolorze czerwonym. Ta najcieplejsza
z barw najsilniej wpływa na zmysły
modlących się. Symbolizuje żarzące się światło i ogień, który zawsze
był symbolem obecności Boga
(krzew gorejący); posiada działanie oczyszczające i jest atrybutem
świętości. Tak samo krzeszowska
Bogurodzica, dzięki swemu wstawiennictwu u Boga, pomaga oczyścić grzeszników i prowadzić ich ku

świętości. Maryja została przeniknięta boskim ogniem, nie spala się
od niego i nadal zachowuje swoją
ludzką naturę, łącząc w sobie dwie
sprzeczne cechy: dziewictwo i macierzyństwo. Tunika Matki Boskiej
jest zielona. Barwa ta oznacza
świat roślinny i ludzki. Symbolizuje odrodzenie i nadzieję duchowej

odnowy oraz życie wieczne. Ikona nie posiada światłocienia, gdyż
wszystko na niej jest światłością zespoloną z barwą. Światłość symbolizowana jest przez złote tło, wyrażające niezniszczalność, wieczność
i boskość. Ikona przedstawia tzw.
typ Hodigitria (gr. Przewodniczka,
Wskazująca Drogę). Maryja swo-
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ją dłonią pokazuje na Dzieciątko
i jednocześnie wskazuje na swoje
serce, jako źródło łaski. Taki typ
ikonograficzny obrazuje dogmat
wcielenia Syna Bożego w aspekcie
jego boskości. Łaciński tytuł ikony
to Gratia Sanctae Mariae (Łaska
świętej Maryi). Jest on jednocześnie najstarszą nazwą opactwa krzeszowskiego, wymienioną w 1291 r.
Dwie legendy
Według jednej z legend ikonę
miał napisać pustelnik imieniem
Krzesz, mieszkający nad rzeką
Zadrną. Wizerunek mieli pomóc
mu stworzyć aniołowie. Polujący
w nadgranicznych lasach książę Bolko I Surowy miał znaleźć
pustelnię, a zauroczony pięknem
obrazu miał złożyć obietnicę, że
w tym miejscu ufunduje klasztor
i sprowadzi zakonników. Druga
legenda tłumaczy pojawienie się
obrazu również ingerencją anielską. Wracający z IV Krucjaty do
Ziemi Świętej rycerz Benitto z rodu
Tankrettów miał wziąć obraz ze
zdobytego Bizancjum i przywieźć
do rodzinnego miasta Rimini.
Stamtąd, za panowania papieża
Jana XXII, aniołowie przenieśli
obraz do krzeszowskiego klasztoru. W ten sposób tłumaczono bizantyjsko-włoski styl ikony.
Zaginięcie i cudowne odkrycie
W 1318 r. papież ten potwierdza przywileje opactwa. Podczas
najazdu husytów (1426 r.) klasztor
zostaje napadnięty. Wymordowano wtedy w nim 70 zakonników.
Obraz został ukryty i zaginął na
prawie dwa stulecia. W czasie wojny trzydziestoletniej opat Adam
Wolfgang przeprowadzał renowację zakrystii. Podczas tych prac,
18 grudnia 1622 r., doszło do niezwykłego zdarzenia, gdy smuga
światła padła na pękniętą posadzkę. Cystersi właściwie odczytali
ten znak i w tym miejscu znaleźli
zbutwiałą skrzynię z wizerunkiem
Matki Bożej Łaskawej. Przeleżała ona w ukryciu 196 lat. Na pa-

miątkę cudownego wydarzenia
dzień 18 grudnia ustanowiono
w Krzeszowie Dniem Światła. Ikona została umieszczona w renesansowej kaplicy św. Marii Magdaleny. Dochodzi do wielu cudów
i uzdrowień. Pielgrzymi licznie
przybywają do sanktuarium. Pozostawiają liczne wota. Wizerunek
zyskuje tytuł Nostra Thaumaturga
(Nasza Cudotwórczyni). Za opata
Bernarda Rosy (1660-1696) obraz
przeniesiono do kaplicy Trójcy
Świętej, a po zbudowaniu kościoła
Wniebowzięcia NMP (1728-1735)
zostaje on umieszczony w ołtarzu głównym. Srebrną ramę ikony wykonał wrocławski złotnik
Hentschel. Król pruski Fryderyk II
Wielki – po aneksji Śląska – wydaje zakaz urządzania pielgrzymek,
a sekularyzacja z 1810 r. jeszcze
bardziej utrudnia kult ikony. Dopiero po przybyciu benedyktynów
z opactwa Emaus (1919 r.) rozpoczyna się ponowny rozkwit kultu
maryjnego. W 1937 r. dokonano konserwacji ikony, zdejmując
z niej liczne przemalowania.
Cudowne uzdrowienia
Do sanktuarium krzeszowskiego nadal przybywają tłumy pielgrzymów. Doznają oni wielu łask
i uzdrowień, na duszy i ciele. Pewnego razu przybył tu biznesmen,
który wszystko utracił. Tu się nawrócił i dostrzegł nowy sens życia.
Teraz opiekuje się starszymi ludźmi w Niemczech. Jednym z jego
podopiecznych jest ponad 90-letni
b. żołnierz niemiecki, czołgista,
który zdobywał i pacyfikował Polskę w czasie ostatniej wojny światowej. Biznesmen nauczył go już
odmawiania „Ojcze Nasz” i podstaw wiary. A zupełnie niedawno
stał się tu kolejny cud. Oto pewien parafianin prosił o modlitwę
w intencji jego chorej na nowotwór
siostry, która miała być poddana
operacji. Podczas zabiegu lekarze
dostrzegli jednak, że nie ma już
żadnego zagrożenia dla jej zdro-

wia i życia, gdyż rak wątroby nagle
zniknął z niewiadomych powodów
i przyczyn. Takich uzdrowień i nawróceń jest znacznie więcej.
Iść do Matki Bożej Łaskawej
Po powstaniu diecezji legnickiej Krzeszów staje się jej najważniejszym sanktuarium maryjnym.
Święty Jan Paweł II podczas pobytu w Legnicy w dniu 2 czerwca
1997 roku dokonuje uroczystej koronacji cudownej ikony, nakładając na obraz papieskie korony. Wydarzenie to było kulminacją kultu,
jakiego od ponad siedmiu stuleci
doznaje Bogurodzica, czczona
w swym prastarym wizerunku.
Odbywa się tu wiele pielgrzymek,
rekolekcji, kongresów i innych
spotkań. Warto wymienić np. coroczne spotkania Niezależnego
Związku Zawodowego „Solidarność”, Pielgrzymkę Motocyklistów,
diecezjalną pielgrzymkę Żywego
Różańca czy diecezjalne Spotkanie
Niepełnosprawnych oraz pieszą
trzydniową pielgrzymkę z Legnicy. Uroczystości te gromadzą ludzi
przybyłych z całej diecezji, a także
z pozostałych regionów Polski.
Także Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90 z Legnicy chce
pokłonić
się
Krzeszowskiej
Pani, planując odbycie spotkań
u Łaskawej Pani. Jest to zrozumiałe w kontekście złożonej w marcu
2010 r. na ręce Biskupa Legnickiego J.E. Stefana Cichego – prośby
o wyniesienie na ołtarze księcia
Henryka II Pobożnego i jego małżonki księżnej Anny Śląskiej. Przecież to ona, wypełniając plany swojego męża, ufundowała w 1242 r.
klasztor w Krzeszowie, i sprowadziła z Czech zakon benedyktynów. Zamiar Duszpasterstwa jest
odpowiedzią na to – co oczekują
wierni nawiedzający krzeszowski
kompleks pocysterski: „Nie bójcie
się iść ze swoimi prośbami do Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie”.
Adam Maksymowicz
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Nadal cudami słynąca

Wierzchołki pobliskich gór konkurują z wieżami kościołów: Bazyliki pw. Wniebowzięcia NMP
oraz kościoła pw. św. Józefa. A także z oddaloną na odległość wzroku od krzeszowskiego Sanktuarium,
kaplicą św. Anny. I tak już od ponad czterech wieków.
Krzeszów, ta niewielka wioska oddalona sto kilometrów od Wrocławia,
szczyci się niezwykłym Sanktuarium.
Zespołem budowli pocysterskich zwanych – Europejską Perłą Baroku. Dziś
jest głównym Sanktuarium Diecezji Legnickiej. Początki jednak krzeszowskiego Sanktuarium dał zakon benedyktynów. Zakon, którego hojnie obdarowała
księżna Anna w 1242 roku przekazując
mu olbrzymie połacie boru, jak piszą
historycy. Dziś w tym miejscu, w wiosce
Krzeszówek, stoi kościół pw. św. Wawrzyńca. Pierwotnie drewniana, dziś murowana świątynia.
Niespełna pół wieku później, z niewyjaśnionych do dziś przyczyn, benedyktyni pozbyli się swojego opactwa
sprzedając je księciu świdnickiemu Bolkowi I. Ten zaś obdarował nią w 1291
r. cystersów, którzy osiedli w 1292 roku
kilometr dalej od św. Wawrzyńca aż po
XIX wiek. Swoją obecność ozdabiając
dwoma świątyniami i 33 stacjami Kalwarii Krzeszowskiej pobudowanymi
w latach siedemdziesiątych siedemnastego wieku. Ten niezwykle pracowity
i zamożny zakon na przestrzeni czasu
stał się właścicielem kilkudziesięciu wsi,
zamków i dwóch miast. Dziś zaniedbanych, choć nadal pięknych: Chełmska
Śląskiego i Lubawki.

Z dostatku do popiołów
Sanktuarium w Krzeszowie przechodziło przez setki lat rozkwitu różne
trudności. W piętnastym wieku ogromnych zniszczeń klasztoru dokonali husyci. Klasztor popadł również w ruinę
podczas wojny trzydziestoletniej. Ciosem dla opactwa była aneksja Śląska
przez Prusy w 1741 r. Wówczas to zdewastowano powstałe kilka lat wcześniej
Mauzoleum Piastów; dziś fenomenalnie
odrestaurowane. Również wywieziono
z Krzeszowa wiekami gromadzone archiwum i ogromną bibliotekę. Mimo
tych wszystkich zniszczeń, pocysterski
zespół klasztorny z dwoma kościołami, Domem Opata, budynkami zakonu
benedyktynek oraz innymi domami –
dla znawców i sympatyków baroku jest
miejscem niezwykłym.
Nadzwyczajnością wyróżniają się
przede wszystkim dwie świątynie. Jako
pierwszy powstał kościół pw. św. Józefa,
postawiony w miejscu drewnianego, gotyckiego pw. św. Andrzeja. Zbudowano
go u końca siedemnastego wieku dla istniejącego do dzisiaj Bractwa św. Józefa.
Wyróżnia się największym w Polsce zespołem ściennych malowideł Michaela
Willmanna. Współcześni nazywali go
śląskim Rubensem, Rafaelem. Niekiedy
porównywano Willmanna także do gre-

ckiego malarza Apellesa tworzącego na
przełomie III i IV wieku przed Chrystusem. Upoważniało do tego mistrzostwo
wielkiego cyklu malowideł ściennych,
jakie zostawił nie tylko w Krzeszowie,
ale i dziesiątek obrazów, jakie namalował w niedalekim Lubiążu. Dziś wiele
z tych dzieł można podziwiać w muzeach i kościołach Dolnego Śląska, czy też
Warszawy. Również w innych miejscach
Europy. Willmann swoim malarstwem,
wspomagany przez syna, również Michaela, i Johanna Lischkę, opowiedział
w świątyni całą historię chrześcijaństwa.
Wyobraźnia podpowiedziała artyście
wiele niezwykle dynamicznych scen,
również z życia św. Józefa, o którym niewiele wspomina Pismo Święte. Wybitne
dzieło Willmanna, niedawno kapitalnie
odrestaurowane, swoim kunsztem może
zachwycić najbardziej wysmakowane artystycznie gusta.
Niespełna czterdzieści lat później powstał kościół pw. NMP, Domus Gratiae
Mariae, który został podniesiony przez
papieża Jana Pawła II w 1998 r. do godności Bazyliki Mniejszej. Świątynia ta
uznawana jest za wybitne dzieło barokowej architektury. Dziś niemal każdy
obraz, fresk, przedmiot w Bazylice historycy sztuki uznają za niezwykły i nie-
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powtarzalny. Tworzyli je bowiem najwybitniejsi wówczas artyści. Architekci,
malarze, rzeźbiarze, snycerzy.
Świątynię zdobi jednak nie tylko mistrzowskie malarstwo, czy kunsztownie
wykonane ołtarze. Również organy, budowane w latach 1732-1736, a oddane
w 1737 roku z pracowni wybitnego organmistrza Michaela Englera Młodszego. Instrument ten uchodzi dziś za jeden
z bardziej unikalnych na świecie.
Sanktuarium poddawane jest ciągłej
konserwacji. Możliwe jest to dzięki dotacjom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kurii Biskupiej i UE.
Jest też odbudowa i ponownie konsekrowana w 2011 roku kaplica św. Anny.
Pobudowano ją na górze o tej nazwie,
oddalonej od Sanktuarium „w zasięgu
oczu”. Z niemal zupełnej ruiny niedawno podnieśli ją miejscowi parafianie
( 25 września 2011 rekonsekrowana).
Dziś odprawiają się tam Msze Święte dla
miejscowych, turystów i pielgrzymów
(od czerwca do końca września w każdy
piątek o godz. 16.00).
Rozmiłowani w łasce
Tych wszystkich dzieł pilnuje ikona
Matki Bożej Łaskawej. Niewielki jej wizerunek znajduje się w centrum ogromnego ołtarza głównego powyżej taberna-

kulum. Skromna, otoczona bogactwem
srebrnej ramy z wotami dookoła. Bo
Sanktuarium to przede wszystkim miejsce świątynne dla kilkudziesięciu tysięcy
pielgrzymów peregrynujących głównie
z Polski, Czech, Niemiec, ale bywa, że
z całego świata. Z nieustającą nadzieją
przychodzą do Matki Bożej Łaskawej
– łaskami słynącej. Z krajów też tak odległych, jak Australia, czy Japonia. Nad
tym zadziwiającym miejscem czuwa Pan
Jezus, Jego Matka, siostry benedyktynki,
prowadzące również dom pielgrzyma,
kilkunastu pracowników Obsługi Pielgrzyma. I rozmiłowany w Bożej Łasce
ksiądz proboszcz, kustosz Sanktuarium,
Marian Kopko. Ten niesłychanie oddany
Polsce patriota, jako młody wikariusz
oprócz posługi duszpasterskiej, w latach osiemdziesiątych minionego wieku,
prowadził również działalność niepodległościową i patriotyczną na Dolnym
Śląsku. Wyróżniony został przez Jana
Pawła II godnością honorowego kapelana Jego Świątobliwości. Jako Kapelan Solidarności odznaczony został natomiast
medalem „Zasłużony dla NSZZ Solidarność”. Ksiądz Kopko, jest w Krzeszowie
proboszczem i kustoszem od czternastu
lat. Jako proboszcz jest dostępny dla parafian przez całą dobę. Bywa, że i obiadu

nie kończy. Jako kustosz zaś nie szczędzi
czasu na szukanie różnorakiego wsparcia dla Sanktuarium. Przyjmuje też pielgrzymki i uczestniczy w rozmaitych uroczystościach im towarzyszących. Ksiądz
Kopko potwierdza, iż za przyczyną MBŁ
nadal dzieją się cuda. Doświadczył tego
kardynał Joachim Meisner i jego rodzina, kiedy pod koniec II wojny światowej
doświadczyli cudu uratowania życia.
– w roku 2013 za Jej przyczyną do żywych wróciła kobieta, u której wykryto
raka wątroby. Nie dawano jej wiele szans
na życie. – mówi ksiądz proboszcz – Kobieta po pół roku od operacji przyjechała z podziękowaniem za dar cudownego
uzdrowienia. Inny przykład. Pewnego
dnia do kancelarii przyszła młoda kobieta z Wałbrzycha, by złożyć świadectwo.
Jest lekarzem. Wiedziała, że z punktu
widzenia medycyny nie może mieć dzieci. Podobnie uważali jej koledzy medycy.
W tej, zdawało się, beznadziejnej sytuacji przez trzy lata systematycznie, po
cichu, przyjeżdżała do MBŁ i modliła
się o dar potomstwa. I jakiś czas temu
urodziła dzieciątko. Przyjechała, żeby je
tutaj ochrzcić. Podobnych zdarzeń jest
wiele.
Mateusz Wyrwich z Warszawy

MKiDN oraz UMWD wspierają
krzeszowskie zabytki
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło wyniki naboru w programie „Ochrona Zabytków”.
Dzięki przyznanym środkom będziemy mogli w tym roku rozpocząć remont więźby dachowej wraz z wymianą
pokrycia Domu Opata. Kontynuować będziemy również prace remontowe zabytkowego kościoła w Krzeszówku.
Dziękujemy Pani Marzenie Machałek
za nieustanne wspieranie naszych działań. Dziękujemy także Panu Andrzejowi
Kredkowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Sejmiku Województwa Dolnośląskie-

go, bowiem Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego również wsparł
prowadzone przez nas prace przekazując
kwotę 40 000 złotych na prace remontowe
barokowej plebani w Krzeszówku.
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Antoni Matuszkiewicz

Siergiej Szelkowyj
Przekład z ukraińskiego:
Antoni Matuszkiewicz

Siergiejowi Szelkowyjowi w Charkowie
Tam rozpadają się cegły
cegła z cegłą
cegła wewnątrz cegły
domy z cegieł
domy z wielkiej płyty
pociski
oddzielają tkankę od tkanki
ciało od ciała
umarłych od żywych
Wykuwa się wspólnota
gdzie istniały różnice
jest jedność serca
Spłoszone słowa
łączą się słyszymy
zewsząd siebie
mówiących
wszystkimi językami
oto człowiek
Otrzymujemy
ze szczodrości tych
co mają tak za tak
nie za nie
Dar niewyczerpany
grabionych
ginących
martwych
Dla żyjących gdziekolwiek
Dla tych
co jeszcze nie zdążyli
powstać
27 lutego 2022 r.
***
Ukraina
już nie na Kresach
jest w sercu Polski
nikt jej nie zabierze
Gdzie indziej walczy
ogniem i mieczem
my ją witamy chlebem
Ci co uciekają
u tych co także
uciekali stamtąd
Strzelcy Siczowi
z Orlętami
I budzi się
Nieznany Żołnierz
za Lwów za Kijów
ruszyć ramię w ramię
Sercem dalej niż bronią
jesteśmy razem
od morza do morza
7 marca 2022 r.

Jezu usłysz nas
z nieba z ziemi świętej
zajdź w naddniestrzańskie stepy
gdzie hyr się szerzy szatański
antychryst stoi ante portas
Z Jerozolimy do Kijowa
gdzie Maria Orantka
czeka Cię w absydzie
co ciałem Jej cała
łonem pełnej łaski
gotowej stać się znów
Matką Pokoju
Iluż ikonami
zrywa się w niebo
Ukraina
Światłem jej świec
jak rybią łuską łyska Dniepr
W polach szerokich
z niebem mistycznie zjednoczona
piersi jej cerkwi błyszczą
obnażonym złotem
Mario Orantko
z pustką niszy ciszą
przed sobą jak łonem
ilu synów dla nieba zrodziłaś
ilu przed wężem ukryły anioły
proś Boga za nami
w tajemnicy swojej
Ciebie prosimy
wysłuchaj nas Boże
przed tą Marią w kijowskim soborze
upaść by krzyżem i krzyczeć i krzyczeć
i żeby nikt nie pomyślał
że o wojnę chodzi
machnąwszy tylko pogardliwie
to szalony szepnął
jurodiwy
14 marca 2022 r.

Nie dzwońcie do mnie zza granicy.
Ja przed wojną nie będę uciekał –
Z Ukrainy, którą zły sen niszczy,
ściąga realną drogą na dno piekieł.
Jeszcze krwawszy ogarnie nas czas,
Jeszcze nieraz będą nas zabijali.
Lecz niebo samo zatroszczy się o nas
I jak świece gwiazdy nam zapali.
I na przekór nawale drapieżnego zwierza,
Na przekór grozie z odwiecznego bydła
Będzie, będzie Ukraina moja,
Przeznaczenia jej światło rozbłyska!
Nie zapraszaj mnie do ziemi piękniejszej
– Tu boleje serce me przebite.
Eloi – znowu wykrzyczę –
Eloi,
Tu są pokłady wszystkich mogił moich,
Poczęstunki wszystkie nad nimi i kwiaty.
9.3.22
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Siergiej Szelkowyj
Przekład z ukraińskiego:
Antoni Matuszkiewicz

Jak Bóg stworzył Mamę?

Nic zmyślonego, tylko sama prawda …
***
Dwudziesty dzień mija,
jak rodzinne miasta
Mój Charków, Mariupol
przez katowskie mordy
Skrwawione leżą jakby zdjęte z krzyża,
tysiące istnień rublem zarąbane hordy.
I wpadł do domu córki
iskander kremlowski
I biełgorodski grad uderzył
w moje ściany.
Tak, cudem ocalałem,
odtąd dni odliczam,
Nieuchronnie mierzące
do pełnej odpłaty.
I widzę już tę chwilę,
Żarłoczny antyświat
Mroków imperium
jak duch się rozpłynie.
Wtedy przez zakrwawiony ślad
Niebieski wzejdzie kwiat,
I Słońca żółty Bóg obejmie Ukrainę!
15.3.22
Нічого придуманого, сама тільки
правда...
***
Двадцятий день пішов, як ріднії міста
Розбиті катом вщент... Мій Харків,
Маріуполь
Знекровлені лежать,
мов знятії з хреста,
І тисячі життів зрубав ординський
рубль..
І в дім дочки влетів кремлівський
іскандер,
І білгородський град мою скалічив
хату.
Та, дивом ще живий, я лічу відтепер
Невідворотні дні до повної розплати.
І бачу вже той час,
Де хижий антисвіт
Імперської пітьми, немов примара,
згине...
Де крізь кривавий слід
Блакитний зійде квіт,
І сонця жовтий Бог обійме Україну!
15.3.22

„Dobry Bóg zdecydował , że stworzy… MATKĘ.
Męczył się z tym już od sześciu
dni, kiedy pojawił się przed Nim anioł i zapytał:
- to na nią tracisz tyle czasu, tak?
Bóg rzekł: - Owszem, ale czy przeczytałeś dokładnie to zarządzenie?
Posłuchaj, ona musi nadawać się do mycia, prania, lecz nie może być z
plastiku… powinna składać się ze stu osiemdziesięciu części, z których każda
musi być wymienialna… żywić się kawą i resztkami jedzenia z poprzedniego
dnia… umieć pocałować w taki sposób, by wyleczyć wszystko – od bolącej
skaleczonej nogi aż po złamane serce… no i musi mieć do pracy sześć par rąk.
Anioł z niedowierzaniem potrząsnął głową: - Sześć par? - Tak! Ale cała trudność
nie polega na rękach – rzekł dobry Bóg. Najbardziej skomplikowane są trzy pary
oczu, które musi posiadać mama. – Tak dużo?
Bóg przytaknął: - Jedna para, by widzieć wszystko przez zamknięte drzwi,
zamiast pytać: „Dzieci co tam wyprawiacie?”. Druga para ma być umieszczona
z tyłu głowy, aby mogła widzieć to, czego nie powinna oglądać, ale o czym
koniecznie musi wiedzieć. I jeszcze jedna para, żeby po kryjomu przesłać
spojrzenie synowi, który wpadł w tarapaty: „Rozumiem - to i kocham cię”. –
Panie – rzekł anioł, kładąc Bogu rękę na ramieniu – połóż się spać. Jutro tez
jest dzień – Nie mogę odparł Bóg a zresztą już prawie skończyłem. Udało mi
się osiągnąć to, że sama zdrowieje, jeśli jest chora, że potrafi przygotować
sobotnio-niedzielny obiad na sześć osób z pół kilograma mielonego mięsa
oraz jest w stanie utrzymać pod prysznicem dziewięcioletniego chłopca. Anioł
powoli obszedł ze wszystkich stron model matki, przyglądając mu się uważnie,
a potem westchnął: - jest zbyt delikatna . – Ale za to jaka odporna! – rzekł Pan.
– zupełnie nie masz pojęcia o tym co potrafi osiągnąć lub wytrzymać taka jedna
mama. – Czy umie myśleć? – Nie tylko. Potrafi także zrobić najlepszy użytek
z szarych komórek oraz dochodzić do kompromisów. Anioł pokiwał głową,
podszedł do modelu matki, przesunął palcem po jego policzku. –Tutaj coś
przecieka – stwierdził. – Nie tutaj nic nie przecieka – uciął krótko Pan. – to łza. –
A do czego to służy? – Wyraża radość, smutek, rozczarowanie, ból, samotność i
dumę. – Jesteś genialny! – zawołał anioł.
- Prawdę mówiąc, to nie ja umieściłem tutaj tę łzę
– melancholijnie westchnął Bóg”.
Usiądź, zamknij oczy i powiedz w myślach słowo MATKA… co widzisz…
zatrzymaj na chwilę to wspomnienie… a teraz otwórz oczy. Jestem pewna, że
masz uśmiech na twarzy.
MATKA MÓJ SKARB… A TWÓJ?...
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Pielgrzymka Skautów
do Krzeszowa 26 marca 2022
Jak co roku, w sobotę w okolicy Uroczystości Zwiastowania NMP, członkowie Federacji Skautingu
Europejskiego modlą się za siebie nawzajem w całej Europie. Poszczególne hufce Skautów Europy
z naszej diecezji gościli przy tej okazji w swoich sanktuariach: w Dąbrowicy, Bolesławcu czy Grodowcu
i wielokrotnie w Legnickim Polu.
W tym roku, w 30. rocznicę powstania Diecezji Legnickiej, przedstawiciele wszystkich gałęzi wiekowych
(wilczki, harcerki i harcerze, przewodniczki i wędrownicy) obu nurtów
(żeńskiego i męskiego), zorganizowani w Hufcu Jeleniogórsko – Legnickim
(chłopcy) oraz Hufcu Gryfowskim,
Hufcu Legnickim i Środowisku Jeleniogórskim (dziewczęta) Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego
„Zawisza”, które należy do Federacji
Skautingu Europejskiego. Do Krzeszowa przybyli również duszpasterze.
Czterystu skautów w naszej diecezji
wspiera ponad dwudziestu kapłanów;
rodziców i sympatyków Wszyscy pielgrzymowali do Matki Bożej Łaskawej,
do krzeszowskiej Bazyliki, w sobotę 26
marca 2022 roku
Czterema trasami dotarli pod bramy Sanktuarium, w którym o 11.30
rozpoczęło się Nabożeństwo Przywitania z obrzędem przyjęcia do Ruchu
Adopcji Dziecka Poczętego.
O godz. 12.00 wilczki, harcerki
i harcerze wzięli udział w grach przygotowanych specjalnie na pielgrzymkę
– w tym czasie rodzice wsłuchiwali się
w konferencje.
O godz. 14.30, po ciepłym posiłku, rozpoczęło się przygotowanie
do Eucharystii (była okazja do spowiedzi i próba śpiewu). Mszy Świętej
o godz. 15.oo przewodniczył Ks. bp
Andrzej Siemieniewski, biskup legnicki. Po Eucharystii skauci wzięli udział
w uroczystym Apelu, który zakończył
pielgrzymkę; hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa: „Mów Amen jak
Maryja”. Szczególną intencją w tym
roku było dziękczynienie za 30.lat
Diecezji Legnickiej i prośba o pokój
i nawrócenie.
ks. Stanisław Bakes,
diecezjalny duszpasterz harcerski.
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Niedziela Palmowa
10 kwietnia 2022 r.

Niedziela Palmowa rozpoczęła okres przygotowania duchowego do świat wielkanocnych, będącego wyciszeniem, skupieniem i przeżywaniem męki Chrystusa. Święto zostało ustanowione na pamiątkę przybycia
Chrystusa do Jerozolimy. Tradycyjnie tego dnia odbyła się procesja z poświęconymi palmami, która przeszła od kościoła pw. św. Józefa do bazyliki.
fot. Piotr Mokrzycki
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Wielki Czwartek
Msza Święta Wieczerzy Pańskiej

Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczęła Triduum Paschalne. Wielki Czwartek jest obchodzony jako pamiątka ustanowienia przez Chrystusa sakramentów kapłaństwa i Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy.
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Wielki Piątek
Liturgia Męki Pańskiej

Wielki Piątek jest czasem powagi, smutku, żałoby i skupienia. Wielkopiątkowa liturgia Męki Pańskiej jest pamiątką zwycięstwa odniesionego przez umęczonego i ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. Po zakończeniu Liturgii Najświętszy Sakrament przenoszony jest w procesji do grobu Pańskiego, gdzie przez całą Wielką Sobotę adorowany jest przez wiernych.
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Wielka Sobota
Wigilia Paschalna

W Wielką Sobotę – ostatni dzień Wielkiego Tygodnia, poprzedzający święto Zmartwychwstania. Wieczorem rozpoczęły się
obchody Wigilii Paschalnej w krzeszowskiej bazylice i w kościele pw. św Wawrzyńca w Krzeszówku.

Wiglia Paschalna
w Krzeszowie

Wiglia Paschalna
w Krzeszówku
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Piątek 8 kwietnia 2022 r. odbyła się Eucharystia w Czadrowie i został poświęcony nowy krzyż, ufundowany przez mieszkańców Czadrowa.
Sobota 9 kwietnia 2022 r. grupa
mężczyzn z Nowej Rudy (z diecezji
świdnickiej) zakończyła Ekstremalną Drogę Krzyżową. Z Nowej Rudy
do Krzeszowa w kilku grupach przez
czternaście godzin przeszło kilkanaście osób. Na zdjęciu cztero-osobowa
grupa EDK z ks. probosczem na tle
Sanktuarium św. Józefa.

Zbiórka na pomoc uchodźców z Ukrainy
28 osób w tym 10 dzieci i noworodek mieszkających w Domu św. Elżbiety
Bóg zapłać za każdą złotówkę
Fundacja Świętej Męczennicy Wielkiej Księżnej Elżbiety Fiodorowny
KRS: 0000670725, NIP: 8862997260, REGON: 366912878
Santander Bank
PL 68 1090 2271 0000 0001 3444 9784
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22 maja 2022 roku beatyfikacja
Pauliny Jaricot
Założycielki Żywego Różańca i Papieskich Dzieł Misyjnych
Założycielka Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca oraz obrończyni praw robotników,
Francuzka Paulina Jaricot zostanie beatyfikowana w Lyonie w niedzielę 22 maja 2022 r. o godz. 15.00
podczas Mszy św. na Eurexpo celebrowanej przez ks. kard. Luis Antonio Tagle, prefekta Kongregacji
Ewangelizacji.
Proces beatyfikacyjny Pauliny Jaricot
otwarty został w 1910 roku. Heroiczność
jej cnót ogłoszona została przez papieża
św. Jana XXIII w 1963 r. Natomiast Watykan zdecydował o dacie beatyfikacji
w maju 2020 roku. (ze względy na PANDEMIĘ dopiero w 2022 roku odbędzie
się beatyfikacja).
Marie-Pauline Jaricot (1799-1862)
urodziła się w Lyonie w rodzinie bogatych przemysłowców jako ostatnia
z siedmiorga rodzeństwa. Gdy była młodą dziewczyną, poważnie zachorowała.
Jej matka, modląc się zaoferowała Bogu
swoje życie za uzdrowienie córki. Niedługo potem zmarła, jak podają źródła.
Żałoba po matce skłoniła Pauline
do refleksji nad sensem życia. Po kazaniu księdza Wurtza o próżności rozdała
biednym swoją biżuterię i zaczęła ubierać się jak robotnica. W kaplicy w Fourviere złożyła następnie ślub czystości
ciała i ducha, uznała jednak, że nie ma
powołania zakonnego. Z gronem dziewcząt w swoim wieku założyła Stowarzyszenie Wynagrodzicielek Najświętszego
Serca Pana Jezusa.
Z listów od brata, księdza w seminarium duchownym w Paryżu i z listów misjonarzy, Pauline dowiedziała
się o trudnej sytuacji finansowej misji,
w tym dzieci ubogich rodzin w Chinach.
Dzięki zdolnościom organizacyjnym
udało się jej stworzyć koła dla robotnic
zakładów przemysłowego, które zgodziły się przekazywać drobne sumy z tygodniowych zarobków na misje. Powstało
dziesiątki, a potem setki kół, które zaczęły finansować fundusz na działalność
misyjną Kościoła i rozkrzewianie wiary.
Praca Pauline odegrała dużą rolę
w rozwoju francuskiego ruchu misyjnego w XIX wieku. Gdy koła przeszły pod
zarząd Rady, Pauline postanowiła propagować modlitwę różańcową, tworząc
tzw. Żywy Różaniec. Dziełu modlitewnemu Paulina Jaricot udzieliło poparcia
wielu biskupów oraz generał zakonu
dominikanów, który w 1836 r. przyłączył

Paulina Jaricot

Stowarzyszenie Żywego Różańca do dominikańskiej Rodziny Różańcowej przy
poparciu papieża Grzegorz XVI. Róże
Różańcowe istnieją w parafiach na całym świecie do dziś, obejmując modlitwą miesięczne intencje misyjne, które
papież wyznacza na każdy rok.
Pauline zaangażowała się również
w pomoc robotnikom. Cały swój majątek zainwestowała w budowę domu, który miał być idealnym ośrodkiem przemysłowym, gdzie robotnicy z rodzinami
mieli cieszyć się pracą sprawiedliwie
zarządzaną i wynagradzaną. Inwestycja
jednak doprowadziła do bankructwa
Pauline, której praca została wykorzystana przez oszustów. Do końca życia

spłacała długi, żyjąc w ubóstwie, chorobie i całkowitym opuszczeniu. Zmarła 9
stycznia 1862 r.
Założone przez nią Dzieło Rozkrzewiania Wiary od 1922 r. ma status Dzieł
Papieskich, a obecnie funkcjonuje w 144
krajach. Koła Żywego Różańca po kilku
latach działania liczyły ponad milion
uczestników, tym samym Pauline stała
się założycielką jednego z największych
misyjnych dzieł w Kościele. Uczestnictwo w ceremonii beatyfikacyjnej jest
bezpłatne, a miejsce można rezerwować.
22 lutego 2022 r.
Radio Maryja
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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, Paweł Gruca,
Przemysław Groński, Maria Bijak, Rafał Bijak, Mateusz Pazgan,
Monika Jabłońska, 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

Wigilia Paschalna w Krzeszowie
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Wigilia Paschalna w Krzeszówku

Sobota Wielkanocna – święcenie pokarmów

Poniedziałek Wielkanocny – Wielkanocne zbieranie jajek

