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Pielgrzymka Żywego Różańca Diecezji Legnickiej



Odpust ku czci św. Maksymiliana Kolbe w Czadrowie 14 sierpnia 2022

Odpust ku czci św. Anny 24.07.2022

fot. Piotr Mokrzycki ks. Mariusz z Republiki Czeskiej
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OgłOszenia
Ks. PrObOszcza

PaździerniK – ListOPad – grudzień 2022

•	 Sobota	 1	 października	 –	Pielgrzymka	Żywego	Różańca	Die-
cezji	 Legnickiej	 do	 Krzeszowa.	 Rozpoczęcie	 o	 godz.	 10.00	
w	bazylice

•	 Niedziela	2	października	–	pierwsza	niedziela	miesiąca.	Zmia-
na	tajemnic	Żywego	Różańca	o	godz.	10.00

•	 Piatek	 7	 października	 –	 pierwszy	 piątek	miesiąca,	 odwiedzi-
ny	chorych;	po	Mszy	św.	wieczornej	całonocna	adoracja	Naj-
świętszego	Sakramentu.

•	 Od	7	do	13	października	–	Jerycho	Różańcowe.	Szczegółowy	
program	Jerycha	w	oddzielnym	komunikacie.

•	 Sobota	8	października	–	Festiwal	Piosenki	Maryjnej	i	Patrio-
tycznej	w	Krzeszowie.	Pielgrzymka	Dzieci	z	Podwórkowych	
Kółek	Różańcowych	Dzieci	oraz	Eucharystyczny	Ruch	Mło-
dych	Diecezji	Legnickiej.	Rozpoczęcie	od	godz.	10.00

•	 Czwartek	 13	 października	 –	Rocznica	Objawień	 Fatimskich.	
Zakończenie	Jerycha	na	Eucharystii	o	godz.	12.00	

•	 Od	15	do	22	października	–	Plener	Malarski	w	Krzeszówku
•	 Niedziela	16	października	–	44.	rocznica	wyboru	kard.	Karola	

Wojtyły	na	Stolicę	Piotrową
•	 Niedziela	 16	 października	 –	 Biesiada	 Przewodników	 Sudec-

kich.	Pielgrzymka	do	Krzeszowa	godz.	12.00
•	 Poniedziałek	17	październik	–	Dzień	Nauczyciela	w	bazylice
•	 Środa	19	października	Msza	św.	w	kościele	pw.	św.	Józefa	o	

godz.	12.00
•	 Piątek	21	października	–	Ostatnia	Msza	św.	na	Górze	św.	Anny	

o	godz.	16.00
•	 Sobota	22	października	–	Nabożeństwo	do	św.	Rity	godz.	18.00
•	 Piątek	28	października	–	wspomnienie	św.	Tadeusza	–	pamię-

tajmy	w	naszych	modlitwach	o	pierwszym	biskupie	legnickiem	
śp.	Tadeuszu	Rybaku

•	 Poniedziałek	31	października	–	Bal	Wszystkich	Świętych	dla	
dzieci	

•	 Wtorek	 1	 listopada	 –	 Uroczystość	 Wszystkich	 Świętych.	
Msze	święte	w	Krzeszowie:	7.30,	10.00,	12.00	(na	cmentarzu)	
i	17.00.	Wyjście	procesji	z	cmentarza	klasztornego	na	cmentarz	
parafialny	o	godz.	11.30.

•	 Wtorek	1	listopada	–	Imieniny	siostry	Przełożonej	Sióstr	Elż-
bietanek	S.	Damaris.	Życzymy	Jej	wiele	łask	Bożych	i	nieustan-
nej	Opieki	Matki	Bożej	Łaskawej	i	swojej	Świętej	Patronki.	

•	 Środa	2	listopada	–	Wspomnienie	Wszystkich	Wiernych	Zmar-
łych.	Rozpoczęcie	MODLITWY	WYPOMINKOWEJ	o	godz.	
16.30;	Msza	św.	wieczorna	godz.	17.00.

•	 Czwartek	3	listopada	–	pierwszy	czwartek	miesiąca	–	modlitwa	
o	nowe	powołania	kapłańskie	i	zakonne	godz.	17.00

•	 Piątek	4	listopada	–	pierwszy	piątek	miesiąca.	Wizyta	duszpa-
sterska	u	 chorych.	Całonocna	 adoracja	Najświętszego	Sakra-
mentu	po	Mszy	św.	wieczornej.

•	 Sobota	5	 listopada	–	pierwsza	sobota	miesiąca.	Msza	św.	dla	
wszystkich	grup	modlitewnych	godz.	7.00	(rano)

•	 Niedziela	 6	 listopada	 –	 zmiana	 tajemnic	 Żywego	 Różańca	
o	godz.	10.00

•	 Piątek	11	listopada	–	103.	rocznica	Odzyskania	Niepodległości	
–	Msze	św.	w	Bazylice	7.00,	12.00	i	17.00

•	 Sobota	19	listopada	Msza	św.	w	sanktuarium	św.	Józefa	o	godz.	
12.00

•	 Niedziela	20	listopada	–	Uroczystość	Jezusa	Chrystusa	Króla	
Wszechświata

•	 Wtorek	22	listopada	–	wspomnienie	św.	Cecylii,	patronki	śpie-
wu	 i	muzyki	kościelnej.	Panu	Organiście	panu	Piotrowi	oraz	
Scholi	Dziecięcej	składamy	serdeczne	życzenia	wielu	łask	Bo-
żych	i	opieki	św.	Cecylii.

•	 Wtorek	 22	 listopada	 –	 zapraszamy	 na	 Eucharystię	 o	 godz.	
17.00	wraz	z	Nabożeństwem	do	św.	Rity	

•	 Niedziela	27	listopada	–	Pierwsza	Niedziela	Adwentu
•	 Od	poniedziałku	28	 listopada	–	Msze	roratnie	o	godz.	17.00.	

Dzieci	prosimy	o	przynoszenie	lampionów.
•	 Środa	30	listopada	–	Święto	św.	Andrzeja	Apostoła.	Imieniny	

ks.	biskupa	ordynariusza	JE	Ks.	Bpa	Andrzeja	Siemieniewskie-
go.

•	 Czwartek	1	grudnia	–	pierwszy	czwartek	miesiąca.	Modlitwa	
o	nowe	powołania	kapłańskie	i	zakonne.

•	 Piątek	2	grudnia	–	pierwszy	piątek	miesiąca.	Wizyta	duszpa-
sterska	u	 chorych.	Całonocna	 adoracja	Najświętszego	Sakra-
mentu	po	Mszy	św.	wieczornej.

•	 Sobota	3	grudnia	–	pierwsza	sobota	miesiąca.	Msza	św.	oraz	
adoracja	Najświętszego	Sakramentu	godz.	7.00

•	 Niedziela	 4	 grudnia	 –	 zmiana	 tajemnic	 Żywego	 Różańca	
o	godz.	10.00

•	 Wtorek	6	grudnia	–	Wspomnienie	św.	Mikołaja.
•	 Czwartek	8	grudnia	1826	roku	–	powstał	Żywy	Różaniec.	Uro-

czystość	Niepokalanego	Poczęcia	NMP.	Zapraszam	na	Eucha-
rystię	o	godz.	7.00,	12.00	lub	17.00

•	 Wtorek	13	grudnia	–	tragiczna	rocznica	wprowadzenia	Stanu	
Wojennego	

•	 Od	18	grudnia	do	20	grudnia	–	Rekolekcje	Adwentowe.	(Plan	
Rekolekcji	podany	na	str.	5)

•	 Niedziela	18	grudnia	–	Dzień	Światła:	400.	rocznica	Odnale-
zienia	 Cudownej	 Ikony.	 Główna	Uroczystość	 na	 Eucharystii	
o	godz.	17.00.	Poświęcenie	domu	pielgrzyma	„Na	szlaku	Cy-
sterskim”	w	Krzeszówku	godz.	14.00.

•	 Środa	21	grudnia	–	Wigilia	dla	Nauczycieli	oraz	Pracowników	
Zespołu	Szkół	w	Obsłudze	Pielgrzyma.

•	 Sobota	24	grudnia	–	Wigilia	Bożego	Narodzenia:	Msza	świę-
ta	w	 bazylice	 tylko	 o	 godz.	 7.00	 (rano)	Msza	 święta	 Paster-
ska	w	Krzeszowie	godz.	24.00;	(Msza	św	Krzeszówku	–	godz.	
22.00;	w	Czadrowie	o	godz.	22.00)

•	 Niedziela	25	grudnia	–	Uroczystość	Bożego	Narodzenia:	Za-
praszamy	 parafian	 oraz	 Pielgrzymów	 na	Msze	 święte:	 godz.	
7.30,	10.00	12.00	i	17.00	(	w	Krzeszówku	godz.	9.00,	w	Cza-
drowie	godz.	11.00)

•	 Poniedziałek	 26	 grudnia	 –	 Drugi	 Dzień	 Świąt	 –	 Niedzie-
la	 Świętej	 Rodziny:	 Jezusa,	Maryi	 i	 Józefa.	Msze	 św.	 godz.	
7.30,	 10.00,	 12.00	 i	 17.00	 (Krzeszówek	 godz.9.00,	Czadrów	
godz.11.00

•	 Sobota	31	grudnia	–	 św.	papieża	Sylwestra.	Msza	 św.	dzięk-
czynna	za	miniony	rok	oraz	wystawienie	Najświętszego	Sakra-
mentu	o	godz.	17.00	;	Pasterka	Noworoczna	o	godz.	24.00	

•	 Niedziela	1	stycznia	2023	–	NOWY	ROK	–	Świętej	Bożej	Ro-
dzicielki	Maryi.	Msze	św.	jak	w	każdą	niedzielę	i	święta.
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ZAPRASZAMY nA JERYCHO RÓŻAŃCOWE
Od 7 dO 13 PAźdZiERnikA 2022 ROku

W SAnktuARiuM MAtki BOŻEJ ŁASkAWEJ W kRZESZOWiE

Jerycho odbywać się będzie w czechach oraz w Kaplicy Loretańskiej w Krzeszowie

Intencje modlitewne:
•	 Wynagrodzenie	 Panu	 Bogu	 i	 Niepo-

kalanemu	 Sercu	 Najświętszej	 Maryi	
Pannie	za	grzechy	nasze;	grzechy	na-
rodu	Polskiego	oraz	za	grzechy	Euro-
py	i	świata.

•	 Za	Ojca	Świętego,	Biskupów	i	Kapła-
nów	oraz	 o	nawrócenie	nieprzyjaciół	
Kościoła	 Świętego	 i	 nawrócenie	 Pol-
ski.

•	 Za	Radio	Maryja	i	Telewizję	TRWAM,
•	 Z	 Maryją,	 Królową	 Korony	 Polskiej	

modlimy	 się	 o	 Polskę	 wierną	 Bogu,	
Krzyżowi	i	Ewangelii	oraz	o	wypełnie-
nie	Jasnogórskich	Ślubów	Narodu.

•	 Modlitwa	 o	 pokój	 dla	 udręczonej	
Ukrainy	oraz	o	nawrócenie	dla	Rosji.

Obrona	 Polski	 bez	 interwencji	 Bo-
żej	 jest	 niemożliwa.	 Dlatego	 wielka	
i	 powszechna	 pokuta,	 ofiara	 i	 modlitwa	
wynagradzająco	 -	 błagalna	 z	 Różańcem	
w	 ręku	 przed	 Jezusem	 w	 Najświętszym	
Sakramencie	oraz	do	Niepokalanego	Ser-
ca	Maryi	może	uratować	nasza	Ojczyznę	
od	pogrążenia	w	otchłani	 samozniszcze-
nia	(Jan	Paweł	II)	i	całkowitej	niewoli	oraz	
utraty	 suwerenności	 polityczno-ekono-
micznej.

Piątek 7 października 2022
Rozpoczęcie	 Jerycha	 w	 Republice	

Czeskiej	o	godz.	16.00	(wyjazd	wspólny	-	
autokarem.	Zapisy	u	ks.	Proboszcza)

Sobota 8 października 2022
Rozpoczęcie	 Jerycha	 po	 Mszy	 wie-

czornej	o	godz.	18.00

•	 godz.	19.00	–	Anioł	Pański	i	Różaniec
•	 godz.	20.00	–	Różaniec
•	 godz.	20.30	–	Adoracja	w	milczeniu
•	 godz.	21.00	–	Apel	Maryjny	
•	 godz.	22.00	–	Różaniec	
•	 godz.	23.00	–	Adoracja	w	milczeniu

Niedziela 9 października 2022
•	 godz.	24.00	–	Te	Deum
•	 godz.	3.00	–	Procesja	pokutna	na	ko-

lanach	
•	 godz.	4.00	–	Różaniec	tajemnice	Świa-

tła	i	bolesne
•	 godz.	5.00	–	Różaniec	tajemnice	rado-

sne	i	chwalebne
•	 godz.	6.30	–	Adoracja	w	milczeniu
•	 godz.	 7.30	 –	Msza	 święta	 w	 kościele	

św.	Józefa	(Przerwa	w	adoracji	Jerycha	
do	godz.	18.00)

•	 godz.	18.00	–	Anioł	Pański	i	Różaniec
•	 godz.	19.00	–	adoracja	w	ciszy
•	 godz.	20.00	–	Różaniec
•	 godz.	21.00	–	Apel	Jasnogórski
•	 godz.	22.00	–	Różaniec
•	 godz.	23.00	–	Adoracja	w	milczeniu

Poniedziałek 10 października 2022
•	 godz.	24.00	–	Te	Deum
•	 godz.	3.00	–	Procesja	pokutna	na	ko-

lanach
•	 godz.	4.00	–	Różaniec	tajemnice	Świa-

tła	i	bolesne
•	 godz.	5.00	–	Różaniec	tajemnice	rado-

sne	i	chwalebne	
•	 godz.	6.00	–	Różaniec	
•	 godz.	7.00	–	Msza	święta	w	Bazylice	
•	 godz.	7.30	–	Różaniec
•	 godz.	9.00	–	Adoracja	w	milczeniu	

•	 godz.	10.00	–	Różaniec
•	 godz.	11.00	–	Różaniec	
•	 godz.	12.00	–	Msza	św.	w	Bazylice
•	 godz.	13.00	–	Różaniec
•	 godz.	14.00	–	Adoracja	w	milczeniu
•	 godz.	15.00	–	Koronka	do	Bożego	Mi-

łosierdzia
•	 godz.	16.00	–	Różaniec
•	 godz.	17.00	–	Adoracja	w	milczeniu	
•	 godz.	18.00	–	Msza	św.	w	Bazylice
•	 godz.	19.00	–	Różaniec	
•	 godz.	20.00	–	Adoracja	w	milczeniu
•	 godz.	21.00	–	Apel	Jasnogórski	
•	 godz.	22.00	–	Różaniec
•	 godz.	23.00	–	Adoracja	w	milczeniu
•	 godz.	24.00	–	Te	Deum	

Wtorek 11 października 2022
Program	jak	wyżej

Środa 13 października 2022
•	 godz.	24.00	–	Te	Deum
•	 godz.	3.00	–	Procesja	pokutna	na	ko-

lanach
•	 godz.	4.00	–	Różaniec	tajemnice	Świa-

tła	i	bolesne
•	 godz.	5.00	–	Różaniec	tajemnice	rado-

sne	i	chwalebne
•	 godz.	6.00	–	Różaniec	
•	 godz.	7.00	–	Msza	święta	w	Bazylice
•	 godz.	7.30	–	Różaniec
•	 godz.	9.00	–	Adoracja	w	milczeniu
•	 godz.	10.00	–	Różaniec
•	 godz.	11.00	–	Różaniec
•	 godz.	12.oo	–	Anioł	Pański	oraz	Msza	

Święta	w	Bazylice	z	procesją	Fatimską	
i	zakończenie	Jerycha	Różańcowego
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REKOLEKCJE ADWENTOWE 2022
w Sanktuarium krzeszowskim

Nauki poprowadzi o. Przemysław Ilski CSsR.

Niedziela 18 grudnia – Święto Światła

	 godz.	7.00	–	Godzinki	ku	czci	Niepokalanego	Poczęcia	NMP
	 godz.	7.30	–	Msza	Św.	z nauką	rekolekcyjną	dla	dorosłych
	 godz.	10.00	–	Msza	Św.	z Nauką	rekolekcyjną	dla	dzieci
	 godz.	11.00	–	Czadrów	-	Msza	Św.	z nauką	rekolekcyjną	w	Czadrowie
	 godz.	12.00	–	Msza	Św.	z nauką	Rekolekcyjną	dla	dorosłych
	 godz.	14.00	–	Msza	św.	w	Krzeszówku	i	poświęcenie	Domu	Pielgrzyma:	”Na	szlaku	Cysterskim”
	 godz.	17.00	–	Uroczysta	Msza	Święta	poprzedzona	procesją	wewnątrz	bazyliki	
	 	 	 z	Cudownym	Obrazem	Matki	Bożej	Łaskawej	pod	przewodnictwem	
	 	 	 JE	Ks.	bp	Andrzeja	Siemieniewskiego	–	Biskupa	Legnickiego	
	 	 	 (prosimy	o	przeniesienie	ze	sobą	świec	i	gromnic)

Poniedziałek 19 grudnia

	 godz.	12.00	–	Msza	Św.	z	nauką	rekolekcyjną	w	Krzeszowie
	 godz.	16.00	–	Msza	św.	z	nauką	w	Krzeszówku
	 godz.	17.00	–	Msza	Św.	z	nauką	rekolekcyjną	w	Krzeszowie
	 godz.	18.00	–	Msza	św.	z	nauka	w	Czadrowie

Spowiedź Adwentowa – poniedziałek 19 grudnia

	 godz.	11.00	–	w	Krzeszowie
	 godz.	15.45	–	w	Krzeszówku
	 godz.	16.30	–	w	Krzeszowie
	 godz.	17.30	–	w	Czadrowie

Wtorek 20 grudnia

	 godz.	12.00	–	Msza	św.	z	nauką	rekolekcyjną
	 godz.	16.00	–	Msza	Św.	z	nauką	rekolekcyjną	w	Krzeszówku
	 godz.	17.00	–	Msza	św.	z	nauką	rekolekcyjną	w	Krzeszowie	
	 	 	 i	zakończenie	rekolekcji
	 godz.	18.00	–	Msza	Św.	z	nauką	rekolekcyjną	w	Czadrowie

o. Przemysław Ilski CSsR.
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CzCigodni dobrodzieje 
KrzeszowsKiego sanKtuarium
dwadzieścia pięć lat temu, 2 czerwca 1997 roku był wyjątkowym dniem dla młodej diecezji 

Legnickiej. na lotnisku w Piastowskiej Legnicy zgromadziło się blisko 300 tysięcy pątników przybyłych 
z terenu dolnego Śląska oraz pielgrzymi z czech, serbołużyczanie i z innych zakątków Polski.

Od	tamtej	pory	Czcigodna	Ikona	Ła-
skawej	 Pani,	 Królowej	 Sudetów	 zaczęła	
odbierać	jeszcze	większą	cześć.	Do	sank-
tuarium	w	Krzeszowie	zaczęły	przybywać	
coraz	większe	 grupy	pielgrzymów	 z	 róż-
nych	zakątków	Polski	i	Europy.	Do	Krze-
szowa	 zaczęliśmy	 zapraszać	 Telewizję	
Trwam	 i	Radio	Maryja.	Od	kilku	 lat	 or-
ganizujemy	w	naszym	Sanktuarium:	Nie-
ustanny	Różaniec.	Prawie	400	osób	z	Pol-
ski	i	zagranicy	podejmuje	raz	w	tygodniu	
jedną	 godzinę	 czuwania	 modlitewnego	
w	 swoim	 miejscu	 zamieszkania.	 Dwa	
razy	w	roku	odbywają	się	w	Sanktuarium	
7-dniowe	Jerycha	Różańcowe.	Od	ponie-
działku	do	 czwartku	włącznie	 trwa	 ado-
racja	Pana	Jezusa	w	Kaplicy	Loretańskiej.	
Łaskawa	Pani	Krzeszowska	od	XIII	wieku	
czuwa	 nad	 tym	 Sanktuarium.	 Nawet	 te	
trudne	doświadczenia	w	naszej	Ojczyźnie	
i	Polskim	Kościele	nie	osłabiają	kultu,	któ-
ry	nieustannie	trwa	przed	Tronem	Matki	
Bożej	Łaskawej.	Wierzymy,	że	na	modli-
twie	 przed	 Najświętszym	 Sakramentem	
przy	 boku	 Matki	 Chrystusa	 pokonamy	
wszystkie	trudności	i	pomożemy	Kościo-
łowi	 w	Ojczyźnie	 Jana	 Pawła	 II	 je	 prze-
trwać.	W	tym	czasie	wojny	wypowiedzia-
nej	przez	Federację	Rosyjską	bezbronnej	
Ukrainie	modlimy	się	szczególnie	o	pokój	
i	zgodę	między	narodami.

Mam	wiele	pozytywnych	przykładów	
od	wiernych,	którzy	otrzymali	przez	wsta-
wiennictwo	 Łaskawej	 Matki	 potrzebne	
łaski	od	Pana	Boga.	Podczas	 jednego	 Je-
rycha	Różańcowego	przyjechał	aż	z	Nie-
miec,	 brat	 chorej	 kobiety.	 Modlił	 się	 za	
swoją	 siostrę	 przez	 siedem	 dni	 i	 sześć	
nocy.	 Po	 jego	 wyjeździe	 z	 powrotem	 do	
pracy	 na	 terenie	 Niemiec;	 jego	 siostra	
poszła	 do	 szpitala.	 Lekarze	 podejrzewa-
li	 zmiany	 rakowe	 na	wątrobie.	W	 czasie	
operacji	 tej	 kobiety;	 lekarze	 po	 zbada-
niu	wątroby	 u	 tej	 kobiety	 nie	 stwierdzili	
żadnych	 znamion	 chorobowych.	 Plamy	
na	wątrobie,	na	wcześniejszych	zdjęciach	
medycznych,	 nie	 potwierdziły	 się.	 Leka-
rze	 zaszyli	 z	 powrotem	omawiany	 organ	
i	 kobieta	 po	 dwóch	 tygodniach	 znalazła	
się	 zdrowa	 w	 domu.	 Po	 dwóch	 miesią-
cach	od	tamtego	wydarzenia	przybyła	do	

Krzeszowskiego	Sanktuarium,	aby	osobi-
ście	podziękować	Matce	Łaskawej	za	cud	
uzdrowienia.	 Posiadamy	 w	 Krzeszowie	
również	 wszystkie	 dokumenty	 tego	 cu-
downego	 uzdrowienia.	 Mamy	 również	
bardzo	wiele	przykładów	z	kratek	konfe-
sjonału,	o	których	wie	tylko	Pan	Bóg	i	pe-
nitenci	 cudownie	 uzdrowieni	 z	 chorób	
ciała	i	duszy.

Krzeszów	–	to	Europejska	Perła	Baro-
ku.	Podczas	każdej	Mszy	 świętej	dzięku-
ję	Bogu	Wszechmocnemu	 za	wszystkich	
dobrodziejów	 i	 budowniczych	 naszego	
sanktuarium.	 Na	 placu	 klasztornym	 po-
siadamy	 dwa	 wielkie	 kościoły:	 bazylikę	
mniejszą	 pod	 wezwaniem	 Wniebowzię-
cia	 NMP	 –	 kościół	 klasztorny	 oraz	 ko-
ściół	 bracki	 pw.	 Św.	 Józefa	 ze	 słynnymi	

freskami	 Michała	 Wilmmana,	 Śląskiego	
Rembrandta.	 Za	 kościołem	 klasztornym	
znajduje	się	Mauzoleum	Piastów	Śląskich.

W	tym	roku	przeżywamy	400.	roczni-
cę	 odnalezienia	 obrazu	Matki	 Bożej	 Ła-
skawej,	 który	 został	 schowany	 i	 zabez-
pieczony	przed	najazdem	Husytów	w	XV	
wieku.	W	posadce	klasztornego	kościoła	
cysterskiego	przeleżał	on	196	lat,	kiedy	to	
w	dniu	18	grudnia	1622	r.	został	odnale-
ziony.	W	niedzielę	18	grudnia	2022	roku	
pod	przewodnictwem	JE	Ks.	Biskupa	prof.	
Andrzeja	 Siemieniewskiego	 będziemy	
dziękować	Panu	Bogu	za	wszelkie	dobro	
i	 opiekę	 nad	naszym	Maryjnym	Sanktu-
arium.	Pragniemy	w	tym	dniu	uroczyście	
poświęcić	 Dom	 Pielgrzyma	 na	 Szlaku	
Cysterskim	 w	 Krzeszówku.	 Mamy	 ufną	
nadzieję	 aby	 w	 tym	 Domu	 Pielgrzyma	
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gromadzić	 dzieci,	 młodzież	 i	 dorosłych	
na	 spotkaniach	modlitewnych	 i	 rekolek-
cjach.

W	 tym	 miejscu	 chciałbym	 wyra-
zić	 ogromne	 podziękowanie	 Panu	 Bogu	
i	Matce	Łaskawej	z	Krzeszowskiego	Domu	
Łaski	 za	 ten	 „Dom	Pielgrzyma”	w	Krze-
szówku.	Dziękuję	pracownikom	Fundacji	
„Europejska	 Perła	 Baroku”	 oraz	 wszyst-
kim	Firmom	budowlanym	za	wszelki	trud	
remontu	starej	plebani	w	Krzeszówku	na	
nowoczesny	 i	 bardzo	 praktyczny	 Dom	
Pielgrzyma.	 Dziękuję	 Prezesowi	 Banku	
Spółdzielczego	 w	 Kamiennej	 Górze	 za	
udzielone	 pożyczki	 finansowe.	 Szczegól-
nie	dziękuję	panu	Leszkowi	z	miejscowo-
ści	Czarne	na	Pomorzu	oraz	jego	Mamusi	
Janinie	 za	 pomoc	 finansową	 na	 dokoń-
czenie	budowy	Domu	Pielgrzyma.	

Zapraszam	 wszystkich	 mieszkańców	
naszej	Parafii	w	niedzielę	18	grudnia	2022	
roku	na	powyższe	uroczystości	do	Krze-
szówka.	

Ks. Marian Kopko 
– kustoszz Krzeszowa

wraz z Pracownikami Fundacji
„Europejska Perła Baroku”

Remont	 plebanii	 i	 adaptacja	 jej	 na	
dom	rekolekcyjny	jest	finansowany	w	ca-
łości	ze	środków	własnych	Fundacji	EU-
ROPEJSKA	 PERŁA	 BAROKU	 oraz	 po-
zyskanych	środków	zewnętrznych	w	tym	
Narodowego	 Funduszu	 Ochrony	 Środo-
wiska,	 MKiDN,	 Fundacji	 KGHM	 oraz	
Województwa	Dolnośląskiego

Fu
nd
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ja 

EU
ROPEJSKA PERŁA BARO

KU
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Legenda o diabeLskim 
kamieniu z gorzeszowa

Marian gabrowski

diabelski Kamień, zwany też czarcią lub diabelską Maczugą, to jedna z najbardziej znanych skałek Kotliny 
Kamiennogórskiej.

Znajduje	się	ona	na	początku	Go-
rzeszowa,	 kilkadziesiąt	 metrów	 na	
północ	od	drogi	wiodącej	z	Krzeszo-
wa	do	Mieroszowa.	Ciekawostką	jest,	
że	w	Słowniku geografii turystycznej 
Sudetów	 zawarta	 jest	 informacja,	 ja-
koby	 Michał	 Willmann	 uwiecznił	
Diabelską	Maczugę	na	jednym	z	fre-
sków	w	krzeszowskim	kościele.	Jed-
nak	 pomimo	 prób	 nie	 udało	 mi	 się	
odnaleźć	przedstawiającego	 ją	malo-
widła.	Może	któremuś	z	Czytelników	
Krzeszowskiej Pani	uda	się	wypatrzyć	
tę	skałę	w	kościele	św.	Józefa?

Poniżej	zamieszczam	moje	tłuma-
czenie	 dwóch	wersji	 legendy	 o	Dia-
belskim	Kamieniu	z	Gorzeszowa.	Po-
chodzą	 one	 z	 wydanego	 pod	 koniec	
XIX	wieku	zbioru	Wilhelma	Patscho-
vskyego1.	 Co	 ciekawe	 współcześnie	
znana	jest	tylko	druga	z	tych	opowie-
ści,	pierwsza	zaś	chyba	została	niemal	
zupełnie	zapomniana.

diabelski Kamień z gorzeszowa
Legenda i
Żyło	kiedyś	w	Gorzeszowie	kilku	

mężczyzn,	którzy	wielce	oddawali	się	
nałogom	picia	i	gry	w	karty.	Podczas	
swoich	 dzikich	 libacji	 wypowiadali	
bluźniercze	przemowy,	a	podczas	gry	
w	 karty	 rzucali	 najbardziej	 plugawe	
przekleństwa	 i	 złorzeczenia.	 Zawsze	
bezcześcili	 Dzień	 Pański,	 a	 swoim	
zachowaniem	gorszyli	bliźnich.	Męż-
czyźni	ci	grali	i	pili	nawet	w	niedziele	
i	święta	podczas	nabożeństw,	a	także	
nieprzerwanie	przez	ostatnie	trzy	dni	
Wielkiego	Tygodnia.	Diabłu	podoba-
ło	 się	 postępowanie	 tych	 ludzi	 i	 aby	
nie	mieli	czasu	ani	okazji	do	nawró-
cenia	 i	 poprawy,	 postanowił	 zabić	
ich	w	grzechach,	bo	wtedy	na	zawsze	
całkowicie	 będą	 należeć	 do	 niego.	
Jednakże	moc,	 aby	 ich	 zabić,	 posia-
dał	on	 jedynie	w	określonym	czasie:	

od	godziny	dwunastej	w	nocy	 aż	do	
pierwszego	piania	koguta,	gdyż	wraz	
z	tym	ostatnim	jego	potęga	była	prze-
rwana.	 Pewnego	 razu,	 w	 czasie	 ad-
wentu,	mężczyźni	ci	znów	grali	przez	
całą	noc	w	karczmie	w	Gorzeszowie,	
co	bardzo	spodobało	się	diabłu	 i	po-
stanowił	 ich	zabić.	Udał	 się	więc	do	
Adršpachu,	wybrał	ze	skał	odpowied-
ni	kamień,	przywiązał	go	do	łańcucha	
i	zaniósł	na	plecach	na	górę	w	pobli-
żu	 Gorzeszowa,	 skąd	 cisnął	 kamie-
niem	w	karczmę,	chcąc	w	ten	sposób	
ją	 zniszczyć	 i	 zabić	mężczyzn.	Było	
wcześnie	rano,	noc	jeszcze	roztaczała	
głęboki	mrok	nad	całą	okolicą.	Dopie-
ro	co	ucichły	dzwony	kościelne,	a	po-
bożni	mieszkańcy	wsi	pospieszyli	do	
kościoła,	aby	wziąć	udział	w	roratach.	
Nagle	 grający	 w	 karczmie	 usłyszeli	
potężny	i	niesamowity	świst,	a	zaraz	
potem	silny	wstrząs,	przez	który	stary	
budynek	gospody	tak	się	zachwiał,	że	

aż	popękały	wszystkie	spoiny,	a	szy-
by	w	oknach	zatrzęsły	się	i	zadrżały.	
Przerażeni	 wizją	 śmierci	 mężczyźni	
złożyli	ręce	do	modlitwy,	po	czym	za-
padła	solenna	cisza.	Przyczyna	hałasu	
i	strasznego	wstrząsu	była	następują-
ca:	diabeł	rzucił	kamieniem	w	karcz-
mę,	 ale	 gdy	 kamień	 leciał	w	 powie-
trzu,	rozległo	się	przypadkowe	pianie	
koguta,	 które	 natychmiast	 przełama-
ło	 moc	 diabła.	 Kamień	 nie	 doleciał	
już	 do	 karczmy,	 ale	 spadł	 zaledwie	
300	kroków	od	niej.	Do	dziś	można	
go	 tam	zobaczyć	 i	nazywany	 jest	on	
„Diabelskim	Kamieniem”.	Mężczyź-
ni,	 którzy	 ledwo	 co	 uniknęli	 nagłej	
śmierci,	 zapewne	nie	 trafili	 teraz	we	
władzę	diabła,	ponieważ	wzięli	sobie	
to	 ostrzeżenie	 do	 serca,	wyrzekli	 się	
picia	i	grania,	a	od	tego	czasu	wiedli	
chrześcijańskie	życie.

fot. Tomasz Gabrowski
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1		W.	Patschovsky,	Die Sagen des Kreises Landeshut,	J.	Heisig,	Liebau	in	Schlesien	1893,	s.	43-45.

Legenda ii
Przybycie	w	1238	roku	w	tutejsze	

okolice	 mnichów	 benedyktyńskich	
z	 Opatovic	 stało	 się	 przekleństwem	
dla	 diabła,	 ponieważ	 mnisi	 szerzyli	
tu	 poglądy	 chrześcijańskie.	 Z	 zado-
woleniem	zapewne	mógł	się	on	przy-
glądać,	jak	w	1286	roku	benedyktyni	
sprzedali	swoje	dobra	i	przenieśli	się	
z	powrotem	do	Opatovic.	Dla	jeszcze	
większej	 irytacji	diabła	w	1289	roku	
tutejsze	 okolice	 otrzymali	 zakonnicy	
cysterscy,	 którym	 podarował	 je	Bol-
ko	I,	książę	ze	Świdnicy.	Jeśli	diabeł	
sądził,	że	i	ci	mnisi	wkrótce	opuszczą	
te	 tereny,	 to	 tym	 razem	 bardzo	 się	
pomylił,	 gdyż	wspaniała	konstrukcja	
budynków	 klasztornych	 świadczyła	
o	 tym,	 że	 cystersi	 rzeczywiście	 za-

mierzali	 pozostać	 w	 Krzeszowie	 na	
zawsze.	 To	 ostatnie	 bardzo	 rozgnie-
wało	diabła,	który	w	swoim	gniewie	
postanowił	zniszczyć	piękną	budow-
lę.	 Otrzymał	 on	 pewnego	 razu	moc,	
pozwalającą	 mu	 zrzucić	 na	 klasztor	
kamień,	 z	 tymże	 jednak	 zastrzeże-
niem,	że	w	ciągu	jednej	nocy,	zanim	
zapieje	 pierwszy	 kogut,	 wydobędzie	
kamień	 ze	 skał	Adršpachu	 i	 dokona	
dzieła	 zniszczenia.	 Sprowadził	 więc	
sobie	 diabeł	 kamień	 ze	 skał	Adršpa-
chu	 i	 dotarł	 nad	 ranem	 w	 pobliże	
Gorzeszowa.	 Zaczynało	 już	 świtać	
i	wydawało	mu	się,	że	nadszedł	naj-
wyższy	czas,	aby	rzucić	duży	kamień	
w	zabudowania	klasztoru.	Jak	pomy-
ślał,	 tak	 zrobił.	 Z	 wielką	 siłą	 cisnął	
kamieniem	w	kierunku	klasztoru,	ale	

w	 tym	 samym	 momencie	 rozległo	
się	pianie	koguta.	Kamień	stracił	na-
daną	mu	moc	 i	 spadł	 na	 ziemię	 300	
kroków	od	karczmy	w	Gorzeszowie.	
Do	dziś	jest	on	nazywany	Diabelskim	
Kamieniem.	 Jeśli,	 drogi	 czytelniku,	
przyjedziesz	 kiedyś	 do	 Gorzeszowa,	
przyjrzyj	 się	 dobrze	 Diabelskiemu	
Kamieniowi;	 być	 może	 rozstrzy-
gniesz	wtedy	wielki	spór.	Są	bowiem	
ludzie,	 którzy	 nie	 chcą	 uwierzyć,	 że	
diabeł	 go	 tu	 rzucił.	Twierdzą	oni,	 że	
kamień	 ten	 znajdował	 się	 tu	 jeszcze	
przed	powstaniem	klasztoru	w	Krze-
szowie	 i	 że	 już	 w	 najdawniejszych	
czasach	 służył	 jako	 pogański	 ołtarz.	
Kto	ma	rację?

45 Próbna Drużyna Harcerska 
niePrzetartego szlaku „stokrotki” 

na Pielgrzymce Do krzeszowa.
W dniach 31.08-3.09 nasza jedyna drużyna Harcerska nieprzetartego szlaku uczestniczyła w XXiii 

PieLgrzYMce OsÓb niePełnOsPraWnYcH i PrzYJaciÓł na trasie Legnica-Krzeszów.
Harcerki	i	harcerze	pod	przewod-

nictwem	 podharcmistrza	 Ireneusza	
Piotrowskiego	 dzielnie	 pokonują	
kolejne	 kilometry,	 choć	 trudy	 mar-
szu	 dają	 się	 we	 znaki.	 Tegoroczna	
pielgrzymka	 odbywa	 się	 pod	 hasłem	
„Z	 Maryją	 umacniamy	 naszą	 wia-
rę”.	 Jest	 ono	 zachętą,	 aby	 w	 świetle	
Jej	 osobistego	 doświadczenia	 relacji	
z	Bogiem	budować	i	umacniać	własną	
i	innych	wiarę.

W	 Diecezjalnym	 Sanktuarium	
pielgrzymi	 zawierzą	 swoje	 codzien-
ne	 zmagania	 opiece	Matki	Bożej	 Ła-
skawej.	 Pielgrzymka	 jest	 okazją	 do	
przeżywania	 radości	 wynikającej	 ze	
wspólnego	spotkania	Osób	Niepełno-
sprawnych	i	Przyjaciół.	Jest	to	również	
okazja	do	zauważenia	osób	wspierają-
cych	 niepełnosprawnych	 i	 szczegól-
nego	 podziękowania	 im	 za	 postawę	
i	służbę.	Komenda	Hufca	ZHP	w	Le-
gnicy	nisko	kłania	się	druhowi	Irkowi	
i	 dziękuje	 za	 wieloletnią	 opiekę	 nad	
harcerzami	Nieprzetartego	Szlaku!



krzeSzowSka pani nr 5 (83) - Październik / Listopad / Grudzień 202210

Pogranicze polsko-czeskie, dzięki bogatej linii granicznej sprawia, że wiele miejscowości leży 
w odosobnieniu, a nawet w zapomnieniu. Po polskiej stronie takimi miejscowościami są m. in. Okrzeszyn 
czy niedamirów. a po stronie czeskiej znajdująca się 30 minut pieszej drogi od rynku w chełmsku 
Śląskim, wieś Libná. Jak chce się zobaczyć miejscowość, która wymarła i chce się zaznać ciszy i spokoju, 
ta lokalizacja jest idealna.

Początki	 Libnej	 datuje	 się	 na	 XIV	
wiek,	 stanowiła	 ona	 granicę	 posiadłości	
opata	 cysterskiego	 z	 Krzeszowa.	 Tereny	
należały	już	do	części	Królestwa	Czeskie-
go	 a	 następnie	 do	 posiadłości	 austriac-
kiego	 rodu	Habsburgów,	 cesarzy	 Święta	
Cesarstwa	Rzymskiego	Narodu	Niemiec-
kiego.	 Wieś	 nazywaną	 pierwotnie	 Hel-
gendorf,	założono	u	źródeł	rzeki	Metují,	
z	 czasem	 miejscowość	 rozbudowano	
w	 stronę	 Zdoňova	 i	 Adršpachu,	 gdzie	
były	lepsze	warunki	do	życia	na	co	dzień.	
Nazwa	miejscowości	wywodzi	się	z	języ-
ka	 niemieckiego	 (Liebenau	 bei	 Merkel-
sdorf),	która	później	została	również	tak	
przełożona	na	 język	czeski,	wywodzi	się	
znaczeniowo	od	słów	„miła	dolina”.

Nie	 posiadamy	 dużo	 dokumentów	
historycznych	 na	 temat	 miejscowości.	
Pierwszy	pisemny	dokument	wystawiony	
dla	wsi	Libná	znajduje	się	w	dokumencie	
z	 1576	 r.	 wystawionym	 dla	 pobliskiego	
Adršpach.	Pod	nazwą	„Lybmnau”	rozwi-
jała	się	wówczas	 ta	osada.	W	dokumen-

cie	zaznaczono,	że	wieś	jest	położona	na	
peryferiach	Królestwa	Czeskiego,	 dzięki	
czemu	nie	przeżywa	zawieruchy	wojennej	
i	może	się	rozwijać	powoli,	ale	za	to	suk-
cesywnie.	Drugi	dokument	o	Libnej	po-
chodzi	już	z	XX	wieku.	Jest	to	spis	ludno-
ści	dokonany	przez	rachmistrza	z	1910	r.	
Rachmistrz	wykazał,	 że	we	wsi	mieszka	
473	 mieszkańców,	 wszyscy	 pochodze-
nia	 niemieckiego.	 Mimo,	 że	 formalnie	
Czechy	 były	 wówczas	 jeszcze	 częścią	
Austro-Węgier,	 tu	 uwidacznia	 się	 pro-
blem	 ludności	 niemieckiego	 pochodze-
nia	 na	 czeskich	 ziemiach	 zaczynając	 od	
Wysokiego	 Jesionika,	przez	Karkonosze,	
Rudawy,	kończąc	na	Szumawie.	W	histo-
riografii	 czeskiej	nazywani	 są	oni	 Sude-
ciakami	 (Niemcami	 sudeckimi).	 Rach-
mistrz	ponadto	w	spisowym	dokumencie	
wymienia	inne	interesujące	rzeczy,	które	
z	pespektywy	naszych	czasów	wydają	się	
niemożliwe.	 W	 1910	 r.	 w	 Libnej	 działa	
szkoła	powszechna,	liczne	warsztaty	rze-
mieślnicze	 i	 tkackie.	W	 jednej	 z	gospód	

w	górnej	części	wsi,	niedaleko	dzisiejsze-
go	stawu	rybnego,	funkcjonuje	winiarnia	
jako	lokalna	marka	produkowanego	tutaj	
wina.	We	wsi	działały	wówczas	 również	
poczta	 i	 wyszynk	 (miejscowa	 gospo-
da).	 Po	 zakończeniu	 I	 wojny	 światowej	
i	 uzyskaniu	 przez	 Czechosłowację	 nie-
podległość	miejscowość	 zostaje	 włączo-
na	do	Czech,	zamieszkała	w	100%	przez	
ludność	niemiecką.	I	co	ciekawe,	w	Lib-
nej	w	 1932	 r.	 otworzono	wypożyczalnię	
samochodów,	 co	 na	 tamte	 czasy	 było	
niebywałą	rzadkością.	W	1937	r.	we	wsi	
zbudowano	 umocnienie	 fortyfikacyjne	
w	ramach	Ředitelství	opevňovacích	prací	
(ŘOP),	w	celu	ochrony	przed	niemiecką	
napaścią,	która	i	tak	nie	nastąpiła,	kiedy	
A.	Hitler	z	N.	Chamberlain	ponad	głowa-
mi	Czechów	dogadał	 się	w	Monachium	
(30.09.1938	r.)	o	podziale	Czechosłowa-
cji.

Śmierć	dla	rozwijającej	 i	prosperują-
cej	miejscowości	przyszła	wraz	z	końcem	
II	wojny	 światowej.	Wpływ	 na	 to	miały	
dwa	 czynniki.	 Pierwszy	 to	 tzw.	 dekrety	
Beneša,	 ówczesnego	 prezydenta	 Repu-
bliki	Czechosłowackiej.	Na	ich	podstawie	
wszyscy	 Sudeciaki	 musieli	 opuścić	 zaj-
mowaną	 część	 republiki,	 pozostawiając	
swój	 dobytek	 na	 miejscu.	 Utożsamiano	
ich	 z	 niemieckim	 –	 hitlerowskim	 im-
perializmem	 i	 obszarami,	 które	 „oku-
powali”	 na	 rzecz	Czechów.	 Po	 części	 to	
jest	 oczywiście	 prawdą,	 gdyż	 w	 1933	 r.	
założono	z	 inicjatywy	K.	Heinleina	Par-
tię	 Niemców	 Sudeckich,	 jednak	 trudno	
dzisiaj	 stwierdzić,	 czy	 jakiś	mieszkaniec	
Libnej	 należał	 do	 tej	 przybudówki	 NS-
DAP.	W	taki	sposób	wieś	się	wyludniała	
i	 logicznym	 było,	 aby	 zaludnić	 ją	 przez	
Czechów.	Nic	bardziej	mylnego,	i	to	jest	
ten	drugi	przyczynek	śmierć	osady.	Gra-
nica	państwa	spowodowała,	 że	zamiesz-
kanie	w	strefie	granicznej	po	czeskiej,	jak	
i	zresztą	po	polskiej	stronie	jest	praktycz-
nie	 nie	 możliwe.	 Tereny	 zostały	 obsta-
wione	przez	czeską	policję,	wojsko	a	póź-
niej	 przez	 Służbę	 Bezpieczeństwa	 (StB).	

LibNá – miEJsCOWOść, 
KTóREJ Już NiE mA

Pomnik morderstwa psaKrzyż w Libnej
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Podziękowania od chóru liturgicznego 
Parafii nMP wsPoMożenia wiernych 

w zalesiu dolnyM (Piaseczno)
szczęść boże!
chcielibyśmy serdecznie podziękować za możliwość śpiewu oraz gry na organach englera w bazylice 

Krzeszowskiej w niedzielę 31 lipca 2022 roku.

Trudne	warunki	życia	 i	bliskość	granicy	
spowodowały,	że	mało	kto	decydował	się	
na	przyjazd	do	Libnej,	a	i	ówczesne	wła-
dze	 państwowe,	 jak	 i	 lokalne	 niechętne	
były	 zasiedlaniu	 terenów	 przygranicz-
nych.	 W	 latach	 50.	 XX	 wieku	 zaczęto	
rozbierać	 zawalające	 się	 niezamieszkałe	
domostwa,	 a	 cegły	 z	 tych	domostw	wy-
wozić	w	głąb	kraju	aby	odbudować	inne	
tereny	Republiki	Czechosłowackiej.	

Po	 1989	 r.	 i	 ponownym	 otwarciu	
granic,	a	w	2007	r.	po	wstąpieniu	Czech	
i	Polski	do	strefy	Schengen,	miejscowość	
przeżywa	 renesans.	 Nie	 w	 tym	 sensie,	
że	 ktoś	w	niej	 zamieszkuje	 lub	 chce	 za-
mieszkać.	 Według	 spisu	 powszechna	
z	2011	r.	w	Libnej	mieszka	pięć	osób.	Ale	
miejscowość	 stała	 się	 ciekawą	 atrakcją	
turystyczną.	W	miejscowości	znajdują	się	
liczne	obiekty	małej	architektury,	krzyże	
i	kapliczki,	pomnik	św.	Jana	Nepomuce-

na,	zdewastowany	pomnik	mieszkańców	
wsi	i	nowy	pomnik	morderstwa	psa	oraz	
nieczynny	dzisiaj	kamieniołom.

Libná	 administracyjnie	 jest	 częścią	
gminy	 Teplice	 nad	 Metují	 i	 powiatu	
Náchod.	Do	miejscowości	nie	 jeździ	ża-
den	 autobus,	 ba	 nawet	 samochód	 nie	
może	 jeździć.	 Do	 miejscowości	 można	
się	dostać	od	strony	Zdoňova	lub	Chełm-
ska	Śląskiego	pieszo,	rowerem	lub	na	ko-
niu.	Do	wsi	nie	prowadzi	żadna	droga	bi-
tumiczna	 tylko	 zwykła	droga	 gruntowa.	
Zapaleni	miłośnicy	miejscowości	założy-
li	dla	niej	profil	facebookowy	pod	nazwą:	
„Zastavení	na	Libné”,	gdzie	można	śledzić	
różnego	rodzaju	informacje	o	aktualnych	
imprezach.	Do	niedawna,	do	czasu	zmia-
ny	prawa	podatkowego	w	Czechach	(m.	
in.	 połączenia	 telekomunikacyjnego	 kas	
fiskalnych	 z	 system	 urzędów	 skarbo-
wych)	 w	 miejscowości	 istniała	 gospoda	
dla	wytrwałych	turystów.

Mateusz Pazgan Pomnik św. Jana Nepomucena w Libnej

Jesteśmy	poruszeni	jej	pięknem	i	atmosferą.	Szczególnie	dziękujemy	Księdzu	Proboszczowi	za	wielką	życzliwość.	Pozostanie	to	
na	zawsze	w	naszej	pamięci	i	myślę,	że	jeszcze	nieraz	każdy	z	nas,	czy	to	indywidualnie,	czy	z	chórem	będzie	pielgrzymował	do	tak	
niezwykłego	miejsca.

Szczęść Boże! 
Chórzyści oraz dyrygent Paweł Ginda.
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MauzoleuM ostatnich Piastów
347. lat temu odszedł do wieczności ostatni z rodu Piastów – Jerzy Wilhelm (+1675). był 123. 

księciem z dynastii, która wydała 24 znakomitych królów i władców.

Jego	 doczesne	 szczątki	 spoczy-
wają	 w	 pojezuickim,	 a	 obecnie	
franciszkańskim	 kościele	 pw.	 św.	
Jana	 Chrzciciela	 w	 Legnicy,	 któ-
rego	 początki	 sięgają	 XIII	 wieku.	
Z	 tego	 też	 czasu	datują	 się	pierw-
sze	i	kolejne	grobowce	piastowskie,	
które	ukryte	są	w	krypcie	pod	po-
sadzką	wzniesionego	w	XVII	wie-
ku	mauzoleum.	W	nim	zaś,	swoje	
ostatnie	 miejsce	 ziemskiego	 piel-
grzymowania	 i	 zarazem	 panowa-
nia	na	Dolnym	Śląsku	w	księstwie	
legnicko-brzeskim	 znaleźli:	 księż-
na	 Ludwika	 (1631-1680)	 –	matka	
ostatniego	 Piasta	 i	 budowniwczy-
ni	 mauzoleum;	 książę	 Chrystian	
(1618-1672)	 –	 ojciec	 ostatniego	
piasta;	 Ludwik	 IV	 (1616-1663)	 –	
brat	księcia	Christiana	i	jego	żona	
Zofia	 Elżbieta	 (1589-1622)	 oraz	
sam	 książe	 Jerzy	 Wilhelm	 (1660-
1675).	 Pomiędzy	 wnękami	 z	 ich	
sarkofagami	 ustawiono	 pomniki	
ostatnich	 przedstawicieli	 rodzi-
ny	 książęcej:	 Jerzego	 Wilhelma,	
Ludwiki,	 Chrystiana	 i	 Karoliny,	
którzy	 symbolicznie	 prowadzą	
„ostatni	 dialog”	 wykuty	 w	 łaciń-
skich	napisach	na	cokołach,	gdzie	
księżna	 Ludwika	 zwraca	 się	 do	
męża:	„Heu	mihi	soli	–	Biada	mnie	
samej”,	 a	 książę	 Chrystian	 odpo-
wiada:	„Nescia	gnati	–	Nieświado-
ma	losu	syna”.	Ten	zaś	–	czyli	ksią-
żę	 Jerzy	 Wilhelm	 stwierdza:	 „At	
sequor	 ipse	 –	 Podążam	 sam”.	 Zaś	
jego	starsza	siostra	Karolina	(ostat-
nia	 Piastówna)	 zamyka	 rozmowę	
retorycznym	 pytaniem:	 „Spes	 ubi	
nostrae	 –	 Gdzież	 nasza	 nadzieja”.	
Można	by	rzec,	że	w	Bogu	i	Koro-
nie	 oraz	 Najjaśniej	 Rzeczypospo-
litej	Polskiej,	bo	wszak	 ta	ostatnia	
Piastówna	nie	 tylko,	 że	 powróciła	
na	 łono	 Kościoła	 Rzymsko-Ka-
tolickiego	 i	 nawiedziła	 w	 1688	 r.	

„Królową	 Polską”	 –	M.B.	 Często-
chowską	 w	 pielgrzymce	 na	 Jasną	
Górę	 ale	 też	 miała	 być	 małżonką	
królewicza	 Jakuba	 Sobieskiego.	
Sprzeciwił	się	temu	jednak	skutecz-
nie	 habsburski	 cesarz	 Leopold	 I.	
Ten	 sam	 Leopold,	 którego	 w	 bi-
twie	pod	Wiedniem	uratował	król	
Polski	Jan	III	Sobieski.	W	polityce	
wiedeńskich	 cesarzy	 nie	 było	 bo-
wiem	miejsca	na	sentymenty	i	tak	
samo	 jak	 wówczas	 przy	 małżeń-
stwie,	 tak	 i	 później	 Leopold	 I	 nie	
wyraził	zgody	na	przejecie	lennego	
księstwa	Legnicko-Brzeskiego,	 ani	
przez	ostatnią	piastównę	Karolinę	
(siostrę	 zmarłego	w	1675	 r.	 ostat-
niego	księcia	Legnicko-Brzeskiego	
–	Jerzego	Wilhelma),	ani	też	przez	
Jakuba	 Sobieskiego	 –	 o	 co	 zabie-
gała	sama	królowa	Marysieńka	na	
dworze	 wiedeńskim.	 W	 efekcie,	
tak	 jak	 i	w	krypcie	przeznaczonej	

dla	Karoliny	pozostało	puste	miej-
sce	jej	piękna	rzeźba,	tak	i	Jakubo-
wi	dany	było	jedynie	posiąść	dobra	
i	 zamek	 popiastowski	 w	 Oławie,	
gdy	 wniosła	 go	 w	 posągu	 księż-
na	 neuburska	 Jadwiga	 Elżbieta	
Amaliq,	 córka	 palatyna	 Renu,	 Fi-
lipa	 Wilhelma.	 W	 tym	 czasie	 na	
tronie	 polskim	 zasiadali	 władcy	
katolickiej	 Saksonii	 z	 rodu	 Wet-
tynów,	 tych	 samych,	 których	 na	
mocy	Konstytucji	3	Maja	z	1792	r.	
uznano	za	dziedzicznych	władców	
Polski	jako	przyszłych	monarchów	
po	królu	Stanisławie	Auguście	Po-
niatowskim.	 Nomen	 omen	 w	 ich	
żyłach	płynęła	i	też	płynie	po	dziś	
dzień	krew	rodu	Piastów.

Arkadiusz Urban

Źródło: www.facebook.com

Mauzoleum Piastów Śląskich 
w Legnicy

Źródło: wikipedia.org
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06.09.2022

PODZIĘKOWANIE
Dla	Czcigodnego
Księdza	Pralata	Mariana	Kopko
Proboszcza	i	Kustosza

Sanktuarium	Matki	Bożej	Łaskawej
W	Krzeszowie

Niech	będzie	Pochwalony	Jezus	Chrystus!

Składam	najserdeczniejsze	podziękowania	dla	Czcigodnego	Księdza	Prałata	
Mariana	Kopko	za	to,	że	04.09.2022	r.	mogłem	głosić	Słowo	Boże	 i	zebrać	
ofiarę	(łączna	kwota	zbiórki	7400	zł,	100	euro	i	100	czk)	dla	parafii	pod	we-
zwaniem	Trójcy	Świętej	w	Aleksandrii,	diecezji	odesko-symferopolskiej	na	
Ukrainie.

Również	składam	podziękowanie	dla	wszystkich	parafian	i	pielgrzymów	za	
każdy	grosz	i	każdą	modlitwę.

Zapewniam	o	pamięci	modlitewnej.

Ks.	Mariusz	Zybura	
proboszcz	parafii	pw.	Trójcy	Świętej	
w	Aleksandrii
dec.	odesko-symferopolska,	Ukaraina

Honorowa wsPinaczka w krzeszowie. 
strażacy oDDali HołD ofiarom wtc

strażacy oddali hołd ofiarom World trade center. W umundurowaniu bojowym strażacy wyruszyli 
dziś (niedziela, 11 września) po schodach na wieżę kościoła nMP w Krzeszowie.

Ks. Mariusz Zybura

Wydarzenie	 odbyło	 się	w	 ramach	
ogólnopolskiej	 akcji	 pod	 nazwą	
„11	września.	Honorowa	wspinaczka	
po	 schodach”.	 Łącznie	 udział	 wzięło	
19	 osób	 (OSP	 Krzeszów,	 OSP	 Cheł-
msko	 Śląskie,	OSP	 Pisarzowice,	OSP	
Janiszów,	OSP	Pastewnik,	OSP	Soko-
łowsko,	SK	Kamienna	Góra,	JRG	Ka-
mienna	 Góra,	 JRG-3	 Wrocław),	 aby	
w	 dniu	 rocznicy	 tragicznych	 wyda-
rzeń	z	11	września	oddać	hołd	swoim	
kolegom.

Na	 wieżę	 strażacy	 weszli	
60	razy	(średnio	3-4	wejścia	na	osobę,	
góra/dół),	 co	 dało	 łącznie	 23760	 po-
konanych	 stopni	 schodów.	 Zebrano	
400	zł,	które	zostaną	przekazane	fun-
dacji	cfbt.pl.

Wykonaną	 wspinaczką	 strażacy	
upamiętnili	 poległych	 343	 straża-
ków	 w	 zamachach	 terrorystycznych	
z	 11	 września	 2001	 roku	 na	 World	
Trade	Center,	w	których	zginęło	rów-
nież	 trzech	 strażaków	 polskiego	 po-
chodzenia.

Najmłodszy	 uczestnik	 wspinaczki	
w	 Krzeszowie	 miał	 4-latka.	 Koordy-
natorem	akcji	był	Grzegorz	Kłębczyk.

Źródło: https://czadrow24.pl/hono-
rowa-wspinaczka-w-krzeszowie-strazacy
-oddali-hold-ofiarom-wtc
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oDPust ku czci św. wawrzyńca w krzeszówku 
oraz zwieDzenie Domu Pielgrzyma 

„na szlaku cysterskim”
W niedzielę 7 sierpnia o godz. 14.00 odbył się Odpust ku czci św. Wawrzyńca w Krzeszówku 

uroczystości przewodniczył ks. tomasz – Kapłan pracujący w republice czeskiej.

Po	mszy	Świętej	każdy	mógł	zoba-
czyć	powstający	Dom	Pielgrzyma	„Na	
szlaku	 Cysterskim”,	 który	 będzie	 się	
mieścił	w	dawnej	plebanii	przy	koście-
le	pw.	św.	Wawrzyńca.	Od	lutego	2020	
roku	w	Krzeszówku	trwają	zaawanso-
wane	 prace	 nad	 przebudową	 dawnej	

plebanii	w	nowoczesny	dom	pielgrzy-
ma.	 Będą	 się	 tutaj	 mogły	 spotykać	
grupy	modlitewne,	 parafialne	 z	 całej	
naszej	 diecezji.	 Będzie	 to	 również	
zaplecze	 dla	 działalności	 kulturalnej	
i	 edukacyjnej.	W	pięknym	otoczeniu	
w	odpowiednim	standardzie:	pokoje	2	

i	 3	osobowe,	kaplica,	 sale	wielofunk-
cyjne,	stołówka.	Będą	mogły	odbywać	
się	tu	zarówno	rekolekcje	jak	i	warsz-
taty	oraz	wypoczynek	dla	grup	i	osób	
indywidualnych.

fot. Piotr Mokrzycki

KontynuujeMy Prace reMontowe 
w KrzeszowsKiM oPactwie

Od wielu lat trwają prace remontowe i konserwatorskie przy kompleksie klasztornym w Krzeszowie.
Pomimo	 przeprowadzenia	 najważ-

niejszych	 zadań,	 nadal	 istnieje	 potrzeba	
prowadzenia	prac	przy	budynkach	klasz-
tornych.	W	 tym	 roku	 realizujemy	 prace	
przy	Domu	Gościnnym	Opata.

W	ramach	zadania	Krzeszów, Gościn-
ny Dom Opata (1734): remont więźby da-
chowej wraz z wymianą pokrycia	zostanie	
przeprowadzony	 kompleksowy	 remont	
dachu	opatówki,	co	pozwoli	na	jej	zacho-
wanie	 i	 zabezpieczenie	 substancji	 zabyt-
kowej.	 Całkowity	 koszt	 zadania	 wynosi	
321	422,19	zł,	z	czego	dofinansowanie	to	
319	000	zł.

Dofinansowano	 ze	 środków	Ministra	
Kultury	i	Dziedzictwa	Narodowego.
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święto PoDwyższenia krzyża świętego

nabożeństwo wynagraDzające 
niePokalanemu sercu maryi

W sobotę 2 lipca 2022 r. miało miejsce nabożeństwo wynagradzające niepokalanemu sercu Maryi. 
tego dnia była sprawowana Msza św., po której nastąpiła adoracja najświętszego sakramentu oraz 
koncert organowy i koncert Pawła dudzika z Krakowa.

W środę 14 września w Święto Podwyższenia Krzyża o godz.15.00 została odprawiona Msza Święta 
wewnątrz Pałacu Piłata. Mszy św. przewodniczył ks. łukasz, student KuL-u.

fot. Piotr Mokrzycki fot. ks. Marian Kopko
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zawierzenie Pod PłaszczeM Maryi, 
duchowy ratunek z nieba.

Według książki christine Watkins autorki bestsellera Ostrzeżenie pt.: „zawierzenie pod płaszczem 
Maryi, duchowy ratunek z nieba” powstała grupa modlitewna do której każdy może dołączyć. Wystarczy 
zamówić książkę. W książce są krótkie rozważania na 46 dni i dołączamy modlitwę różańcową oraz 
obieramy jeden dzień w tygodniu na post.

Dnia	 1.07.2022	 r.	 rozpoczęła	
się	 pierwsza	 nowenna	 46	 dniowa	
przez	 grupę	modlitewną	 założoną	
przy	parafii	Matki	Bożej	Różańco-
wej	 w	 Kamiennej	 Górze.	 Założy-
cielką	 tej	 niewielkiej,	 bo	 5	 osobo-
wej	 grupy	modlitewnej	 jest	 Irena,	
Anna	Mucha.

Grupa	modliła	 się	o	powołania	
kapłańskie	i	zakonne:

„Ojcze	 w	 niebie,	 Twojej	 opiece	
powierzamy	naszych	Duszpasterzy,	
którzy	 podają	 nam	 Chleb	 Słowa	
Bożego	i	Chleb	Eucharystyczny,	daj	
im	siły	do	pracy	i	serce	ojcowskie,	
abyśmy	 przez	 ich	 posługę,	 mogli	
dojść	do	zbawienia”.	Amen

Nowenna	 zakończyła	 się	 15.08.	
br.	 gdzie	 w	 Sanktuarium	 Matki	
Bożej	 Łaskawej	 w	 Krzeszowie	 po	
wieczornej	Mszy	św.	Miało	miejsce	

uroczyste	 oddanie	 się	Maryi	wraz	
z	 podpisem	 (na	 końcu	 powyżej	
książki)	certyfikatu	aktu	zawierze-
nia	 pod	 płaczem	Maryi	 przez	 ku-
stosza	ks.	Mariana	Kopko.

19.08.	 br.	 część	 grupy	 modli-
tewnej	podążyła	na	pieszo	do	Mat-
ki	 Bożej	 Łaskawej	 w	 Krzeszowie,	
by	 podziękować,	 o	 17-stej	 odbyła	
się	 pierwsza	 Msza	 św.	 w	 intencji	
uczestniczek	 grupy	 modlitewnej.	
A	do	niej	należy	(od	prawej	strony	
na	zdjęciu)	Iwona,	Ewa,	Irena,	Ali-
na,	i	Elżbieta	i	możesz	i	ty.

Już	widać,	że	grupa	modlitewna	
pod	zielonym	płaszczem	będzie	ro-
sła,	bo	na	dzień	dzisiejszy	mamy	2	
osoby	chętne,	które	są	na	kolejnym	
zdjęciu.	 To	 Krystyna	 Majka	 Sku-
bisz	z	synem.

Kolejna	 nowenna	 zaczyna	 się	
w	 święto	 Judy	 Tadeusza	 28.10	
i	 kończy	 w	 święto	 Matki	 Bożej	
Guadelupe	 tj.	 12.12.	 Zapraszamy	
już	dziś.	Choć	 jest	 to	Matka	Boża	
Ameryk,	 to	 jest	 to	zawsze	ta	sama	
Matka	Boża	–	nasza.

W	 swojej	 książce	 „Mochila	
Man,	 czyli	 Bóg	 mieszka	 w	 Ame-
ryce	 Łacińskiej:	 bilet	 powrotny”	
Andrzej	 Ziółkowski	 pięknie	 to	
pokazał.	Szedł	na	pieszo	do	Matki	
Bożej	Guadalupe.	Książkę	tę	moż-
na	 zakupić	 na	 terenie	 Krzeszowa,	
a	 dochód	 ze	 sprzedaży	 jest	 prze-
znaczony	 na	 Sanktuarium	 Matki	
Bożej	Łaskawej	w	Krzeszowie.

Elżbieta Oleszek

19.08.202215.08.2022
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zlot fanów mazdy mX-5

W piątek 2 września 2022 r. – 35 załóg miłośników samochodów Mazda MX-5 wyruszyło na rajd 
szlakiem dolnośląskich cystersów (ok. 240km). uczestnicy przyjechali do Krzeszowa o godz. 16.00, 
gdzie zwiedzili pocysterskie opactwo i następnie udali się w dalszą podróż.

Dzień skuPienia Dla katecHetów świeckicH 
i sióstr zakonnycH PrzeD rozPoczęciem roku 

szkolnego i katecHetycznego 2022/2023
W sobotę 27 sierpnia 2022 r. Katecheci z diecezji Legnickiej spotkali się w bazylice Matki bożej 

łaskawej na corocznym dniu skupienia. spotkanie rozpoczęło się adoracją najświętszego sakramentu, 
po której katechezę do katechetów wygłosił ks. biskup legnicki andrzej siemieniewski.

fot. Piotr Mokrzycki
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XXIII PIelgrzymka Osób 
NiepełNosprawNych i przyjaciół

dnia 3 września 2022 roku miała miejsce Pielgrzymka Osób niepełnosprawnych i Przyjaciół. Hasło 
tegorocznej pielgrzymki brzmiało „z Maryją umacniamy naszą wiarę”.

„Dzisiaj	wpatrując	się	w	oblicze	Mat-
ki	Bożej	Łaskawej,	Krzeszowskiej	Pani,	
niezawodnej	 strażniczki	 naszej	 Świętej	
Wiary,	 musimy	 Ją	 jednocześnie	 naśla-
dować.	 Bo	 na	 tym	 polega	 prawdziwy	
kult	maryjny.	Nie	tylko	na	jej	podziwia-
niu,	ale	także	na	naśladowaniu.	Świado-

mi	trudności	tego	zadania,	prośmy	Tę	za	
którą	pragniemy	podążać	w	pielgrzym-
ce	wiary.	Maryjo,	która	wsłuchiwałaś	się	
w	odwieczne	słowo	Boga	i	zachowywa-
łaś	oraz	wypełniałaś	w	swoim	życiu,	na-
ucz	nas	iść	twoim	śladem	w	posłuszeń-
stwie	wiary.	Zawsze,	nie	tylko	wówczas	

gdy	jest	łatwo,	nie	tylko	wtedy,	gdy	jest	
to	 po	naszej	myśli	 ale	 i	wtedy	 gdy	 tak	
trudno	powiedzieć	Bogu	«tak».	Zwłasz-
cza	wówczas	bądź	naszą	przewodniczką	
w	wierze.”	–	Wygłosił	na	konferencji	ks.	
Jarosław	Kowalczyk.
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wsPomnienia z Pielgrzymki 
Do meDjugorje

Powitanie Pieszej Pielgrzymki 
z legnicy Do krzeszowa

Pątników, którzy szli przez 3 dni z Legnicy, powitali przed bramą sanktuarium ks. Marian Kopko – 
kustosz i proboszcz oraz ks. łukasz toporek – wikariusz. następnie o godz. 17.00 została odprawiona 
Msza Święta w której uczestniczyli pielgrzymi.

W	dniach	od	2	do	 10	września	 odbyła	 się	 autokarowa	pielgrzymka	 z	Krzeszowa	do	Medjugorje.	W	pielgrzymce	
uczestniczyli	niektórzy	parafianie	wraz	z	ks.	prałatem	Ludwikiem	Soleckim	oraz	studentem	KUL-u	ks.	Łukaszem	Kop-
czyńskim,	ks.	prałatem	Edwardem	Bigosem	z	Kamiennej	Góry	oraz	ks.	prałatem	Janem	ze	Świdnicy.
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Wielki Odpust krzeszOWski

Kilkanaście tysięcy pielgrzymów z różnych rejonów naszego kraju uczestniczyło w dorocznym 
Wielkim Odpuście Krzeszowskim ku czci Wniebowzięcia najświętszej Maryi Panny.

Sumie	 odpustowej	 koncelebro-
wanej	 m.in.	 przez	 ordynariusza	
diecezji	legnickiej	ks.	bp.	Andrzeja	
Siemieniewskiego,	biskupa	seniora	
Stefana	Cichego,	kanclerza	Legnic-
kiej	Kurii	Biskupiej	ks.	prał.	dr.	Jó-
zefa	 Lisowskiego,	 przewodniczył	
metropolita	wrocławski	ks.	abp	Jó-
zef	Kupny.

W	 homilii	 ksiądz	 arcybiskup	
podkreślił	m.in.,	 że	 nikt	 z	 nas	 nie	
jest	 obojętny	 Chrystusowi	 i	 jego	
Matce.	 Stwierdził,	 że	 „Nawet	 je-
śli	 wydaje	 nam	 się,	 że	 wszyscy	
nas	opuścili,	że	pozostaliśmy	sami	
z	naszym	cierpieniem,	bólem	 tym	
fizycznym	 i	 duchowym,	 to	 po-
myślmy	wtedy	o	krzyżu	Chrystusa,	
o	Jego	miłości,	o	miłości	matczynej	
tej,	 którą	 tutaj	 nazywacie	 Matką	
Bożą	Łaskawą”.

–	 Człowiek	 często	 odwraca	 się	
od	Boga,	ale	Bóg	nigdy	nie	opusz-
cza	 człowieka,	 jest	 wierny	 swe-
mu	 przymierzu,	 wierny	 miłości	
do	 człowieka.	 I	 Maryja	 nigdy	 nie	

opuszcza	swoich	dzieci,	jest	zawsze	
przy	nich.	Niech	ta	prawda	będzie	
fundamentem	naszej	 radości	 i	na-
dziei.	Ta	prawda,	że	Bóg	nas	nigdy	
nie	opuszcza.	Maryja	nigdy	nas	nie	
opuszcza.	 Jedźmy	 do	 naszych	 do-
mów,	do	osób	nam	bliskich	 i	 nie-
śmy	im	nadzieję	i	radość	wypływa-
jącą	z	naszego	spotkania	z	Jezusem	
Eucharystycznym	 i	 Matką	 Naj-
świętszą	–	apelował	kaznodzieja.

Po	Eucharystii	odbyła	się	proce-
sja	 z	 ikoną	Matki	Bożej	 Łaskawej,	
po	 której	 ksiądz	 arcybiskup	 po-
święcił	zioła	i	kwiaty.	Po	modlitwie	
dla	 pątników	 przygotowano	 wie-
le	 atrakcji,	 m.in.	 koncert	 Macieja	
Wróblewskiego,	animacje	dla	dzie-
ci.	Wielkim	zainteresowaniem	cie-
szyły	 się	 także	 stoiska	 rzemieślni-
cze,	 odpustowe	 i	 gastronomiczne.	
Proboszcz	krzeszowskiej	wspólno-
ty	pw.	Wniebowzięcia	Najświętszej	
Maryi	 Panny	 i	 zarazem	 kustosz	
tamtejszego	 sanktuarium	 Matki	
Bożej	 Łaskawej	 ks.	 prał.	 Marian	

Kopko	wskazał	w	wypowiedzi	 dla	
„Naszego	 Dziennika”,	 że	 „Dzisiaj	
Matka	Boża	Łaskawa	zeszła	z	tego	
wysokiego	tronu	i	stoi	tutaj,	przed	
głównym	ołtarzem,	 aby	 popatrzeć	
ludziom	 w	 oczy,	 by	 się	 do	 nich	
uśmiechnąć,	 by	 ich	 wysłuchać.	
Każdy	mógł	podejść,	uklęknąć,	do-
tknąć	 tej	 cudownej	 ikony.	To	było	
piękne!”.

Z	 kolei	 państwo	 Agnieszka	
i	 Zbigniew	 Ładzińscy	 z	 Cieplic	
podkreślili,	 że	 często	 nawiedzają	
to	 sanktuarium,	nie	 tylko	 z	 okazji	
Wielkiego	Odpustu	Krzeszowskie-
go.	 –	 To	 jest	 dla	 nas	 szczególne	
miejsce.	 Oddajemy	 w	 nim	 hołd	
Matce	Bożej	Łaskawej,	powierzając	
Jej	nas	i	całą	naszą	rodzinę	–	akcen-
towali	nasi	rozmówcy.

Marek Zygmunt

Źródło: https://naszdziennik.pl/wia-
ra-kosciol-w-polsce/260458,wielki
-odpust-krzeszowski.html
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O ratO ri u m G rat i ae S an c tae m ari ae 
w K rz e SzOw i e

W tym roku przeżywamy dwa ważne jubileusze dla krzeszowskiego opactwa pocysterskiego. dnia 
2 czerwca miała miejsce 25. rocznica koronacji ikony Matki bożej łaskawej przez św. Jana Pawła ii. 
Już wkrótce – bo 18 grudnia 2022 r. – będziemy natomiast obchodzić 400. rocznicę odnalezienia Nostra 
Taumatura przez cystersów.

Kontynuujemy prace przy 
opracowaniu muzyKalii KrzeszowsKich

Pracujemy nad zachowaniem i popularyzowaniem dziedzictwa krzeszowskich cystersów. tak, jak i w latach 
poprzednich trwają działania, mające na celu udostępnienie kolejnych zeszytów nutowych z dziełami tworzonymi 
na potrzeby mnichów z opactwa łaski najświętszej Maryi.

W	 celu	 uświetnienia	 obchodów	 gru-
dniowych	 parafia	 rzymskokatolicka	 pw.	
Wniebowzięcia	NMP	w	Krzeszowie	zleci-
ła	 przygotowanie	oratorium,	 które	 swoją	
premierę	 będzie	miało	 18	 grudnia,	 czyli	
w	 krzeszowskie	 Święto Światła.	 Zadanie	
Dawid Kusz – Oratorium Gratiae Sanctae 
Mariae na zespół, chór i solistę	zrealizowa-
ne	 zostanie	 z	 funduszy	Ministra	Kultury	
i	Dziedzictwa	Narodowego	pochodzących	
z	Funduszu	Promocji	Kultury.	Całkowity	
koszt	zadania	wyniesie	59	360	zł,	z	czego	
dofinansowanie	wynosi	43	000	zł.	Umowa	
na	realizację	zadania	została	podpisana	23	
sierpnia	br.

Dofinansowano	 ze	 środków	Ministra	
Kultury	 i	 Dziedzictwa	 Narodowego	 po-
chodzących	z	Funduszu	Promocji	Kultury	
w	ramach	programu	„Zamówienia	kom-
pozytorskie”,	 realizowanego	 przez	 Naro-
dowy	Instytut	Muzyki	i	Tańca

Zadanie	 Pocysterskie opactwo w Krze-
szowie – opracowanie nutowe muzykalii 
krzeszowskich ku czci św. Józefa (XVIII w.) 
– etap III	 realizowane	 jest	dzięki	 środkom	
ministerialnym	w	ramach	programu	„Mu-
zyczny	ślad”	 realizowanego	przez	Narodo-
wy	Instytut	Muzyki	i	Tańca.	Zadanie	polega	
na	opracowaniu	kolejnego	 już	 zeszytu	nu-
towego	z	komentarzem	krytycznym	utworu	
Joannes Aloys Lamboy, Missa Sancti Josephi 
ex D,	który	następnie	będzie	udostępniony	
bezpłatnie	 w	 wersji	 cyfrowej	 i	 drukowa-
nej,	a	także	rozesłany	do	bibliotek	w	całym	
kraju.	 Całkowity	 koszt	 zadania	 wyniesie	
30	 000	 zł,	 z	 czego	dofinansowanie	wynosi	
24	000	zł.

Dofinansowano	 ze	 środków	 Ministra	
Kultury	 i	 Dziedzictwa	 Narodowego	 po-
chodzących	 z	 Funduszu	Promocji	Kultury	
–	 państwowego	 funduszu	 celowego,	 w	 ra-
mach	 programu	 „Muzyczny	 ślad”,	 realizo-
wanego	 przez	 Narodowy	 Instytut	 Muzyki	
i	Tańca”
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rok Pełen kulturalnych wydarzeń
Krzeszowskie opactwo w każdym roku organizuje szereg różnorakich wydarzeń kulturalnych, 

w których udział może wziąć każdy odwiedzający kompleks poklasztorny. Pikniki i festyny rodzinne, 
koncerty muzyki dawnej i klasycznej – wszystkie te wydarzenia odbywają się pod hasłem Festiwal 
Krzeszów.

W tym roku w ramach Festiwalu 
Krzeszów 2022 odbyły się już:
•	 8	maja	–	koncert	patriotyczny	połączo-

ny	z	warsztatami	dla	dzieci	i	młodzieży
•	 29	maja	–	koncert	we	wnętrzach	i	oto-

czeniu	Letniego	Pawilonu	na	Wodzie
•	 6	 czerwca	 –	 wykonanie	 akatystu	 ku	

czci	Najświętszej	Maryi	Panny
•	 od	26	czerwca	do	31	sierpnia	–	Letnie	

koncerty	organowe	„Muzyka	dawnych	
Mistrzów”,	 codzienne	 koncerty	 w	 ko-
ściele	klasztornym

•	 15	 sierpnia	 –	 koncert	 „Królewskie	
dźwięki	u	podnóża	Sudetów”.

•	 3	 września	 –	 „Dzień	 osób	 niepełno-
sprawnych	i	przyjaciół”

Przed nami natomiast:
•	 „Dni	 z	 kulturą	 średniowieczną”	 –	

w	 tych	 dniach	 w	 murach	 krzeszow-
skiego	 opactwa	 powstanie	 osada	 śre-
dniowieczna	 a	 odbiorca	 będzie	 mógł	
bezpośrednio	 zatopić	 się	 w	 panujące	
wówczas	 obyczaje,	 poznać	 dorobek	
tego	 okresu	 dziejów,	 skosztować	 ja-
dła,	zmierzyć	się	ze	starymi	zawodami,	
uczestniczyć	w	koncercie	muzyki	daw-
nej	 na	 średniowiecznych	 instrumen-
tach.

•	 Integracyjne	 warsztaty	 dla	 młodzieży	
z	 różnych	 dziedzin	 kultury.	 W	 tych	
dniach	 przygotujemy	 warsztaty	 przy-
bliżające	 młodzieży	 historię,	 sztukę,	
architekturę,	malarstwo,	muzykę	i	do-
robek	 intelektualny	 Śląskiego	 Baroku.	
Warsztaty	mają	na	celu	zgłębienie	bo-
gactwa	 płynącego	 z	 dorobku	 pokoleń	
ale	również	integrację	młodzieży	rów-
nież	 tej	 ze	 szczególnymi	 potrzebami	
i	niepełnosprawnościami

•	 Przegląd	piosenki	folklorystycznej.	Do	
udziału	w	tym	wydarzeniu	zapraszamy	
zespoły	 folklorystyczne	 funkcjonu-
jące	 przy	 domach	 kultury	 i	 parafiach	
z	terenu	Dolnego	Śląska.	Na	scenie	na	
dziedzińcu	 opactwa	 zaprezentuje	 się	
ok	15	zespołów	czyli	ok	300	osób.	Będą	
oni	 mieli	 okazję	 zaprezentowania	 się	
szerszej	publiczności	dzięki	trwającym	
równocześnie	 wydarzeniom	 religij-

nym.	 Uczestników	 przeglądu	 wyłoni	
postępowanie	 rekrutacyjne,	 które	 zo-
stanie	określone	regulaminem.

•	 Przegląd	 piosenki	 dziecięcej.	 Tego	
dnia	na	scenie	wystąpi	ponad	300	osób	
(dzieci	z	terenu	Dolnego	Śląska).	Każ-
dy	 z	 wykonawców	 zaprezentuje	 dwa	
utwory	patriotyczne.	Powołane	do	tego	
celu	 jury	 wyłoni	 zwycięzców	 w	 kate-
goriach:	soliści	 i	zespoły.	Uczestników	
przeglądu	 wyłoni	 postępowanie	 re-
krutacyjne,	 które	 zostanie	 określone	

regulaminem.	Wydarzenie	będzie	mia-
ło	 formę	 otwartą	 dla	 widowni.	 Będą	
mogli	w	nim	uczestniczyć	mieszkańcy	
okolicznych	miejscowości,	 oraz	wszy-
scy	 goście,	 którzy	 tego	 dnia	 przybędą	
do	Krzeszowa.
Całkowity	 koszt	 zadania	 Festiwal 

Krzeszów 2022	wyniesie	50	300	zł,	z	czego	
dofinansowanie	to	40	000	zł.

Dofinansowano	 ze	 środków	Ministra	
Kultury	 i	 Dziedzictwa	 Narodowego	 po-
chodzących	z	Funduszu	Promocji	Kultury

29 maja koncert we wnętrzach
i otoczeniu Letniego Pawilonu na Wodzie

Letnie koncerty organowe 
„Muzyka dawnych Mistrzów”
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jeszcze bezpieczNiej 
w krzeszowskim opactwie!

moderNizujemy 
systemy bezpieczeństwa

Fundacja „europejska Perła baroku” dokłada starań by z roku na rok przybywający do 
krzeszowskiego kompleksu klasztornego jak najprzyjemniej i jak najbezpieczniej spędzili czas 
w opactwie pocysterskim. Jest to także możliwe dzięki środkom zewnętrznym.

do Krzeszowa co roku przybywa ponad 140 tysięcy osób z całego świata. to ważne aby zadbać o ich 
bezpieczeństwo. dlatego też w tym roku przeprowadzamy modernizację systemu przeciwpożarowego 
na terenie opactwa pocysterskiego.

W	2022	r.	realizujemy	zadanie	Moder-
nizacja i unowocześnienie infrastruktury 
kulturalno-edukacyjnej w Pocysterskim 
Opactwie w Krzeszowie,	w	ramach	którego	
zostanie	 poddany	 modernizacji	 i	 wdro-
żeniu	 system	 telewizji	 dozorowej	 wraz	
z	 urządzeniami	 do	 transmisji	 wydarzeń	
na	żywo.	W	celu	poprawy	bezpieczeństwa	
zostały	 także	 zakupione	 i	 zamontowane	
przenośne	słupki	odgradzające	przebywa-
jące	osoby	od	kluczowych	miejsc	i	obiek-
tów.	 Modernizacja	 będzie	 obejmować:	
Kościół	 klasztorny	 pw.	 Wniebowzięcia	
NMP,	Mauzoleum	Piastów	 Śląskich,	Ko-
ściół	 św.	 Józefa,	Dom	Gościnny	Opatów,	
klasztor,	 plac	 klasztorny	wraz	 z	 ich	 bez-
pośrednim	 otoczeniem.	 Całość	 wyniesie	
191	460	zł,	z	czego	wysokość	dofinanso-
wania	wynosi	150	000	zł.

Dofinansowano	 ze	 środków	Ministra	
Kultury	i	Dziedzictwa	Narodowego.

W	ramach	zadania	Krzeszów, Opactwo 
Pocysterskie (XVII-XVIII w.): Moderniza-
cja systemu sygnalizacji pożaru SSP	obec-
nie	 funkcjonujący	system	zostanie	zastą-
piony	przez	nowoczesny	 i	 adekwatny	do	
architektury	 obiektu.	 Zmodernizowany	
system	 będzie	 dodatkowym	 narzędziem	
wykorzystywanym	 przez	 ochronę	 zabyt-
ku,	 pracującą	 całodobowo.	 W	 szczegól-
ny	 sposób	 zabezpieczy	 on	 newralgiczne	
miejsca	kompleksu.

Całość	 wyniesie	 212	 589	 zł,	 z	 czego	
wysokość	dofinansowania	to	180	000	zł.

Dofinansowano	 ze	 środków	Ministra	
Kultury	i	Dziedzictwa	Narodowego

fot. Piotr Jadczyk
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Ratujemy kolebkę

Od pięciu lat Parafia w Krzeszowie wspierana przez fundację europejska Perła baroku ratuje 
kolebkę krzeszowskiego sanktuarium – kościół pw. Św. Wawrzyńca w Krzeszówku.

Licząc	bieżący	rok,	 łączny	koszt	re-
montu	kościoła	wyniósł	już	1	400	000	zł.	
W	 ramach	 tych	 środków	 zrealizowano	
następujący	zakres	prac:	remont	dachu	
wieży	kościoła	wraz	z	wymianą	pokry-
cia,	 pierwszy	 etap	 remontu	 dachu	 ko-
ścioła,	 gazowanie	 kościoła	 przeciwko	

Fu
nd

ac
ja 

EU
ROPEJSKA PERŁA BARO

KU

 KRZESZÓW

kołatkowi,	bieżący	remont	elewacji	ko-
ścioła	 –	 elewacji	wieży	 oraz	 północnej	
i	zachodniej.

W	 realizacji	 tych	 zadań	 wsparcie	
okazało	 nam	 Ministerstwo	 Kultury	
i	 Dziedzictwa	 Narodowego	 w	 kwocie	
580	 000	 zł,	 Ministerstwo	 Spraw	 We-
wnętrznych	 i	 Administracji	 z	 Fundu-

szu	 Kościelnego	 w	 kwocie	 340	 000	 zł,	
Województwo	 Dolnośląskie	 w	 kwocie	
110	 000	 zł,	 Fundacja	 EUROPEJSKA	
PERŁA	 BAROKU	 200	 000	 zł.	 Dobro-
dzieje	 (pielgrzymi	 i	 turyści)	 ofiarowa-
li	 45	 000	 zł.	 Parafianie	 z	 Krzeszówka,	
Gorzeszowa	 i	 Jawiszowa	 zebrali	 razem	
66	505	zł,	zaś	środki	własne	Parafii	wy-
niosły	58	495	zł.

Warto	 tutaj	 wspomnieć	 wsparcie	
Pani	Minister	Marzeny	Machałek,	Pana	
Senatora	 Krzysztofa	 Mroza	 oraz	 Pana	
Andrzeja	Kredkowskiego	–	przewodni-
czącego	Sejmiku	Wojewódzkiego.

W	najbliższych	latach	najpilniejszy-
mi	pracami	 będą:	wykonanie	 pokrycia	
dachu,	 dokończenie	 remontu	 elewacji	
oraz	 ratunkowe	 prace	 konserwatorskie	
przy	ołtarzu	głównym.

Grzegorz	Żurek
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Festiwal Radix Poloniae 2022
Festiwal radix Poloniae czyli Korzeń Polski, objął za swój 

cel sięgnięcie w głąb do źródeł tradycji i kultury. Jego misją 
jest odnajdywanie zapomnianych utworów z dawnych epok 
i zaprezentowanie ich w otoczeniu arcydzieł tamtych dni. 

W	 ramach	 festiwalu	 w	 Krzeszowie	
odbędą	 się	 cztery	 koncerty,	 których	 do-
kładny	plan	znajdą	państwo	poniżej.	Wie-
le	kompozycji	z	dawnych	wieków	jeszcze	
nie	miało	okazji	ujrzeć	światła	dziennego.

Litanie do św. Józefa 
Kościół pw. Świętego Józefa 
16 września 2022 godz. 19.00

Zachwyci	was	brzmienie	dokładnie	tej	
samej	muzyki,	 której	 słuchali	 pielgrzymi	
w	 czasie	 największego	 rozkwitu	 Bractwa	
Świętego	 Józefa.	Wykonana	 na	 dawnych	
instrumentach	 pozwoli	 przenieść	 się	 do	
innego	 świata.	 Po	 kilku	 latach	 wytężo-
nej	 pracy	 udało	 się	 nam	 przygotować	
program	 złożony	 z	 arcydzieł	 epoki	 oraz	
utworów	skomponowanych	specjalnie	dla	
Opactwa	w	Krzeszowie,	które	zostaną	wy-
konane	po	raz	pierwszy	od	kilku	stuleci.
Program Koncertu:
•	 G.G.Gorczycki	–	In	Virtute	Tua;	Laeta-

tus	Sum
•	 J.S.Bach	–	Aria	na	strunie	G
•	 Eustachius	Wagner	–	Litania	 ex	D	do	

św	Józefa	*
•	 Amando	Ivanschiz	–	Lytaniae	ex	C	do	

św	Józefa	*
•	 Stephan	Sailer	–	Litania	ex	C	do	św	Jó-

zefa	*
•	 J.Pachelbell	–	Kanon	i	Gigue
•	 G.F.	Haendel	–	uwertura	Atalanta

 Wykonawcy:
•	 Capella	 Grissoviensis	 –	 zespół	muzy-

ki	dawnej	grający	na	 instrumentach	z	
epoki.

•	 Mateusz	Rusowicz	–	dyrygent	
•	 ks.	 dr	 Łukasz	 Kutrowski	 –	 przygoto-

wanie	 materiałów	 nutowych,	 słowo	
wstępne.

Muzyka Opata 
Kościół Świętej Anny, Krzeszów 
18 września 2022 godz. 19.00

Podczas	 tego	 intymnego	 koncertu	
usłyszymy	po	wiekach	muzykę,	jaka	roz-
brzmiewała	w	pałacu	Opata.	 	Aby	 stwo-
rzyć	niepowtarzalną,	domową	atmosferę,	
kościół	 rozświetli	 blask	 świec	 i	 zapach	
kadzidła.	 Zachwycające	 piękno	 muzy-

ki	 pozwoli	 nam	przenieść	 się	w	 czasie	 o	
kilka	 stuleci	 i	 lepiej	 zrozumieć	dzisiejszy	
Krzeszów.
Wieczór podzieliliśmy na kilka części:
I.	Pieśni	popularne	z	dawnych	lat
II.	Cykl	wielkopostnych	intawolacji
III.	Instrumentalne	arie
IV.	 Popularne	Operowe	 arie	 w	 aranżacji	
na	lutnię

Wykonawcy:
•	 Anna	Wiktoria	Swoboda	–	lutnia
•	 Anna	Zawisza	–	śpiew

Słowo	wstępne,	 przygotowanie	mate-
riałów,	aranżacja:	dr	Grzegorz	Joachimiak

Anna	Zawisza	 i	Anna	Wiktoria	Swo-
boda	 specjalizują	 się	 w	 wykonawstwie	
muzyki	 dawnej	 zgodnie	 z	 historyczną	
praktyką	 wykonawczą.	 Współpracują	 ze	
znakomitymi	 artystami,	 m.in.	 Vincen-
tem	 Dumestrem	 czy	 Peterem	 Kooijem.	
Koncertują	 jako	 solistki	 i	 kameralistki	w	
rozmaitych	zespołach	w	kraju	i	za	grani-
cą.	Zafascynowane	muzyką	XVII	i	XVIII	
wieku	–	zarówno	znaną,	jak	i	zupełnie	dziś	
zapomnianą	 –	 oraz	możliwościami	 jakie	
dają	 instrumenty	 lutniowe	w	 połączeniu	
z	 głosem,	 tworzą	 programy	 ilustrujące	
konkretne	tematy	i	style	pojawiające	się	w	
okresie	renesansu	i	baroku.

Duch Świętego Benedykta: Przez Krzyż 
do Światła – koncert chorałowy przy 
świecach
Mauzoleum Piastów Śląskich 
30 października 2022 godz. 19.00

Subtelny	światłocień	i	stonowana	me-
lodia	 chorału	 gregoriańskiego	 pozwolą	
nam	 głęboko	 i	 prawdziwie	 przeżyć	 po-
czątek	 listopada	 jako	 dzień	 opowiadają-
cy	bardziej	o	życiu	niż	o	śmierci.	Projekt	
zawiera	wyjątkowe	utwory	z	polskich	rę-
kopisów	 ss.	 Benedyktynek	 ze	 Staniątek	 i	
Sandomierza	 oraz	 z	 katedry	 na	Wawelu.	
Niektóre	z	nich	po	raz	pierwszy	zaśpiewa-
ne	po	tylu	wiekach.	Przeplatane	będą	im-
prowizacjami	na	instrumentach	z	epoki.
 Koncert będzie składał się z trzech czę-
ści opatrzonych mottem:
I	Oto	drzewo	Krzyża
II	Boże,	mój	Boże
III	 Zmartwychwstał	 Chrystus,	 nadzieja	
moja

Wykonawcy:
•	 Susi	 Ferfoglia	 –	 kierownictwo	 arty-

styczne
•	 Flores	Rosarum	w	składzie:

1.	Adrianna	 Bujak-Cyran,	 Maria	 Klich,	
Liliana	Pociecha,	Anita	Pyrek-Nąckie-
wicz,	 Katarzyna	 Śmiałkowska,	 Kata-
rzyna	Wiwer
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trwają Prace Przy realizacji zaDania „krzeszów, 
muzeum oPactwa, kontynuacja konserwacji 

zbiorów muzealnycH – św. józef (XVii w.)”
W każdym roku do 

krzeszowskiego opactwa przybywa 
tysiące pielgrzymów i turystów, 
które odkrywają nasz pocysterski 
kompleks klasztorny. Pracujemy 
nad tym, aby każda z tych osób 
mogła jak najlepiej poznać 
europejską Perłę baroku.

Nie	 byłoby	 to	 jednak	 możliwe	 bez	
środków	 zewnętrznych.	 Dzięki	 fundu-
szom	 Ministra	 Kultury	 i	 Dziedzictwa	
w	tym	roku	zostaną	przeprowadzone	ko-
lejne	 prace	 konserwacyjne	 nad	 zbiorami	
Opactwa	Pocysterskiego	w	Krzeszowie.

Zgodnie	 z	umową	nr	 06746/22/FPK/
NIMOZ	z	dnia	1.07.2022	Parafia	Wniebo-
wzięcia	pw.	Wniebowzięcia	NMP	w	Krze-
szowie	 wykona	 konserwację	 rzeźby	 Św.	
Józefa	ze	zbiorów	muzeum	opactwa.	Cał-
kowity	 koszt	 zadania	wyniesie	 36	 600	 zł	
z	 czego	 dofinansowanie	 z	 Ministerstwa	
Kultury	i	Dziedzictwa	Narodowego	w	ra-
mach	programu	Wspieranie	działań	mu-
zealnych	 wyniesie	 29	 100	 zł.	 Konserwa-
cję	 wykona	 firma	 Admirabilis	 sp.	 z	 o.o.	
z	Krzeszowa.

Dofinansowano	 ze	 środków	Ministra	
Kultury	 i	 Dziedzictwa	 Narodowego	 po-
chodzących	z	Funduszu	Promocji	Kultury	
–	państwowego	funduszu	celowego.

2.	Maria	Klich	–	lira	korbowa
3.	Justyna	 Grabowska	 –	 wirginał/porta-

tyw
Gratiae Sanctae Mariae – oratorium 
o. Dawida Kusza OP
Bazylika w Krzeszowie 
18 grudnia 2022 godz. 19.00

Nowa	kompozycja	została	zamówiona	
specjalnie	na	Święto	Światła.	Mija	dokład-
nie	 400	 lat	 od	 odnalezienia	 cudownego	
obrazu	 Matki	 Boskiej	 Łaskawej.	 Utwór	
jest	nierozerwalnie	związany	z	piękną	ar-
chitekturą	 opactwa.	 Każda	 kolejna	 jego	
część	prowadzi	nas	dalej	w	głąb	bazyliki	
aż	w	końcu	staniemy	pod	samym	cudow-
nym	obrazem.

•	 Dawid	Kusz	OP	–	kompozytor
•	 Łukasz	Kutrowski	–	przygotowanie	 li-

bretta
•	 Mateusz	Rusowicz	–	dyrygent
•	 Karol	 Kusz	 –	 przygotowanie	 zespołu	

wokalnego
•	 Cracow	Singers	–	zespół	wokalny
•	 Capella	Grissoviensis	–	 zespół	 instru-

mentalny
Źródło: radixpoloniae.pl

Dofinansowano	 ze	 środków	Ministra	
Kultury	 i	 Dziedzictwa	 Narodowego	 po-
chodzących	z	Funduszu	Promocji	Kultu-
ry	w	ramach	programu	„Muzyka”,	realizo-
wanego	przez	Narodowy	Instytut	Muzyki	
i	Tańca
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KrzeszowsKa inauguracja
XXiii ogólnopolsKiego

Tygodnia św. KrzyszTofa
Już po raz dwudziesty trzeci MiVa Polska zorganizowała Ogólnopolski tydzień Świętego Krzysztofa. 

Jego obchody są zawsze bardzo mocno związane z bezpieczeństwem na drodze. Oprócz tego, że we 
wspólnotach parafialnych organizowane jest poświęcenie pojazdów, MiVa Polska kładzie nacisk 
na błogosławienie kierowców i od lat promuje dekalog Kierowcy, w którym zawarta jest cała etyka 
kierowcy.

Częścią	obchodów	jest	akcja	misyj-
na	„1	grosz	za	1	kilometr”.	Jest	to	zapro-
szenie	 do	 kierowców,	 aby	 z	 wdzięcz-
ności	za	przejechane	kilometry	pomóc	
misjonarzom	w	zakupie	środków	trans-
portu.

Tegoroczny	Tydzień	zainaugurowa-
no	 w	 niedzielę	 w	 sanktuarium	 Matki	
Bożej	 Łaskawej	 w	 Krzeszowie	 (diece-
zja	legnicka)	Mszą	św.	koncelebrowaną	
m.in.	przez:	kanclerza	Legnickiej	Kurii	
Biskupiej	ks.	prał.	dr	Józefa	Lisowskie-
go,	 kustosza	 krzeszowskiego	 sanktu-
arium	ks.	prał.	Mariana	Kopko,	księży	
misjonarzy	 pod	 przewodnictwem	 dy-
rektora	MIVA	Polska	 ks.	 Jerzego	Kra-
śnickiego.

W	homilii	ksiądz	dyrektor	podkre-
ślił,	że	dzięki	wsparciu	ze	strony	MIVA	
misjonarze	otrzymują	do	swojej	posłu-
gi	pojazdy,	łodzie,	a	katechiści	–	rowe-
ry,	silniki	do	łodzi,	zaś	niepełnosprawni	
wózki	inwalidzkie.

–	 W	 ubiegłym	 roku	 z	 pomocą	
MIVA	zakupiono	1336	pojazdów	w	35	
krajach.	W	2022	roku	środki	finansowe	
potrzebne	są	m.in.	na	samochody	tere-
nowe,	 samochód	 terenowy	 medyczny,	
motocykle,	ciężarówkę,	łódź	motorową	
–	poinformował	ks.	Kraśnicki.

Po	Mszy	 św.	 przed	 bazyliką	misjo-
narze	 błogosławili	 i	 święcili	 pojazdy,	
a	 na	 placu	 kościelnym	 zorganizowano	
Rodzinny	festyn	św.	Krzysztofa,	w	pro-

gramie	którego	znalazły	się	m.in.:	kon-
cert	 zespołu	 indiańskiego	 z	 Peru	 „Los	
Companieros”,	 warsztaty	 „Afrykań-
skie	bębnienie”	Ricky	Lion	Lumaniska	
z	Konga,	 licytacje	na	rzecz	pozyskania	
środków	 transportu	 dla	 misjonarzy.	
Dużym	 zainteresowaniem	 cieszyły	 się	
także	stoiska	z	regionalnymi	potrawami	
i	rękodziełem,	pamiątkami	misyjnymi.
(...)

Marek Zygmunt
Źródło:	 https://naszdziennik.pl/

wiara-kosciol-w-polsce/259315,krze-
szowska-inauguracja-xxiii-ogolnopol-
skiego-tygodnia-sw-krzysztofa.html
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Warszawa,	dn.	30.07.2022

Czcigodny	Kustosz
Ks.	Prałat	Marian	Kopko
Sanktuarium	MB	Łaskawej	i	Parafia	w	Krzeszowie
Pl.	Jana	Pawła	II	3
58-405	Krzeszów

RE: Podziękowanie za ogólnopolskie Obchody z okazji XXIII Tygodnia św. Krzysztofa w Sanktuarium MB Łaskawej 
w Krzeszowie w dniu 24 lipca 2022 r.

Czcigodny	Księże	Kustoszu!

W	imieniu	MIVA	Polska	pragnę	złożyć	Księdzu	Kustoszowi	serdecznie	podziękowanie	za	zaangażowanie	i	trud	włożony	w	organ-
izację	i	przebieg	uroczystych	obchodów	XXIII	Ogólnopolskiego	Tygodnia	św.	Krzysztofa	wraz	z	Misyjnym	Festynem	św.	Krzysztofa	
–	„Z	czterech	stron	świata”,	które	miały	miejsce	w	krzeszowskim	Sanktuarium	Europejskiej	Perle	Baroku.	Dziękuję	w	imieniu	obec-
nych	i	posługujących	podczas	uroczystości	misjonarzy	i	misjonarek	za	gościnne	przyjęcie	i	otwarcie	szeroko	drzwi	Sanktuarium	dla	
sprawy	misji	i	misyjnych	potrzeb.	Słowa	wdzięczności	kieruję	wobec	wszystkich,	którzy	bezpośrednio	uczestniczyli	w	przygotowan-
iu	i	organizacji	uroczystości,	i	którzy	ofiarowali	swoją	wieloraką	i	cenną	pomoc.

Pragnę	wyrazić	również	swoją	wdzięczność	za	wszystkie	ofiary	na	środki	transportu	dla	misjonarzy	złożone	podczas	obchodów.	
Suma	ofiar	złożonych	przy	poświęceniu	pojazdów	oraz	przy	wyjściu	z	kościoła	–	7.491	zł	i	70	gr.	Ofiary	ze	stoiska	MIVA	Polska	
wyniosły	8.252	zł,	a	przekazana	wielkodusznie	kolekta	mszalna	4.313	zł	90	gr.	Bóg	zapłać!	Jest	to	piękny	wyraz	miłości	do	Chrystusa,	
który	przez	posługę	misjonarzy	kontynuuje	misję	zbawienia	świata.

Niech	dobry	Pan	wszystkim	błogosławi	w	 życiu	 i	w	podróżach.	Niech	wszystkim	na	drogach	 towarzyszy	 opieka	Matki	Na-
jświętszej	i	wstawiennictwo	św.	Krzysztofa.

Z serdeczną wdzięcznością i modlitwą misjonarzy
Ks. Jerzy Kraśnicki

Dyrektor MIVA Polska

Ks. proboszcz Marian Kopko w towarzystwie księży misjonarzy i sióstr misjonarek
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krzeszów. Vi kongres roDzin

za nami diecezjalne wydarzenie szczególnie poświęcone rodzinie.
W	 ramach	 VI	 Kongresu	 Rodzin,	

który	odbywał	 się	25	czerwca	2022	r.	
w	krzeszowskiej	bazylice	mniejszej	pw.	
Wniebowzięcia	NMP,	można	było	wy-
słuchać	m.in.	wykładu	ks.	dr.	hab.	Jana	
Klinkowskiego,	prof.	PWT:	„Mężczy-
zną	i	kobietą	stworzył	ich”.	–	Chociaż	
są	 z	 tej	 samej	 materii,	 to	 mają	 inne	
zadania.	 Mężczyzna	 jest	 istotą	 nie-
kompletną,	 a	 jego	natura	 domaga	 się	
dopełnienia.	Tylko	Ewa,	jako	kobieta,	
jest	w	stanie	przezwyciężyć	samotność	
Adama	–	 tłumaczył	kapłan,	opierając	
się	na	Piśmie	Świętym.	–	Możemy	po-
wiedzieć,	 że	 zostaliśmy	 stworzeni	 do	
wspólnoty	mężczyzny	i	kobiety,	a	więc	
do	miłości,	by	stać	się	jednym	ciałem.	
Akt	stwórczy	jest	przedłużany	w	zdol-
ności	przekazywania	życia.	Nawet	gdy	
mężczyzna	 i	 kobieta	 nigdy	 się	 wza-
jemnie	nie	zwiążą,	to	jednak	ich	życie	
przebiega	w	relacji,	która	była	w	zamy-
śle	Bożym	–	opowiadał	kapłan.

Swoją	 konferencję,	 pt.	 „Świętowa-
nie	Dnia	Pańskiego	w	rodzinie	katolic-
kiej”,	wygłosił	również	ks.	prof.	Stani-
sław	Araszczuk,	twórcą	książki	o	tym	
samym	tytule	(...).	Co	jest	najważniej-
sze	 w	 dobrym	 świętowaniu	 niedzie-
li?	–	Chodzi	o	odpowiedź	na	pytanie,	
jaka	 powinna	 być	 rodzina	 katolicka.	

Jedną	z	przesłanek	jest	sposób	święto-
wania	Dnia	Pańskiego,	którego	sercem	
winna	być	Msza	 św.	To	ważne,	by	 ci,	
którzy	uwierzyli	w	Chrystusa	groma-
dzili	się	na	Eucharystii,	modlili	się	we	
wspólnocie	i	pozostawali	przepełnieni	
radością	 z	 faktu,	 że	 Chrystus	 Zmar-
twychwstał	–	 tłumaczył	ks.	Stanisław,	
który	 zwracał	 szczególną	 uwagę	 na	
nauczanie	 papieża	 Polaka.	 –	 Opiera-
łem	się	m.in.	na	adhortacji	 „Familia-
ris	 consortio”	 oraz	 liście	 apostolskim	
“Dies	Domini”.	Św.	Jan	Paweł	II	to	pro-
rok	 naszych	 czasów.	W	 wydawanych	
dokumentach	 pokazał	 drogę,	 którą,	
jako	 ludzie	wierzący,	 powinniśmy	 iść	
–	mówił	duchowny.	

Centralnym	 punktem	 sobotnich	
obchodów	była	Eucharystia	pod	prze-
wodnictwem	 bp.	 Andrzeja	 Siemie-
niewskiego,	zakończona	zawierzeniem	
rodzin	przed	wizerunkiem	Matki	Bo-
żej	 Łaskawej.	 W	 uroczystości	 wziął	
udział	również	bp	senior	Stefan	Cichy.	
Stanisława	 Repa	 ze	 Stowarzyszenia	
Rodzin	Katolickich	dziękowała	bisku-
powi	m.in.	za	pierwszy	synod	diecezji	
legnickiej	 czy	 za	 narodzenie	 społecz-
nego	 ruchu	 świętowania	 niedzieli.	 –	
Jako	 rodzice,	 rodziny,	 małżonkowie,	
dziadkowie,	 babcie	 możemy	 wyrażać	

nasz	 głos	 zatroskania,	 ale	 i	 radości	 –	
mówiła	 pani	 Stanisława.	 –	Budujemy	
nasz	 kościół	 legnicki,	 nasze	 rodziny,	
umacniamy	wiarę.	Nie	chcemy,	by	do-
chodziło	do	tylu	rozwodów.	Tutaj	mo-
żemy	uzyskać	umocnienie	i	natchnie-
nie,	 by	 nie	 uciekać	 od	 zobowiązań	
i	służby	rodzinie	–	mówiła	wdzięczna.	

Po	Mszy	św.	odbyły	się	występy	ar-
tystyczne,	a	świadectwo	złożyła	rodzi-
na	od	lat	 formująca	się	w	Domowym	
Kościele.	 Kongres	 był	 zwieńczeniem	
czerwcowych	 wydarzeń,	 które	 odby-
ły	się	m.in.	w	Lubinie	czy	Chojnowie.	
Hasłem	wydarzenia	zorganizowanego	
w	duchowej	łączności	z	X	Światowym	
Spotkaniem	Rodzin	były	 słowa:	 „Mi-
łość	w	rodzinie:	powołanie	i	droga	do	
świętości”.

VI	 Kongres	 Rodzin	 został	 zorga-
nizowany	przez	środowisko	osób	sku-
pionych	wokół	Stowarzyszenia	Rodzin	
Katolickich	Diecezji	Legnickiej	i	obję-
ty	 honorowym	 patronatem	 bp.	 An-
drzeja	Siemieniewskiego	oraz	Prezesa	
KGHM.

Jakub Zakrawacz

Źródło: https://legnica.gosc.pl/doc/7665198.
Krzeszow-VI-Kongres-Rodzin



krzeszowska pani nr 5 (83) - Październik / Listopad / Grudzień 2022 31



krzeSzowSka pani nr 5 (83) - Październik / Listopad / Grudzień 202232

Święci małżonkowie
Zelia i ludwik maRtinowie

siedem lat temu, tj. 18 października 2015 roku papież Franciszek kanonizował małżonków Ludwika 
i zelię Martinów – rodziców św. teresy od dzieciątka Jezus. ci święci małżonkowie doskonale wypełnili 
swoje życiowe powołanie: Ludwik – do bycia mężem i ojcem, zelia – do bycia żoną i matką.

Dzisiaj,	 kiedy	kwestionuje	 się	 zadania	
powierzone	przez	Boga	mężczyznom	i	ko-
bietom,	przykład	życia	Świętych	Ludwika	
i	Zelii	 jest	dla	współczesnych	małżonków	
wezwaniem	do	pójścia	drogą	dojrzewania	
do	 świętości	 w	 sakramencie	małżeństwa,	
tak	jak	tego	pragnie	Bóg.	Chodzi	o	to,	aby	
być	w	pełni	kobietą,	żoną	i	matką,	aby	być	
w	 pełni	mężczyzną,	mężem	 i	 ojcem,	 aby	
osiągnąć	pełnię	szczęścia,	czyli	świętość.

Powołanie mężczyzny – męża i ojca
Święty	 Ludwik	 Martin	 urodził	 się	

w	 Bordeaux	 22	 sierpnia	 1823	 roku.	 Jego	
rodzice	 stworzyli	w	 rodzinnym	domu	at-
mosferę	autentycznej	wiary,	 „która	działa	
przez	miłość”	 (Ga	5,6).	W	 takich	warun-
kach	 Ludwik	 wzrastał,	 kształtował	 swój	
charakter	i	pogłębiał	relację	miłości	z	Bo-
giem.

W	wieku	 22	 lat	 zapragnął	wstąpić	 do	
zakonu	 kontemplacyjnego,	 ale	 nie	 został	
przyjęty,	gdyż	nie	znał	 języka	łacińskiego.	
Kontynuował	swoje	studia	w	Paryżu,	spe-
cjalizował	się	w	zegarmistrzostwie.

W	 tej	wielkiej	metropolii	 Ludwik	na-
rażony	był	na	różne	pokusy	 i	musiał	nie-
ustannie	staczać	duchowe	batalie,	aby	nie	
ulec	 pozornemu	 urokowi	 grzechu.	 Zwy-
ciężał	 wszelkie	 pokusy	 tylko	 dlatego,	 że	
każdego	 dnia	 uczestniczył	 w	 Eucharystii,	
późnymi	 wieczorami	 trwał	 na	 adoracji	
Najświętszego	Sakramentu,	odmawiał	 ró-
żaniec,	czytał	Pismo	św.	i	dobre	katolickie	

książki.	 Angażował	 się	 w	 pomoc	 chary-
tatywną,	 regularnie	 się	 spowiadał	 i	 prze-
strzegał	odpoczynku	w	niedzielę.

Dla	 Ludwika	 Pan	 Bóg	 był	 zawsze	 na	
pierwszym	 miejscu.	 Wiedział	 on,	 że	 nie	
może	być	prawdziwym	mężczyzną	ten,	kto	
nie	zna	Boga	i	nie	będzie	miał	z	Nim	oso-
bistej	 relacji	miłości.	Dlatego	nieustannie	
pracował	nad	swoim	charakterem	i	bardzo	
troszczył	się	o	to,	aby	zawsze	być	w	stanie	
łaski	uświęcającej.

Po	 studiach	 Ludwik	 poznał	 Zelię,	
swoją	 przyszłą	 żonę.	 Wspólnie	 przeżyli	
wspaniały	 czas	młodzieńczej	miłości.	 Ich	
spotkania	zawsze	się	zaczynały	i	kończyły	
modlitwą,	 ponieważ	oboje	wierzyli,	 że	 to	
sam	Chrystus	 jest	 jedynym	źródłem	 tego	
niesamowitego	 cudu,	 jakim	 jest	 ich	wza-
jemna	miłość.

Ludwik	i	Zelia	prosili	Boga	o	dar	czy-
stego	 serca,	 aby	 przez	 grzech	 nie	 unice-
stwić	skarbu	wzajemnej	miłości.	Wierność	
Chrystusowi	pozwoliła	 im	zachować	czy-
stość	przed	ślubem,	który	odbył	się	13	lip-
ca	1858	roku.	W	sakramencie	małżeństwa	
Pan	Jezus	zjednoczył	Ludwika	i	Zelię	wię-
zami	swojej	miłości.	Odtąd	stali	się	dla	sie-
bie	mężem	i	żoną.

Pamiętali,	 że	 jako	 małżonkowie	 mają	
niesamowity	skarb,	a	jest	nim	rzeczywista	
obecność	Chrystusa	w	 sakramencie	mał-
żeństwa.	 Po	 ślubie	 dla	 Ludwika	 najważ-
niejszą	 przestrzenią	 życia	 stało	 się	 mał-
żeństwo	i	rodzina.	Powołanie	męża	 i	ojca	
pragnął	on	wypełniać	na	wzór	Chrystusa	
Dobrego	Pasterza.

Jego	córka,	św.	Teresa,	pisze	w	jednym	
ze	 swoich	 listów,	 że	 rodzice	 prosili	 Pana	
Boga,	aby	obdarował	 ich	 licznym	potom-
stwem	i	żeby	wszystkie	dzieci	stały	się	Jego	
własnością.	I	tak	się	właśnie	stało:	czworo	
dzieci	Pan	Bóg	natychmiast	po	urodzeniu	
zabrał	do	siebie,	a	pozostałą	piątkę	powo-
łał	do	życia	konsekrowanego.

Wyjątkowe	 miejsce	 w	 sercu	 Ludwika	
miała	małżonka;	była	ona	dla	niego	drugą	
najważniejszą	 osobą	 po	 Panu	 Bogu.	 Tro-
skę	 o	 pielęgnowanie	 małżeńskiej	 miłości	
Ludwik	 traktował	 jako	 swoje	 szczególne	
zadanie,	 a	 siłę	do	 jej	pomnażania	czerpał	
z	 kontaktu	 z	 Chrystusem	 na	 modlitwie	
oraz	w	sakramentach.

Codziennie	 o	 godz.	 5:30	 rano	 razem	
z	 małżonką	 Ludwik	 uczestniczył	 w	 Eu-
charystii.	Pielęgnowanie	cnót,	walka	z	wa-

dami,	samodyscyplina	–	to	wszystko	było	
dla	niego	codziennym	zadaniem.	Nagrodą	
natomiast	 –	 radość	 bliskich	 z	 posiadania	
prawdziwego	 mężczyzny	 –	 przewodni-
ka,	dobrego	pasterza,	„króla”	–	 jak	często	
określała	 go	 św.	 Tereska.	 Szczerze	 podzi-
wiała	ojca:

„Nie	 umiem	 wyrazić,	 jak	 bardzo	 ko-
chałam	Tatę,	wszystko	w	nim	budziło	mój	
zachwyt”.	Prawdopodobnie	pod	wpływem	
przykładu	 jego	 życia	 Tereska	 napisała:	
„Dobry	 Bóg	 dawał	 mi	 odczuć,	 że	 praw-
dziwa	 chwała	 to	 ta,	 która	 będzie	 trwała	
wiecznie,	i	żeby	ją	osiągnąć,	nie	trzeba	ko-
niecznie	dokonywać	wspaniałych	czynów,	
ale	 trzeba	 ukryć	 się	 i	 praktykować	 cnotę	
w	taki	sposób,	aby	lewa	ręka	nie	wiedziała,	
co	czyni	prawa”.

Ludwik	 kochał	 swoje	 dzieci	 wymaga-
jącą,	 ale	 czułą	miłością	 ojca.	Czuwał	nad	
bezpieczeństwem	 fizycznym	 i	 moralnym	
córek.	 Nie	 pozwalał,	 ażeby	 „wilk	 wszedł	
w	przebraniu	owcy”	do	 życia	 jego	dzieci.	
Święta	 Tereska	 wspomina,	 że	 ojciec	 dbał	
o	to,	by:

„Nie	zostawić	przy	mnie	żadnej	rzeczy,	
która	mogłaby	przyćmić	moją	niewinność,	
a	szczególnie	abym	nie	usłyszała	żadnego	
słowa,	z	powodu	którego	próżność	mogła-
by	wślizgnąć	się	do	mojego	serca”.

Kolejną	 istotną	 przestrzenią	 życia	
Ludwika	 była	 praca.	 Z	 zawodu	 był	 ze-
garmistrzem,	 prowadził	 własne	 przedsię-
biorstwo.	 Zapisał	 się	 w	 pamięci	 bliskich	
i	 pracowników	 jako	 człowiek	 niezwykle	
uczciwy,	 pracowity,	 sumienny	 i	 życzliwy.	
Szanował	Boże	przykazania	odnoszące	się	
do	 pracy,	 szczególnie	 zakaz	 pracy	w	 nie-
dzielę.	Choć	wielu	radziło	mu,	by	dorabiał	
w	 niedzielę,	 to	 on	 zawsze	 konsekwentnie	
odmawiał.

Być	 mężczyzną	 to	 znaczy	 chronić	
słabszych,	 troszczyć	się	o	potrzebujących,	
pełnić	dzieła	miłosierdzia.	 Jest	 to	 kolejna	
przestrzeń,	w	której	Ludwik	rozwijał	swoje	
powołanie	do	bycia	mężem	i	ojcem.

Jako	mężczyzna,	miał	 swoje	pasje,	 ale	
zawsze	 unikał	 okazji	 do	 grzechu.	W	XIX
-wiecznej,	 szarganej	 kryzysami	 ekono-
micznymi	 Francji	 wielu	 przedsiębiorców	
przegrywało	 całe	majątki,	 grając	w	 karty.	
Ludwik	nigdy	nie	dawał	się	wciągać	w	ta-
kie	 rozrywki,	 roztropnie	 dobierając	 sobie	
towarzystwo.	Jego	pasją	było	łowienie	ryb.	
Czasem	zabierał	Tereskę:

Ludwik Martin
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„To	były	dla	mnie	piękne	dni,	gdy	mój	
kochany	 król	 zabierał	 mnie	 ze	 sobą	 na	
ryby”	–	wspomina	święta.

Jednak	 najbardziej	 lubił	 wypoczywać	
z	rodziną,	przy	boku	żony	i	córek.	Z	wia-
rą	i	całkowitym	poddaniem	się	woli	Bożej	
Ludwik	 przyjmował	 wszystkie	 bolesne	
sytuacje:	 śmierć	 czwórki	 swoich	 dzieci,	
a	później	ukochanej	żony.	Po	śmierci	Ze-
lii	 przeniósł	 się	 z	 córkami	do	Lisieux.	Po	
kilku	latach	spokojnego	życia	cztery	córki	
zaczęły	 kolejno	 wstępować	 do	 klasztoru	
sióstr	karmelitanek.

Po	wstąpieniu	do	klasztoru	w	1888	roku	
jego	 najmłodszej	 ukochanej	 córki	 Teresy	
rozpoczął	się	dla	Ludwika	szczególny	czas	
zjednoczenia	się	z	Chrystusem	w	cierpie-
niu.	 Ciężko	 zachorował,	 został	 sparaliżo-
wany.	Ostatnie	 lata	 swojego	 życia	przeżył	
w	swoim	domu,	otoczony	troskliwą	opie-
ką	córki	Celiny.	Zmarł	29	lipca	1894	roku	
w	wieku	71	lat.

Powołanie kobiety – żony i matki
Zelia	 Guerin,	 żona	 Ludwika,	 urodzi-

ła	 się	 23	 grudnia	 1831	 roku.	 Po	 studiach	
pragnęła	 wstąpić	 do	 zakonu,	 jednak	 nie	
została	przyjęta.	Zaczęła	wtedy	zajmować	
się	artystycznym	haftem	i	otworzyła	swoją	
pracownię.

Po	 spotkaniu	 z	 Ludwikiem	 zakochała	
się	w	nim	z	wzajemnością.	A	oto	fragmen-
ty	z	 listów,	w	których	Zelia	wyraża	 swoją	
miłość	do	Ludwika:
„Kocham	Cię	nad	życie”,
„Ściskam	Cię	całą	miłością,	jaką	mam	dla	
Ciebie”,
„Towarzyszę	Ci	swoimi	myślami	przez	cały	
dzień”,
„Wydaje	mi	 się	 niemożliwe,	 abym	mogła	
żyć	bez	Ciebie”.

Ich	miłość	była	znana	wszystkim.	Zelia	
i	 Ludwik	 wiedzieli,	 że	 jedynym	 źródłem	
ich	 miłości	 jest	 Chrystus	 obecny	 w	 sa-
kramencie	 małżeństwa.	 Dlatego	 każdego	

dnia	rano	uczestniczyli	we	Mszy	św.	Zelia	
doskonale	 zrozumiała	 swoje	 powołanie	
kobiety,	 żony	 i	matki.	 Kiedy	 brat	 zapytał	
w	 liście,	 jakiej	ma	szukać	dla	 siebie	żony,	
odpisała:

„Najważniejsze,	 by	 znaleźć	 kobietę	
o	dobrych	przymiotach,	która	by	nie	lękała	
się	zabrudzić	ręce	w	pracy,	nie	przywiązy-
wała	większej	wagi	do	toalety,	niż	to	wypa-
da,	która	by	umiała	wychować	swoje	dzieci	
do	pracy	i	pobożności”.

Zelia	 dbała	 o	 rozwój	 swojego	 życia	
duchowego,	 była	 pracowita,	 starała	 się	
mądrze	wychowywać	dzieci.	Nie	 stawiała	
w	 centrum	 troski	 o	 urodę,	 chociaż	 dbała	
o	siebie	i	o	to,	aby	córki	były	ładnie	ubrane.

Dzieci	 były	 dla	 niej	 darem	 od	 Boga.	
Z	wielką	 radością	Zelia	 przyjmowała	 po-
częcie	i	narodzenie	każdego	z	dziewięcior-
ga	dzieci.	Bardzo	 je	kochała	 i	modliła	 się	
o	to,	aby	szły	trudną	drogą	wiary	do	nieba.	
Ich	 urodzenie	 i	 wychowanie	 uważała	 za	
swe	najważniejsze	życiowe	zadanie.

Nie	traktowała	dzieci	jako	swojej	wła-
sności.	 Śmierć	 czworga	 z	 nich	 przyjęła	
z	bólem,	ale	z	całkowitym	poddaniem	się	
woli	Bożej.	Była	świetną	obserwatorką	ży-
cia	swoich	córek	oraz	ich	przewodniczką.	
Spędzała	z	nimi	wiele	czasu,	dostosowując	
do	 każdej	 z	 nich	 metody	 wychowawcze,	
licząc	się	z	odmiennością	upodobań	i	cha-
rakteru	każdej	z	nich.

Wierzyła,	 że	Bóg	ma	wspaniałe	 plany	
względem	jej	dzieci,	i	pragnęła,	by	były	one	
jak	najlepiej	przygotowane	do	wypełnienia	
życiowych	 zadań.	 Święta	 Tereska	 trafnie	
ujęła	starania	rodziców	o	ich	wychowanie:

„Cóż	 by	 się	 stało,	 gdyby	 niezręczny	
ogrodnik	 nie	 zaszczepił	 dobrze	 swoich	
krzewów?	 Gdyby	 nie	 umiał	 rozpoznać	
gatunku	każdego	z	nich	i	chciał,	aby	róże	
kwitły	 na	 moreli?	 Uśmierciłby	 drzewo,	
które	przecież	było	dobre	 i	zdolne	do	ro-
dzenia	 owoców.	 To	 w	 ten	 sposób	 trzeba	
umieć	rozpoznać	już	w	dzieciństwie,	czego	
Bóg	żąda	od	dusz	i	współpracować	z	dzia-
łaniem	 łaski,	 nigdy	 go	 nie	 wyprzedzając,	
ani	też	nie	powstrzymując”.

Wraz	 z	mężem	 Zelia	 potrafiła	 godzić	
obowiązki	 zawodowe	 z	 wychowaniem	
dzieci.	 Wychowywali	 je,	 ucząc	 je	 pracy	
nad	 sobą,	 pokory,	 przezwyciężania	 ego-
izmu,	przekazując	im	skarb	wiary	słowem	
i	przykładem.

Dzięki	 Zelii	 i	 Ludwikowi	 ich	 rodzina	
stała	się	„domowym	Kościołem”.	Małżon-
kowie	 wspólnie	 się	 modlili,	 uczestniczyli	
we	Mszach	 św.,	 a	 także	 uczyli	 swe	 dzieci	
współczuć	 oraz	 pomagać	 biednym.	 Cho-
ciaż	byli	 liczną	rodziną,	 to	 jednak	zawsze	
wspierali	 potrzebujących.	 Córka	 Celina	
wspomina:

„Chociaż	w	naszej	 rodzinie	 panowało	
prawo	oszczędzania,	to	jednak	w	stosunku	
do	 biednych	 kierowaliśmy	 się	 hojnością.	

Szukaliśmy	 biednych,	 zapraszaliśmy	 ich	
do	domu,	po	nakarmieniu	i	ubraniu	rodzi-
ce	zachęcali	ich	do	czynienia	dobrze.

Do	dziś	mam	obraz	zatroskania	mojej	
mamy	o	pewnego	biednego	starszego	czło-
wieka.	Miałam	wtedy	siedem	lat.	Szłyśmy	
razem	z	mamą	i	spotkałyśmy	go	na	ulicy.	
Mama	poprosiła	Tereskę,	aby	dała	mu	tro-
chę	pieniędzy.

Nawiązała	się	z	nim	rozmowa,	po	któ-
rej	mama	zaprosiła	go	do	domu.	Poczęsto-
wała	 go	 obfitym	 obiadem,	 dała	 mu	 buty	
i	 ubranie,	 a	 na	 pożegnanie	 powiedziała,	
że	może	zawsze	do	nas	przyjść,	gdy	będzie	
potrzebował	pomocy.

Mój	tato	postarał	się	znaleźć	mu	pracę,	
a	jak	zachorował,	miejsce	w	szpitalu.

W	każdy	poniedziałek	biedni	przycho-
dzili	do	naszego	domu	z	prośbą	o	jałmuż-
nę.	Dawaliśmy	im	pieniądze	i	jedzenie.	To	
Tereska	najczęściej	wypełniała	to	zadanie.

Pewnego	 dnia,	 wychodząc	 z	 domu,	
spotkaliśmy	bezdomnego.	Nasz	ojciec	za-
prosił	go	do	domu,	nakarmił	 i	dał	mu	to,	
czego	 potrzebował,	 a	 na	 koniec	 poprosił,	
aby	 udzielił	 nam	 swojego	 błogosławień-
stwa.	Tato,	Tereska	i	ja	uklękliśmy,	a	on	nas	
pobłogosławił	i	wyszedł”.

Zelia	 przyjęła	 za	 swoje	 pragnienie	
Jezusa,	 aby	 zostać	 świętą.	 Od	 młodości	
towarzyszył	 jej	 Chrystusowy	 krzyż	 cier-
pienia.	 Kiedy	 zachorowała	 i	 okazało	 się,	
że	 jest	 to	 śmiertelna	 choroba,	 w	 jednym	
z	listów	napisała:

„Jeśli	dobry	Bóg	chce	mnie	uzdrowić,	
to	 będę	 się	 bardzo	 cieszyła,	 bo	 pragnę	
jeszcze	żyć	 i	nie	opuszczać	 swojego	męża	
i	 dzieci.	 Lecz	 równocześnie	mówię	 sobie:	
jeśli	 nie	 wyzdrowieję,	 to	 widocznie	 dla	
nich	będzie	lepiej,	że	ja	odejdę”.

Zelia	 umarła	 28	 sierpnia	 1877	 roku	
w	wieku	46	lat.

Święci	 małżonkowie	 Ludwik	 i	 Zelia	
Martinowie	 w	 swoim	 małżeńskim	 życiu	
do	końca	wypełnili	wolę	Bożą.	W	stopniu	
heroicznym	 byli	 wierni	 nauce	 Ewange-
lii	 i	dlatego	stali	 się	„solą	dla	ziemi”	oraz	
„światłem	świata”	(Mt	5,13-14).

Święci	rodzice	wychowują	święte	dzie-
ci.	 Doskonale	 zrealizowane	 powołania	
państwa	 Martin	 pozwoliły	 ich	 córkom	
właściwie	 rozeznać	 i	wypełnić	 ich	własne	
powołania.	Święta	Tereska	ujęła	 to	w	taki	
sposób:

„Jak	małe	ptaszki	uczą	się	śpiewać,	słu-
chając	 swoich	 rodziców,	 tak	 samo	 dzieci	
zdobywają	naukę	cnót,	wzniosłą	pieśń	Bo-
żej	Miłości,	przy	boku	dusz,	które	są	zobo-
wiązane	ukształtować	je	do	życia”.

źródło: milujciesie.org.pl

Opracowanie:
Anna Ferenc

Maria Zelia Martin
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Festiwal radix poloNiae
za nami już dwa koncerty w ramach festiwalu radix Poloniae. Pierwszy miał miejsce w piątek 16 

września o godz. 19.00 w kościele pw. św. Józefa, drugi – w niedzielę 18 września w kościele pw. św. 
Wawrzyńca w Krzeszówku o godz. 19.00.

Dofinansowano	 ze	 środków	Ministra	
Kultury	 i	 Dziedzictwa	 Narodowego	 po-
chodzących	z	Funduszu	Promocji	Kultu-
ry	w	ramach	programu	„Muzyka”,	realizo-
wanego	przez	Narodowy	Instytut	Muzyki	
i	Tańca

Litanie do św. Józefa 16 września 2022, Kościół pw. Świętego Józefa

Muzyka Opata 18 września 2022, Kościół pw. św. Wawrzyńca, Krzeszówek. fot. Piotr Jadczyk



krzeszowska pani nr 5 (83) - Październik / Listopad / Grudzień 2022 35



krzeSzowSka pani nr 5 (83) - Październik / Listopad / Grudzień 202236

andre Frossard, uznany dziennikarz i pisarz, jako wytrawny 
ateista nie wierzył w boga. to, co wpłynęło na jego szok i przemianę 
oraz wiarę w boga było wyjątkowym darem namacalnego poznania 
stwórcy, którym to sam bóg go obdarował.

W	momencie	kiedy	stanął	w	obec-
ności	Najświętszego	Sakramentu	 i	 zo-
stał	 dotknięty	 promieniującym	 świa-
tłem	radości	życia	 i	miłości	 tajemnicy	
Boga	 w	 Trójcy	 Jedynego,	 wtedy	 stało	
się	dla	niego	oczywiste,	że	tylko	w	Ko-
ściele	katolickim	jest	całą	prawdą,	któ-
rą	Bóg	objawił	ludzkości...

Andre	 Frossard	 (ur.	 14	 stycznia	
1915,	 zm.	 2	 lutego	 1995),	 dzienni-
karz,	 pisarz	 i	 filozof,	 był	 przyjacielem	
Jana	 Pawła	 II,	 członkiem	 Akademii	
Francuskiej,	 a	 od	 1962	 r.	 redaktorem	
naczelnym	 Le	 Figaro	 Magazine,	 jed-
nego	 z	 najbardziej	 opiniotwórczych	
tygodników	 europejskich.	 Należał	 do	
najsłynniejszych	i	najbardziej	wpływo-
wych	pisarzy	i	dziennikarzy	w	Europie.	
W	czerwcu	1935	r.	doświadczył	gwał-
townego	nawrócenia,	 stając	 się	w	 jed-
nym	 momencie	 z	 zagorzałego	 ateisty	
żarliwym	 katolikiem	 i	 niezwykle	 sku-
tecznym	apologetą	chrześcijaństwa.

W okowach idiotycznego ateizmu
A.	Frossard	od	dzieciństwa	był	wy-

chowywany	 w	 atmosferze	 ateistycznej	
ideologii	 zwalczającej	wszelkie	przeja-
wy	 religijności,	 a	 szczególnie	 Kościół	
katolicki.	 Jego	 ojciec,	 Ludwik	 Oskar	
Frossard,	był	znanym	francuskim	poli-
tykiem	i	ateistą.	To	właśnie	on	w	1920	r.	
założył	Francuską	Partię	Komunistycz-
ną	i	został	 jej	pierwszym	sekretarzem.	
Matka	 Andrego	 była	 niepraktykującą	
protestantką,	 a	 jego	 babka	 Żydówką.	
Młody	 Frossard	 uważał	 Kościół	 ka-
tolicki	 za	 ostoję	 ciemnoty	 i	 zacofania.	
Od	trzynastego	roku	życia	czytał	dzieła	
Woltera	i	Rousseau,	a	jego	serce	i	umysł	
przesiąkał	 zawarty	 w	 nich	 jad	 kłam-
stwa	i	wrogości	do	Kościoła	katolickie-
go	oraz	chrześcijaństwa.

“Ateizm	przybiera	wiele	form”	–	pi-
sał	A.	Frossard.	“Jest	ateizm	filozoficz-
ny,	 który	 wcielając	 Boga	 w	 przyrodę,	
odmawia	 Mu	 odrębnej	 osobowości	

i	umieszcza	wszystkie	rzeczy	w	zasięgu	
ludzkiej	 inteligencji;	 nic	 nie	 jest	 Bo-
giem,	wszystko	jest	boskie.

Ten	 ateizm	 prowadzi	 do	 pan-te-
izmu	pod	postacią	jakiejś	ideologii.

Ateizm	naukowy	odrzuca	hipotezę	
Boga,	 jako	 nieodpowiednią	 w	 bada-
niach,	i	usiłuje	wyjaśnić	istnienie	świa-
ta	 tylko	 poprzez	 właściwości	 materii,	
nie	pytając,	skąd	ona	sama	pochodzi.

Jeszcze	 bardziej	 radykalny	 ateizm	
marksistowski	 nie	 tylko	 neguje	 Boga,	
ale	posłałby	Go	na	urlop,	nawet	gdyby	
istniał.	 Jego	 natrętna	 obecność	 prze-
szkadzałaby	 w	 wolnej	 grze	 woli	 czło-
wieka.

Istnieje	 również	ateizm	najbardziej	
rozpowszechniony,	który	dobrze	znam	
–	to	ateizm	idiotyczny.	Taki	był	mój	ate-
izm.	Ateizm	idiotyczny	nie	stawia	sobie	
pytań.	Uważa	 za	 naturalne	 przebywa-
nie	człowieka	na	ognistej	kuli	pokrytej	
cienką	 warstwą	 suchego	 błota	 i	 obra-
cającej	 się	wokół	 swojej	 osi	 z	 prędko-
ścią	 ponaddźwiękową	 dookoła	 Słońca	
–	czegoś	w	rodzaju	bomby	wodorowej,	
unoszonej	 przez	 miliardy	 lampionów	
(gwiazd)	o	zagadkowym	pochodzeniu	
i	nieznanym	przeznaczeniu”.

Tajemnica nawrócenia
W	 1935	 r.	 dwudziestoletni	 An-

dre	 Frossard	 pracował	 w	 Paryżu	 jako	
początkujący	 dziennikarz.	 Chociaż	
był	 ateistą,	 to	 jednak	 zaprzyjaźnił	 się	
z	 praktykującym	 katolikiem	 Andrze-
jem	 Villeminem,	 który	 bezskutecznie	
starał	 się	 doprowadzić	 go	 do	 wiary	
w	Boga.	Ósmego	czerwca	1935	 r.	Vil-
lemin	 zaprosił	 Frossarda	 na	 obiad.	
Pojechali	 do	 centrum	 Paryża	 rozkle-
kotanym	samochodem.	Zatrzymali	się	
na	rue	d’Ulm	przed	małym	kościołem,	
w	 którym	 trwała	 nieustająca	 adoracja	
Najświętszego	 Sakramentu.	 Villemin	
poprosił	 Frossarda,	 aby	 na	 niego	 po-
czekał	kilka	minut,	ponieważ	ma	waż-
ną	sprawę	do	załatwienia	w	kościele.	Po	

pewnym	 czasie	 zniecierpliwiony	 cze-
kaniem	 Frossard	 wszedł	 do	 kościoła.	
Stanął	z	tyłu	i	patrząc	na	klęczących	lu-
dzi,	 bezskutecznie	 próbował	 odnaleźć	
swojego	przyjaciela.

Kiedy	 spojrzał	 na	 główny	 ołtarz,	
jego	 uwagę	 przykuł	 wystawiony	 Naj-
świętszy	 Sakrament.	 Nie	 wiedział,	 co	
to	 jest,	 gdyż	 po	 raz	 pierwszy	 w	 życiu	
widział	 monstrancję	 z	 Najświętszym	
Sakramentem.

Nagle,	w	sposób	niewytłumaczalny	
i	całkowicie	niezależny	od	niego,	Fros-
sard	czuje,	że	w	jego	wnętrze	wnika	ja-
kaś	 tajemnicza	moc,	która	uwalnia	go	
od	 duchowej	 ślepoty	 spowodowanej	
przez	ateizm	i	umożliwia	mu	doświad-
czenie	istnienia	innego	świata,	bardziej	
rzeczywistego	aniżeli	ten,	który	pozna-
jemy	naszymi	zmysłami.

“Przede	wszystkim	zostają	mi	dane	
słowa	 duchowego	 życia	 –	 pisze	 Fros-
sard	–	(...)	słyszę	je	jakby	wypowiadane	
obok	mnie	 cichym	głosem	przez	oso-
bę,	 która	widzi,	 czego	 ja	 jeszcze	–	nie	
widzę”.

Po	 usłyszeniu	 tych	 słów	 Frossard	
zostaje	ogarnięty	nadprzyrodzoną	rze-
czywistością,	promieniującą	wprost	od	
Najświętszego	Sakramentu.

“Jest	 to	 niezniszczalny	 kryształ	
o	 nieskończonej	 przejrzystości	 –	 pró-
buje	opisać	 to	doświadczenie	A.	Fros-
sard	–	 jasności	prawie	nie	do	 zniesie-
nia	 lekko	 niebieskiego	 światła	 (jeden	
stopień	 więcej	 byłby	mnie	 uśmiercił).	
To	jest	inny	świat	o	takim	blasku	i	re-
alności,	 że	 nasz	 świat	wydaje	 się	 przy	
nim	 podobny	 do	 rozwiewających	 się	
cieni	 sennych	 marzeń.	 Tę	 nową	 rze-
czywistość	i	prawdę	widzę	z	ciemnego	
brzegu,	na	którym	stoję.	To	jest	ład	we	
wszechświecie,	 a	 na	 jego	 szczycie	 jest	
Oczywistość	Boga.	która	 jest	Obecno-

anDre frossarD – człowiek, 
który wiDział boga!

część i
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PrzyPomnienie o oPłatach Prolongacyjnych 
za groby na cmentarzach Parafialnych 

w Krzeszowie i KrzeszówKu

Proboszcz	 parafii	 rzymskokatolickiej	 pw.	 Wniebowzięcia	
NMP	 w	 Krzeszowie	 jako	 zarządca	 cmentarzy	 w	 Krzeszowie	
i	Krzeszówku,	 przypomina	 o	 konieczności	 uiszczania	 opłat	 za	
wywóz	odpadów	z	wyżej	wymienionych	cmentarzy.	Obowiązek	
ten	spoczywa	na	opiekunach	każdego	z	nagrobków	–	zarówno	
już	istniejącego	jak	i	nowego.	Opłata	prolongacyjna	obowiązuje	
od	2009	r.

W	związku	z	podniesieniem	z	dniem	1	stycznia	2022	roku	
przez	Gminę	Kamienna	Góra	opłat	za	wywóz	odpadów	ze	wspo-
mnianych	 cmentarzy	 o	 blisko	 100%	 z	 dniem	 1	 stycznia	 2022	
obowiązuje	nowy	cennik	opłat	za	prolongatę	za	groby	umiejsco-
wione	na	cmentarzach	parafialnych	w	Krzeszowie	i	Krzeszówku.

Cennik opłat obowiązujący od 1 stycznia 2022:
•	 50	zł	–	opłata	za	 jeden	grób	 (jedno	miejsce)	na	 rok	z	 tym,	

że	jeżeli	dany	opiekun	sprawuje	opiekę	nad	trzema	i	więcej	
grobami	to	opłata	wyniesie	120	zł	na	rok	za	wszystkie	groby	
razem

•	 200	zł	–	opłata	za	wywóz	odpadów	powstałych	po	pogrzebie
•	 500	zł	–	opłata	10-letnia	przy	nowym	pochówku
•	 opłata	za	groby	dziecięce	50%	stawki	podstawowej

Jednocześnie	przypominamy,	iż	zarządcy	cmentarza	przysłu-
guje	prawo	do	umieszczania	upomnień	o	zaległościach	w	pro-
longacie	na	nagrobkach,	zaś	groby,	które	nie	są	opłacane,	a	które	
są	starsze	niż	20	lat	mogą	być	przystosowane	do	ponownego	po-
chówku.

ścią	i	Osobą.	Jeszcze	przed	sekundą	za-
przeczałem	Jej	istnienia.	Chrześcijanie	
nazywają	ją	»naszym	Ojcem«.

Doświadczam	 Jej	 łagodnej	 dobro-
ci	i	łaskawości,	której	nie	jest	w	stanie	
dorównać	 żadna	 inna.	 Łagodność	 ta	
jest	 zdolna	 przemienić	 każde	 ludzkie	
serce	–	również	takie,	które	jest	tward-
sze	od	najtwardszego	kamienia.	Temu	
wtargnięciu	rzeczywistości	Boga	towa-
rzyszy	radość,	która	 jest	entuzjazmem	
uratowanego	od	śmierci,	w	samą	porę	
wydobytego	z	oceanu	rozbitka.

Dopiero	 teraz	uświadamiam	sobie,	
w	jakim	błocie	byłem	pogrążony,	i	dzi-
wię	 się,	 jak	 mogłem	 tam	 żyć	 i	 oddy-
chać.

Jednocześnie	 zostałem	 obdarowa-
ny	 nową	 rodziną,	 a	 jest	 nią	 Kościół	
katolicki.	 Jego	 zadaniem	 jest	 prowa-
dzenie	 mnie	 tam,	 dokąd	 muszę	 iść,	
gdyż	pozostaje	mi	do	przebycia	jeszcze	
kawał	drogi	(...).	Kościół	jest	wspólno-
tą;	 w	 niej	 obecny	 jest	 Jedyny,	 którego	
imienia	nigdy	więcej	nie	będę	mógł	na-
pisać	bez	trwogi,	że	zranię	Jego	miłość.

Stoję	 przed	 Nim	 jak	 dziecko,	 któ-
remu	 przypadło	 w	 udziale	 szczęście	
otrzymania	 przebaczenia”	 (Istnieje	
inny	świat,	s.	39-40).

Przy	 swoim	 nawróceniu	 Frossard	
odkrył,	 że	 Kościół	 katolicki	 długo	
przedtem	 sformułował	 to,	 co	 zostało	
mu	objawione	w	inny	sposób.	Pisze:

“To	 była	 dla	 mnie	 osobliwa	 sytu-
acja,	 dająca	 się	 porównać	 z	 tą,	 gdyby	
Krzysztofowi	 Kolumbowi	 powracają-
cemu	 z	Ameryki	 starzy	 kartografowie	
królowej	Izabeli	(którzy	nigdy	nie	opu-
ścili	 swoich	 pracowni)	 objaśniali	 jego	
odkrycia	 z	 najdrobniejszymi	 szczegó-
łami,	podając	dokładnie	położenie	wsi	
i	plantacji”	(tamże.	s.	144).(...)

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr
Źródło: mp/milujciesie.pl

Dalsza część artykułu 
w następnym wydaniu 
„Krzeszowskiej Pani”.
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Opiekun: Ks. Proboszcz Marian Kopko; Redakcja:  Honorata Klimczak, 
Anna Ferenc, Paweł Gruca, Przemysław Groński (zdjęcia), 
Mateusz Pazgan, Marian Gabrowski, 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

z życia Parafii
PLan PracY duszPastersKieJ

w ParaFii WniebOWziĘcia naJŚWiĘtszeJ 
MarYi PannY w Krzeszowie

Msze św. w niedzielę i święta:
•	 7.00	 –	Godzinki	ku	czci	
	 	 Niepokalanego	Poczęcia	NMP

•	 7.30	 –	Msza	św.	w	Krzeszowie
•	 9.00	 –	Msza	św.	w	Krzeszówku
•	 10.00	–	Msza	św.	w	Krzeszowie
•	 11.00	–	Msza	św.	w	Czadrowie
•	 12.00	–	Msza	św.	w	Krzeszowie	
	 	 (w	II	niedzielę	miesiąca	–	Sakrament	Chrztu:	
	 	 nauka	przed	Chrztem	w	sobotę	
	 	 o	godz.	17.00	lub	18.00)

•	 17.00	–	Msza	św.	w	Krzeszowie

Msze św. w dni powszednie:
•	 7.00	 –	Msza	poranna
•	 12.00	–	Msza	św.	w	Krzeszowie	
	 	 (tylko	w	okresie	od	1	maja	do	31	października)

•	 17.00	–	Msza	św.	w	Krzeszowie	
	 	 (w	okresie	od	1	listopada	do	30	kwietnia)

•	 18.00	–	Msza	św.	w	Krzeszowie	
	 	 (w	okresie	letnim	
	 	 od	1	maja	do	31	października)

uroczystości i nabożeństwa:
•	 Adoracja	 Najświętszego	 Sakramentu	 od	 poniedziałku	
do	czwartku	od	7.30	do	12.00	(od	maja	do	października)

•	 Adoracja	całonocna	–	z	pierwszego	piątku	na	pierwszą	
sobotę	miesiąca	(przez	cały	rok)

•	 Siedmiodniowe	Jerycho	Różańcowe:	od	7	do	13	maja	
oraz	od	7	do	13	października

•	 Nabożeństwa	majowe	i	czerwcowe:	pół	godziny	przed	
wieczorną	Mszą	św.

•	 Koronka	 do	 św.	 Józefa:	w	 każdy	wtorek	 pół	 godziny	
przed	wieczorną	Mszą	św.	(oprócz	maja	i	czerwca)

•	 Nowenna	 do	 Matki	 Bożej	 Łaskawej:	 w	 każdą	 środę	
pół	 godziny	 przed	wieczorną	Mszą	 św.	 (oprócz	maja	
i	czerwca)

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

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

•	 Gorzkie	 Żale	 w	 każdą	 niedzielę	 Wielkiego	 Postu	
o	godz.	16.15

•	 Droga	 Krzyżowa	 –	 w	 każdy	 piątek	Wielkiego	 Postu	
o	godz.	16.30

• W razie załatwienia pogrzebu	–	kancelaria	czynna	po	
zgłoszeniu	do	Księdza	Dyżurnego	w	parafii	(należy	do-
starczyć	Akt	Zgonu	z	Urzędu	Stanu	Cywilnego.	Wcze-
śniej	prosimy	o	skontaktowanie	się	z	panem	Marianem	
Zającem	–	odpowiedzialnym	za	prowadzenie	Cmenta-
rza	Parafialnego	w	Krzeszowie	i	Krzeszówku)

• W sprawie chrztu dziecka	–	prosimy	o	dostarczenie	
z	 USC	 dokumentu	 urodzin.	 Rodzice	 chrzestni	 muszą	
być	praktykującymi	katolikami.	Zamiejscowi	chrzestni	
–	muszą	dostarczyć	odpowiedni	dokument	od	swojego	
ks.	Proboszcza	z	parafii	zamieszkania.	Chrzty	na	Mszy	
św.	są	zaplanowane	zawsze	w	drugą	niedzielę	miesiąca.

• W sprawach zawarcia sakramentu Małżeństwa	 –	
nupturienci	 najpierw	 przed	 przybyciem	 do	Kancelarii	
Parafialnej	 proszeni	 są	 o	 zrealizowanie	 Nauk	 Przed-
małżeńskch.	 Nauki	 dla	 Narzeczonych	 w	 Krzeszowie	
odbywają	się	raz	w	roku	(na	przełomie	lutego	i	marca),	
informacje	na	temat	tych	terminów	znajdują	się	na	stro-
nie	 internetowej:	 www.opactwo.eu.	 Narzeczeni	 mogą	
zrealizować	Nauki	Przedmałżeńskie	również	w	parafii	
miejsca	obecnego	zamieszkania.

do życia Liturgią Wspólnoty zapraszają:
ks. Marian Kopko – proboszcz i kustosz z Krzeszowa,
ks. Łukasz Toporek – wikariusz parafii,
ks. Marek Kościński
oraz Księża Rezydenci – ks. Jerzy Jerka 
  i ks. Ludwik Solecki

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

oraz w soboty do godz. 8.00 do 9.00.

tel. +48 75 742 35 92

Kancelaria nieczynna w Święta 
i uroczystości Kościelne.
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Droga Krzyżowa po Kalwarii Krzeszowskiej 13.08.2022

Nocna Procesja z Cudowną Ikoną 14.08.2022
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Pasterka Maryjna 14/15.08.2022

Msza św. w intencji Ojczyzny 15.08.2022

Festyn Odpustowy 15.08.2022

Wielki Odpust Krzeszowski 15 sierpnia 2022

Koncert Macieja Wróblewskiego


