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kwartalNik saNktuariuM Matki BoŻej łaskawej w krzeszowie

Święta Noc Narodzenia Pańskiego



ŻYCZENIA
„A Słowo stało się ciałem 
i zamieszkało pośród nas”

(J 1,14)

Te słowa św. Jana Apostoła bardzo często pojawiają się, gdy świętujemy Boże Narodzenie.
Słyszymy je często w różnych kazaniach czy w śpiewie kolęd i pastorałek.

Wyrażają niezwykłą tajemnicę Boga, który stał się człowiekiem i zechciał zamieszkać między nami.
Zamieszkał pośród nas, aby być blisko, na wyciągnięcie ręki, na odległość szeptu.

Drodzy czytelnicy „Krzeszowskiej Pani” oraz Parafianie
Życzymy Wam głębokiej świadomości, że nasz Pan, Jezus Chrystus, mieszka pośród nas, 

że jest źródłem naszych radości i nieskończoną nadzieją w trudnościach,
że będąc Bogiem Człowiekiem, jest naszym najlepszym Przyjacielem.

Ks. Proboszcz Marian Kopko wraz z Kapłanami z Krzeszowa,
Fundacja „Europejska perła Baroku”

oraz Redakcja Krzeszowskiej Pani
Krzeszów, Boże Narodzenie 2022 roku
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OgłOszenia
Ks. PrObOszcza

styczeń – Luty – marzec 2023

•	 Sobota	31	grudnia	2022	godz.	17.00	–	Msza	św.	dziękczynna	
za	miniony	2022	rok,	godz.	24.00	–	Pasterka	Maryjna	na	roz-
poczęcie	Nowego	2023	Roku.

•	 Niedziela	1	stycznia	2023	–	Nowy	Rok	–	Uroczystość	Świę-
tej	Bożej	Rodzicielki.	–	Światowy	Dzień	Modlitw	o	dar	po-
koju	 na	 świecie.	Msze	 św.	w	 bazylice:	 7.30,	 10.00,	 12.00,	
17.00	(oraz	9.00	w	Krzeszówku,	11.00	w	Czadrowie).

•	 Niedziela	 1	 stycznia	 2023	 –	 pierwsza	 niedziela	 miesiąca.	
Zmiana	 Tajemnic	 Żywego	 Różańca	 po	 Mszy	 św.	 o	 godz.	
10.00

•	 Piątek	6	 stycznia	2023	–	Uroczystość	Objawienia	Pańskie-
go	–	Trzech	Króli.	Msze	Św.	w	bazylice	–	tak	jak	w	każdą	
niedzielę	i	święta.

•	 Piątek	6	 stycznia	2023	–	pierwszy	piątek	miesiąca.	Okazja	
do	Sakramentu	Spowiedzi	o	godz.	7.00	oraz	przed	Mszą	św.	
o	godz.	16.30	(Całonocna	adoracja	Najświętszego	Sakramen-
tu).	Odwiedziny	chorych	wyjątkowo	w	sobotę	7	stycznia).

•	 Niedziela	8	stycznia	2023	–	Uroczystość	Chrztu	Pańskiego.
•	 Sobota	14	stycznia	2023	–	Festiwal	Trzech	Kultur	(Jasełka,	

Kolędy	i	Pastorałki)
•	 Niedziela	15	stycznia	2023	–	Opłatek	dla	Rodziny	Radia	Ma-

ryja,	początek	na	Eucharystii	o	godz.	12.00	w	Bazylice	Krze-
szowskiej.	Spotkanie	Opłatkowe	w	Domu	Kultury.

•	 Czwartek	2	lutego	2023	–	Matki	Bożej	Gromnicznej	–	Świę-
to	Ofiarowania	Pańskiego.	Msze	św.	w	bazylice:	7.00,	12.00,	
17.00	(w	Krzeszówku	16.00,	w	Czadrowie	18.00).

•	 Piątek	3	lutego	2023	–	pierwszy	piątek	miesiąca.	Odwiedziny	
chorych	i	Nocna	Adoracja	Najśw.	Sakramentu	(po	Mszy	wie-
czornej	o	godz.	17.00).

•	 Sobota	4	lutego	2023	–	pierwsza	sobota	miesiąca.	Msza	św.	
o	godz.	7.00	w	bazylice.

•	 Niedziela	5	lutego	2023	–	pierwsza	niedziela	miesiąca.	Zmia-
na	Tajemnic	Żywego	Różańca	godz.	10.00.

•	 Sobota	11	lutego	2023	–	wspomnienie	Matki	Bożej	z	Lourdes	
–	Światowy	Dzień	Chorego.

•	 Środa	22	lutego	2023	–	Środa	Popielcowa	(Msze	św.	o	godz.	
7.00,	12.00	i	17.00;	(w	Krzeszówku	godz.	16.00,	w	Czadro-
wie	godz.	18.00).

•	 Piątek	3	marca	2023	–	pierwszy	piątek	miesiąca.	Odwiedziny	
chorych	i	Nocna	Adoracja	Najśw.	Sakramentu	(po	Mszy	wie-
czornej	o	godz.	17.00).

•	 Niedziela	5	marca	2023	–	pierwsza	niedziela	miesiąca.	Zmia-
na	Tajemnic	Żywego	Różańca	godz.	10.00.

•	 Środa	8	marca	2023	–	Dzień	Kobiet.	Wszystkie	PANIE	za-
praszamy	na	Eucharystię	na	godz.	17.00	(wcześniej	o	16.30	
Nowenna	do	M.	B.	Łaskawej).

•	 20	marca	2023	–	Uroczystość	św.	Józefa	–	Główna	Uroczy-
stość	w	Sanktuarium	św.	Józefa	w	Krzeszowie	o	godz.	12.00.

•	 Sobota	25	marca	2023	–	Uroczystość	Zwiastowania	Pańskie-
go.

Zapraszamy do zapoznania się 
z ofertą z Biura Obsługi.

Wybrane produkty dostępne są również 
na sklep.opactwo.eu

„Różaniec uratuje ciebie i świat” – Ta książka to świa-
dectwo – apel proszący wraz z Maryją o modlitwę różańco-
wą, ponieważ ona może uratować nas samych i cały świat. 
Książka przeznaczona jest zarówno dla tych, którzy Różaniec 
uczynili szczególną modlitwą swojego życia, jak i dla tych, 
którzy chcą go poznać i pokochać.”
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WIZYTA DUSZPASTERSKA
KOLĘDA 2023

Kto	z	mieszkańców	naszej	Parafii	byłby	nieobecny
podczas	planowanej	Kolędy

–	prosimy	zgłosić	udział	w	Wizycie	Duszpasterskiej
we	wtorek	17	stycznia	2023	roku	

lub	na	inny	dogodny	dla	Państwa	termin

PS.
•	 Wizytę	Duszpasterską	–	zwaną	Kolędą	–	kapłani	rozpoczyna-
ją	od	godz.	14.00;	w	soboty	o	godz.	10.00.

•	 Bardzo	prosimy,	aby	w	każdym	domu	była	w	miarę	możliwo-
ści	rodzina	w	komplecie.

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

•	 Dzieci	i	młodzież	prosimy	o	przygotowanie	zeszytów	od	re-
ligii.

Na czas Wizyty Kolędowej, 
Szczęść Boże!

Jawiszów, Krzeszówek, gorzeszów i Lipienica
ks. Proboszcz, ks. Jerzy, ks. marek

•	 Środa	28	grudnia	2022	–	Gorzeszów
•	 Czwartek	29	grudnia	2022	–	Krzeszówek
•	 Piątek	30	grudnia	2022	–	Jawiszów
•	 Poniedziałek	2	stycznia	2023	–	Lipienica

Krzeszów – ks. łukasz, ks. marek, ks. Jerzy
•	 Wtorek	3	stycznia	2023	–	ul.	Cysterska	i	Cicha	
od	Czadrowa	–	ks.	Marek

•	 Wtorek	3	stycznia	2023	–	ul.	Cysterska	od	nr	1	–	ks.	Łukasz
•	 Środa	4	stycznia	2023	–	ul.	Betlejemska	
od	Szkoły	Podstawowej		–	ks.	Łukasz

•	 Środa	4	stycznia	2023	–	ul.	Betlejemska	
od	lasu	Kacpra,	Melchiora	i	Baltazara	–	ks.	Marek

•	 Czwartek	5	stycznia	2023	–	ul.	Benedyktyńska	
od	Krzeszówka	–	ks.	Marek

•	 Czwartek	5	stycznia	2023	–	ul.	Benedyktyńska	
od	mostu	–	ks.	Łukasz

•	 Piątek	6	stycznia	2023	–	Uroczystość	Trzech	Króli	(zapraszamy	
Parafian	na	Mszę	św.	–	kolędy	w	tym	dniu	nie	ma

•	 Sobota	7	stycznia	2023	–	ul.	Bolka	I	od	Szkoły	–	ks.	Łukasz
•	 Sobota	7	stycznia	2023	–	ul.	Bolka	I	
od	Czadrowa	–	ks.	Marek

•	 Sobota	7	stycznia	2023	–	ul.	św.	Józefa	–	ks.	Jerzy
•	 Poniedziałek	9	stycznia	2023	–	ul.	Sądecka	–	ks.	Łukasz	
i	ks.	Marek

•	 Poniedziałek	9	stycznia	2023	–	ul.	Nadrzeczna	i	Sportowa	
–	ks.	Jerzy

•	 Wtorek	10	stycznia	2023	–	ul.	Loretańska	–	ks.	Łukasz	
•	 Wtorek	10	stycznia	2023	–	ul.	Osiedle	–	ks.	Marek
•	 Wtorek	10	stycznia	2023	–	ul.	Wilmana	–	ks.	Jerzy
•	 Środa	11	stycznia	2023	–	ul.	Kalwaria,	Zielna	–	ks.	Łukasz
•	 Środa	11	stycznia	2023	–	św.	Anny	–	ks.	Marek
•	 Środa	11	stycznia	2023	–	ul.	Młyńska	i	Podklasztorze	–	ks.	Jerzy
•	 Środa	11	stycznia	2023	–	ul.	M.	Brokkoffa	–	ks.	Proboszcz
•	 Czwartek	12	stycznia	2023	–	ul.	Bernarda	Rossy	–	ks.	Łukasz
•	 Czwartek	12	stycznia	2023	–	ul.	Św.	Jadwigi	Śląskiej	
–	ks.	Marek

•	 Piątek	13	stycznia	2023	–	ul.	św.	Jana	Nepomucena	–	ks.	Marek
•	 Piątek	13	stycznia	2023	–	ul.	Piotra	Brandla	–	ks.	Łukasz
•	 Piątek	13	stycznia	2023	–	ul.	M.	Englera	–	ks.	Jerzy

czadrów – ks. łukasz
•	 Środa	28	grudnia	2022	–	nr	domów:	2,	3,	5,	6,	7,	8,	10,	11,	
12,	94,	131,	131,	132,	134,	135,	137,	138,	139,	187,	188,	190

•	 Środa	28	grudnia	2022	–	nr	domów:	13,	13A,	14,	14A,17,	
18,	19,	20,	21,	22,	22A,	23,	24,	29,	140,	141

•	 Czwartek	29	grudnia	2022	–	nr	domów:	78,	79,	79A,	80,	
80B,	82,	84,	90,	91,	92,	93

•	 Czwartek	29	grudnia	2022	–	nr	domów:	71B,	72,	73,	74,	76,	
77,	81,	85,	86,	89,

•	 Piątek	30	grudnia	2022	–	nr	domów:	30,	30A,	35,	36,	38,	40,	
42,	43,	43A,	45,	46,	66,	67,	69

•	 Piątek	30	grudnia	2022	–	nr	domów:	28,	44,	48,	48A,	50,	95,	
96,	99,	100,	102,	116,	118,	119,	120,	121,	122,	125,	147,148,	
149,	151,	153,	154,	156,	171,	173

•	 Wtorek	3	stycznia	2023	–	nr	bloków:	105,	106,	107,	108
•	 Wtorek	3	stycznia	2023	–	nr	domów:	51,53,	53A,	53	C,	55,	
56,	57,	60,	61,	181,	182,	183,	184,	185.	186

•	 Środa	4	stycznia	2023	–	nr	bloków:	109,	110,
•	 Środa	4	stycznia	2023	–	nr	bloków:	111,	112	
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Ateizm jest nihilizmem. 
Jego owocem Jest śmierć!

- chrześcijaństwo promuje cywilizację życia i rzuca wyzwanie kulturze nihilizmu - powiedział kard. 
müller. były prefekt Kongregacji Doktryny i Wiary przygotował wystąpienie na Światowy Kongres 
rodzin, który odbył się w meksyku.

W swoim wykładzie Müller mówił 
o nihilizmie, który jest »odczuciem no-
wej ery«, tego, że »Bóg jest martwy«, 
jak pisał Hegel. Zdaniem kardynała, 
antropologiczny nihilizm może prowa-
dzić do "przekonania, że w człowieku 
zło nie istnieje i dozwolone jest wszyst-
ko, co sprawia mu przyjemność, nawet 
gdy wierzymy w życzliwą boską racjo-
nalność nad światem i w nim samym".

– Ateizm jest nihilizmem. Jego 
owocem jest śmierć - oznajmił kardy-
nał, którego wykład został odczytany 
podczas XIV Światowego Kongresu 
Rodzin w Meksyku. - Chrześcijaństwo 
promuje cywilizację życia i rzuca wy-
zwanie kulturze nihilizmu antropolo-
gicznego, który musiałby się zakończyć 
zbiorowym samobójstwem ludzkości - 
ostrzega purpurat.

Postchrześcijaństwo i posthuma-
nizm

Duchowny zatytułował swoje wy-
stąpienie "Człowiek stworzony na ob-
raz i podobieństwo Boga: manifest 
przeciwko nihilizmowi antropologicz-
nemu". Nawiązał w nim do tez Nietz-
schego, "proroka postchrześcijańskiego 
nihilizmu", który głosił "śmierć Boga"; 
oraz do historyka Yuvala Noah Hara-
riego, który obecnie "stał się guru tak 
zwanego transW i posthumanizmu".

- Jako historyk sam Harari powi-
nien wiedzieć, jak szybko wizja boskie-
go nadczłowieka może stać się diabo-
licznie nieludzka. XX wiek okrutnie to 
zademonstrował. W Europie Zachod-
niej i Wschodniej. Zwłaszcza w Niem-
czech i Rosji – podkreślił kard. Müller.

– Jeśli człowiek przestaje być stwo-
rzeniem na obraz i podobieństwo 
trójjedynego Boga, pogrąża się w cze-
luściach antropologicznego nihilizmu 
– dodał kardynał.

Jak zaznaczył duchowny, nihilizm 
antropologiczny "jest zasadniczo wrogi 
życiu", ponieważ zachęca do aktu "za-
bijania dzieci w łonie matki przedsta-
wianego jako prawo człowieka" oraz do 

"utylitarnego wymogu tzw. «miłosier-
nej śmierci» (eutanazji) dla «zużytych» 
istot ludzkich".

Negacja związku małżeństwa 
z płodnością

Kolejnym obszarem, w którym ma-
nifestuje się negacja porządku stworze-
nia ustanowionego przez Boga i usiło-
wanie tworzenia go na nowo, jest sfera 
życia małżeńskiego: "zgniłe owoce ni-
hilizmu antropologicznego ukazują się 
także w kwestionowaniu małżeństwa 
między mężczyzną i kobietą, które jest 
postrzegane jako wariant wśród do-
wolnej liczby możliwości orgiastyczne-
go korzystania z satysfakcji seksualnej 
bez pełnego oddania się w miłości i bez 
przekraczania samego siebie w celu 
(dania życia) trzeciej osobie, to znaczy 
dziecku jako owocu miłości i łona ro-
dziców" – kontynuował.

W ten sposób neguje się związek 
małżeństwa z płodnością, "którym 
Stwórca pobłogosławił mężczyznę i ko-
bietę, aby przekazywali, zachowywa-
li i promowali życie stworzone przez 
Boga". Warto zaznaczyć, że Harari, 
piewca posthumanizmu, jest homosek-
sualistą, pozostającym w związku z in-
nym mężczyzną.

Sprzeciw wobec ideologii gender
Kardynał Müller odniósł się też do 

kwestii ideologii gender, która doko-
nuje fałszywego rozróżnienia między 
płcią biologiczną a płcią jako konstruk-
cją społeczno-kulturową. Podkreślił, że 
każdy człowiek istnieje w (swojej) cie-
lesnej naturze w męskiej lub żeńskiej 
ekspresji.

– Ideologia gender, która z pew-
nością mieści się także pod parasolem 
nihilizmu antropologicznego, odziera 
zarówno mężczyzn, jak i kobiety z cha-
rakterystycznych dla nich możliwości. 
Mężczyzna, na mocy swojej dyspozy-
cji duchowej i cielesnej, ma możliwość 
stać się kochającym mężem dla swojej 
żony i wiernym ojcem dla swoich dzie-
ci. Nie może jednak być żoną lub mat-

ką dla innej osoby bez zdrady siebie 
– stwierdza były prefekt Kongregacji 
Nauki Wiary.

Nie możemy ulegać światowemu 
myśleniu i podążać za modnymi ide-
ologiami. - Wiara w Boga i Ojca Jezusa 
Chrystusa przezwycięża kulturę śmier-
ci i nihilizm antropologiczny. Wiara 
otwiera nas na kulturę życia w miłości 
Trójjedynego Boga, ponieważ jesteśmy 
wyzwoleni z «niewoli tego, co prze-
mijające, do wolności i chwały dzieci 
Bożych»". Chrześcijańska perspektywa 
jest więc znacznie szersza i głębsza niż 
to, co oferują ideologie trans i posthu-
manizmu. Odkrycie własnej tożsamo-
ści, nadanej człowiekowi przez Boga, 
nie jest czymś ograniczającym nasze 
możliwości, ale przeciwnie – otwiera-
jącym na rzeczywistość przekraczającą 
wszelką doczesną miarę, na nieprze-
mijające wartości – podsumował kard. 
Müller.

PAP/Paweł Supernak

Kard. Gerhard Ludwig Müller
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Biuro	Podróży	„Elżbieta”
ul.	NMP	1	|	59-220	Legnica	|	tel.	76	852	54	56
www.elzbieta.com.pl	|	biuro@elzbieta.com.pl

Największe saNktuaria MaryjNe europy
terMiN: wrzesień 2023

PROGRAM:
1 dzień – Wyjazd z Krzeszowa o godz. 

16:00. Przejazd przez Czechy, nocny prze-
jazd przez Niemcy.

2 dzień – Przyjazd w godz. południo-
wych do La Salette (Francja), msza świę-
ta i odpoczynek w najwyżej położonym 
Sanktuarium Maryjnym na świecie, obia-
dokolacja i nocleg w La Salette.

3 dzień – Poranna msza św. Śniada-
nie. Przejazd do Lourdes. Po drodze krót-
ki spacer po Carcassone. Obiadokolacja. 
Udział w wieczornej procesji różańcowej 
i nocleg.

4 dzień – Śniadanie. Dzień z Matką 
Boską w Lourdes – śladami św. Berna-
detty (procesja Eucharystyczna, czas na 
indywidualną modlitwę, kąpiele, msza 
św.). Obiadokolacja, wieczorna procesja 
różańcowa. Nocleg w Lourdes.

5 dzień – Poranna msza św. Śniadanie. 
Przejazd do Hiszpanii. Wieczorem przy-
jazd do Santiago de Compostela, obiado-
kolacja, nocleg.

6 dzień – Śniadanie. Nawiedzenie 
Sanktuarium św. Jakuba w Santiago, Msza 
Święta. Przejazd do Fatimy. Zakwatero-
wanie, obiadokolacja. Wieczorem udział 
w procesji. Nocleg.

7 dzień – Po śniadaniu zwiedzanie 
wioski Aljuster – miejsca urodzenia Fran-
ciszka, Hiacynty i Łucji (świadków ob-
jawień) oraz wizyta w Muzeum Światła 
w Fatimie. Msza św. Czas na indywidu-
alne zwiedzenie najważniejszych miejsc 
w Fatimie. Obiadokolacja i nocleg.

8 dzień – Po śniadaniu przejazd do 
miejscowości Nazare – odpoczynek nad 
Oceanem Atlantyckim. Następnie zwie-
dzanie Alcobaca i Batalha (najpiękniej-
sze kościoły Portugalii) Powrót do Fati-
my, msza święta. Obiadokolacja. Udział 
w wieczornej Procesji Maryjnej. Nocleg.

9 dzień – Śniadanie. Przejazd do Ma-
drytu – zwiedzanie centrum, msza św. 
Obiadokolacja i nocleg w okolicach Ma-
drytu.

10 dzień – Po śniadaniu przejazd 
do Saragossy (najpiękniejsza Bazylika 
w Hiszpanii). Msza święta. Obiadokolacja 
i nocleg w okolicach Barcelony, na Costa 
Brava.

11 dzień – Śniadanie. Msza św. Prze-
jazd do Barcelony, gdzie uczestnicy obej-
rzą słynne dzieło Gaudiego Sagrada Fa-
milia, słynne domy zaprojektowane przez 
artystę oraz pospacerują główną aleją 
miasta Ramblais. Powrót do hotelu, od-
poczynek. Obiadokolacja i nocleg.

12 dzień – Poranna msza św. Po śnia-
daniu przejazd do Francji. W drodze 
zwiedzanie Cannes. Obiadokolacja i noc-
leg w okolicy Nicei.

13 dzień – Śniadanie. Przejazd Lazu-
rowym Wybrzeżem do Włoch, wjazd do 
Monaco i krótkie zwiedzanie. Msza św., 
obiadokolacja i nocleg w okolicach Me-
diolanu.

14 dzień – Po śniadaniu zwiedzanie 
Mediolanu (największa gotycka katedra 
we Włoszech, Galeria Emanuela, zamek 

Sforzesco, kościół Santa Maria delle Gra-
zie). Msza św. Wyjazd do Polski w godzi-
nach wieczornych. Nocny przejazd.

15 dzień – Przyjazd w godzinach ran-
nych do Krzeszowa.

CENA: 2500 zł + 660 EUR
CENA ZAWIERA

•	 przejazd autokarem kat. 4* (WC, 
DVD, klimatyzacja)

•	 12 noclegów w hotelach min. 3* (po-
koje 2, 3-osobowe z łazienkami, poko-
je 1-osobowe za dopłatą)

•	 12 śniadań, 12 obiadokolacji
•	 opieka pilota – przewodnika na całej 

trasie
•	 ubezpieczenie: KL (20.000 Euro), 

NNW (15 000 zł), bagażu (1.000 zł) 
obejmujące także zachorowania z po-
wodu COVID-19 i choroby przewle-
kłe

•	 opłaty parkingowe, opłaty klimatycz-
ne

•	 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, 
Fundusz Pomocowy

•	 zestaw słuchawkowy
CENA NIE ZAWIERA

•	 biletów wstępu, lokalnych przewod-
ników – dodatkowych kosztów 100 
Euro.
Uwaga:

1. Pielgrzymkę Organizuje Biuro Piel-
grzymkowe „Elżbieta” z Legnicy

2. Zapisy prowadzi ks. Proboszcz Ma-
rian Kopko w Krzeszowie

3. Konkretny termin wyjazdu zostanie 
podany w późniejszym terminie
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tgD – Koncert bożonarodzeniowy w najpiękniejszym miejscu na Dolnym Śląsku. Okres bożego 
narodzenia to czas radości i radosnego świętowania. z tej okazji zapraszamy Państwa na niezwykły 
koncert do najpiękniejszego miejsca na Dolnym Śląsku.

Zespół TGD po raz kolejny zagości w murach Opactwa Po-
cysterskiego w Krzeszowie. Po koncercie, który odbył się w 2019 
r., artyści wystąpią ponownie w dawnym kościele klasztornym 
pw. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie, wykonując kolędy i pa-
storałki. Wydarzenie odbędzie się w środę, 28 grudnia 2022 r. 
w bazylice mniejszej w Krzeszowie. Wstęp jest biletowany.

TGD (Trzecia Godzina Dnia) to jeden z najbardziej znanych 
i najdłużej działających zespołów w Polsce wykonujących muzy-
kę z chrześcijańskim przesłaniem.

W roku 1982 w wyniku połączenia kilku kościelnych grup 
wokalnych powstał niemal stuosobowy ogólnopolski chór mło-
dzieżowy. Założycielem formacji i jej pierwszym dyrygentem 
był Janusz Sierla. Ekspresja chóru, towarzyszące mu instrumen-
tarium i charakter wykonywanych utworów były w tamtych cza-
sach czymś nowym, wręcz kontrowersyjnym, przełamującym 
polskie stereotypy dotyczące muzyki chrześcijańskiej.

Przez lata zmieniał się skład i formuła zespołu, przez szeregi 
chóru przewinęło się prawie pół tysiąca osób. Formacja zyskała 
wielkie grono słuchaczy i niemało naśladowców. Obecnie z re-

pertuaru TGD korzysta wiele grup muzycznych, a „tegiedowe” 
psalmy są śpiewane na spotkaniach wspólnot chrześcijańskich 
w całym kraju.

Zespół nagrał do tej pory 11 albumów, koncerty telewizyjne 
(TVP i Religia Tv) i radiowe (PR „Trójka”). Brał udział w wie-
lu festiwalach muzycznych (S.O.S, Sopot Festival), produkcjach 
płytowych i telewizyjnych współpracując m.in. z: Elżbietą Skręt-
kowską, Mieczysławem Szcześniakiem, Grażyną Łobaszewską, 
Adamem Sztabą i grupą DeMono.

Twórczość TGD zaliczana jest do nurtu pop-gospel. Nie jest 
jednak próbą kopiowania muzyki afroamerykańskiej ale wyni-
kiem łączenia różnych inspiracji i poszukiwania własnego stylu. 
Dzisiejsze brzmienie grupy tworzy kilkunastoosobowy chór, ze-
spół instrumentalny i grono solistów. Repertuar zespołu opiera 
się na kompozycjach dyrygenta – Piotra Nazaruka.

TGD to nie tylko zespół muzyczny ale też wspólnota, dosyć 
wyjątkowa, ponieważ tworzą ją ludzie reprezentujący różne wy-
znania chrześcijańskie. Koncerty grupy są nie tyle formą prezen-
tacji artystycznej co „ubraną w dźwięki” modlitwą. Jak wiado-
mo Gospel to nie tylko gatunek muzyczny ale przede wszystkim 
Ewangelia czyli Dobra Nowina o Jezusie.

Bilety do nabycia na sklep.opactwo.eu 
oraz w Biurze Obsługi (plac Jana Pawła II 3, Krzeszów)

Bilety do nabycia na sklep.opactwo.eu 
oraz w Biurze Obsługi (plac Jana Pawła II 3, Krzeszów)

Bilety do nabycia na sklep.opactwo.eu 
oraz w Biurze Obsługi (plac Jana Pawła II 3, Krzeszów)
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wbiegli na wieżę bazyliki
za nami pierwsze zawody 

upamiętniaJące pożar wieży.
22 października 2022 roku w 109. rocznicę spalenia się jednej z wież obecnej krzeszowskiej bazyliki 

mniejszej pw. Wniebowzięcia nmP odbył się wielki bieg na wieżę.

Impreza sportowa przyciągnęła 
do Krzeszowa kilku uczestników, 
którzy postanowili wziąć udział w 
biegu, którego trasa wiodła naj-
pierw dookoła placu kościelnego a 
następnie na szczyt odbudowanej 
po pożarze wieży.

Zadanie wydaje się łatwe, ale 
jeżeli dodamy do tego informację, 
że do pokonania było 198 scho-
dów, a więc trzeba było wbiec na 
wysokość 8-9 piętra normalnego 
budynku. Czas jaki osiągnął zwy-
cięzca (1 minuta i 34 sekundy) bu-
dzi szacunek. Wszyscy uczestnicy 
mieli mierzone czasy profesjonal-
nym sprzętem a na koniec wszyscy 
otrzymali okazjonalne medale.

Oto wyniki biegu

Kat. kobiet:
1. Magdalena Grabowska (Psary) 

2 min 6 s.
2. Monika Chrobak (Wrocław) 

2 min 36 s.

Kat. mężczyzn:
1. Szymon Przychocki 

(Kamienna Góra)  
1 min. 34 s.

2. Wojciech Kościelniak 
(Kamienna Góra) 
1 min 35 s.

3. Mateusz Bialic (Jelenia Góra) 
1 min 35 s.
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życzenia dla katecHetÓw i nauczycieli 
z okazJi dnia edukacJi narodoweJ a.d. 2022
szanowni Państwo! Drodzy Dyrektorzy szkół i Placówek Oświatowych w Diecezji Legnickiej, 

nauczyciele, Wychowawcy i Katecheci, Pedagodzy i Pracownicy Oświaty.

Dzień Edukacji Narodowej to do-
roczne święto, które uświadamia nam 
wszystkim ogromną wartość, jaką 
stanowi edukacja oraz ukazuje szcze-
gólną misję polegającą na budowaniu 
fundamentów pomyślnej i lepszej 
przyszłości.

Z tej wspaniałej okazji do Szanow-
nych Państwa Dyrektorów, Nauczycie-
li, naszych znakomitych Katechetów, 
Wychowawców, Wszystkich Pracow-
ników Szkół i Placówek oświatowych 
kierujemy słowa szczerego uznania, 
szacunku oraz wyrazy wdzięczności 
za wysiłek i poświęcenie w realizowa-
niu trudnego, ale jakże pięknego po-
wołania kształcenia i wychowywania 
dzieci oraz młodzieży.

To dzięki waszej nauczycielskiej 
służbie dzieci i młodzież mają szan-
sę, aby rozwinąć i wzmocnić w sobie 
zdolność rozróżniania dobra od zła 
oraz umiejętność opowiadania się 

po stronie prawdy i autentycznego 
piękna. To właśnie Wy, poprzez sło-
wo i przykład osobisty, jesteście dla 
uczniów światłem, które oświetla im 
drogi przyszłości. W dniu Waszego 
Święta prosimy przyjąć z serca płyną-
ce życzenia... Życzymy, aby Najwyższy 
Nauczyciel – Jezus Chrystus obdarzał 
Was swoim błogosławieństwem, aby 
niełatwa misja nauczyciela, pedagoga, 
wychowawcy i katechety przyniosła 
efekty, satysfakcję, radość oraz świa-
domość, że budujecie fundamenty 
polskiego jutra. Prosimy przyjąć także 
nasze szczere życzenia: zdrowia, za-
dowolenia, optymizmu i wszelkiej po-
myślności w życiu osobistym. Niech 
Pan Bóg Wszystkim obficie błogosła-
wi.

ks. Jarosław Kowalczyk 
oraz Ojciec Józef Szańca 

Legnica, Dzień Edukacji Narodowej 
14 października 2022 roku

W sanktuarium Matki Bożej Ła-
skawej w Krzeszowie w poniedziałek 
17 października 2022 roku na zapro-
szenie Duszpasterzy przybyli na swoją 
Eucharystię nauczyciele, wychowaw-
cy, katecheci i pracownicy Krzeszow-
skiej Szkoły Podstawowej. Mszy św. 
przewodniczył Dyrektor Wydziału 
Katechetycznego Legnickiej Kurii 
Biskupiej ks. dr Jarosław Kowalczyk, 
który również wygłosił kazanie. Przy 
ołtarzu krzeszowskiej bazyliki wraz 
z Ks. Jarosławem byli w koncelebrze 
ks. kustosz Marian Kopko i ks. Łukasz 
Toporek. Po Eucharystii wszyscy zo-
stali zaproszeni na wspólny obiad do 
Obsługi Pielgrzyma. Na zakończenie; 
po wspólnym zdjęciu zaproszeni go-
ście otrzymali od Duszpasterzy mały 
podręcznik o bł. Paulinie Jaricot; za-
łożycielce Żywego Różańca.
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O d m Aw I A j C I E CO dZ I E N N I E RóŻ AN I EC
W miesiącu poświęconym modlitwie różańcowej do sanktuarium matki bożej łaskawej w Krzeszowie 

przybyli 8 października 2022 r. młodzi, aby razem być na modlitwie.
Założycielka Podwórkowych 

Kół Różańcowych Dzieci Magdale-
na Buczek apelowała w wypowie-
dzi telefonicznej do uczestników V 
Pielgrzymki PKRD do sanktuarium 
Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie 
(diecezja legnicka) o codzienne od-
mawianie Różańca.

– Duchowo łączę się z Wami i dzię-
kuję, że tak licznie przybyliście na to 
spotkanie do sanktuarium Matki Bo-
żej Łaskawej w Krzeszowie, aby razem 
być na modlitwie, wspólnej zabawie. 
To z pewnością dla Maryi wielka ra-
dość w tym miesiącu poświęconym 
modlitwie różańcowej. Maryja dzisiaj 
szczególnie każdemu z nas daje Róża-
niec, niezależnie od tego, ile mamy lat, 
z jakiej jesteśmy wspólnoty. Ona prosi 
każdego z nas indywidualnie i bardzo 
osobiście, tak jak prosiła w Fatimie, 
w Lourdes, w Gietrzwałdzie i w wielu 
innych miejscach na świecie: „Odma-
wiajcie Różaniec” – apelowała Magda-
lena Buczek. Dodała, że nasza modli-
twa jest tak bardzo potrzebna, abyśmy 
pomogli Maryi w ratowaniu świata, 
ratowaniu każdego człowieka, w prze-

mianie ludzkich serc, w zapewnieniu 
spokoju na Ukrainie i w sercu każde-
go człowieka. – Niech Maryja wypra-
sza każdej i każdemu z was wszelkie 
łaski i przez Różaniec prowadzi do 
swojego Syna, abyśmy mogli Go coraz 
lepiej poznawać, coraz bardziej ko-
chać – podkreśliła Magdalena Buczek.

– Dziękuję Madzi Buczek za to, 
że 25 lat trwają Podwórkowe Kół-
ka Różańcowe Dzieci w szkołach, na 
podwórkach, w naszych domach – 
powiedział kustosz krzeszowskiego 
sanktuarium ks. prał. Marian Kopko, 
przyłączając się do jej apelu o codzien-
ne odmawianie Różańca świętego.

Potem ksiądz prałat poprowadził 
modlitwę różańcową, w czasie której 
odmawiano tajemnicę narodzenia Je-
zusa w stajni betlejemskiej.

Później w kościele pw. św. Józefa 
została odprawiona uroczysta Eucha-
rystia w intencji członków Podwórko-
wych Kół Różańcowych Dzieci oraz 
Eucharystycznego Ruchu Młodych.

W ramach spotkania gospodarze 
przygotowali dla pielgrzymów wiele 
atrakcji, m.in. występy zespołów, gry 

V pielgrzymka dzieci 
do krzeszowa oraz przegląd 

piosenki religiJneJ i patriotyczneJ

terenowe i konkurencje, zabawy na 
dmuchańcach. Dla pielgrzymów wy-
stąpił także gorąco oklaskiwany, ob-
chodzący właśnie jubileusz 30-lecia 
swojej działalności Chór Dzieci „Pro-
myczki dobra” z Nowego Sącza.

Warto dodać, że w Krzeszowie 
trwało Jerycho Różańcowe. Jego 
uczestnicy modlili się o wynagrodze-
nie Panu Bogu i Niepokalanemu Ser-
cu Najświętszej Maryi Panny za grze-
chy nasze, grzechy Narodu Polskiego, 
grzechy Europy i świata; za Ojca Świę-
tego, biskupów i kapłanów oraz 
o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła 
Świętego i nawrócenie Polski; za Ra-
dio Maryja, Telewizję Trwam i „Nasz 
Dziennik”. Wznosili również modli-
twę o pokój dla udręczonej Ukrainy 
oraz o nawrócenie Rosji. Modlili się 
także o Polskę wierną Bogu, krzyżowi 
i Ewangelii oraz o wypełnienie Jasno-
górskich Ślubów Narodu.

Krzeszowskie Jerycho Różańcowe 
zakończyło się w czwartek 13 paź-
dziernika o godz. 12.00 w Bazylice 
Krzeszowskiej.

Marek Zygmunt

Zespół dziecięcy „Promyczki” z Nowego Sącza
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radix poloniae: ducH świętego benedykta: 
przez krzyż do światła

W niedzielę 30 października br. radix Poloniae ponownie zabrzmiał w Krzeszowie – tym razem 
w mauzoleum Piastów Śląskich.

Koncert rozpoczął obchody Uroczy-
stości Wszystkich Świętych. W niedzie-
lę, po Mszy św. wieczornej o godz. 18:00 
w Mauzoleum Piastów Śląskich odbył się 
niezwykły koncert. Wstęp był bezpłatny.

Subtelny światłocień i stonowana me-
lodia chorału gregoriańskiego pozwoliły 
nam głęboko i prawdziwie przeżyć po-
czątek listopada jako dzień opowiadający 
bardziej o życiu niż o śmierci.

Projekt zawiera wyjątkowe utwory 
z polskich rękopisów ss. Benedyktynek ze 
Staniątek i Sandomierza oraz z katedry na 
Wawelu. Niektóre z nich po raz pierwszy 
zaśpiewane po tylu wiekach. Przeplatane 
były improwizacjami na instrumentach 
z epoki.

Koncert składał się z trzech części 
opatrzonych mottem.
1. Oto drzewo Krzyża
2. Boże, mój Boże
3. Zmartwychwstał Chrystus, nadzieja 

moja 
Wykonawcy:

•	 Susi Ferfoglia – kierownictwo arty-
styczne

•	 Flores Rosarum w składzie: 
Adrianna Bujak-Cyran, Maria Klich, 
Liliana Pociecha, Katarzyna Śmiał-
kowska. 

•	 Maria Klich – lira korbowa
•	 Justyna Grabowska – wirginał/por-

tatyw

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

fot. Piotr Jadczyk

Dzieci i ks. wikariusz z Jawora
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noc wszystkicH świętycH 2022
31 października miała miejsce noc Wszystkich Świętych – wyjątkowe wydarzenie religijne 

odbywające się co roku w Pocysterskim Opactwie w Krzeszowie.

O godz. 15.00 na bal Wszystkich Świętych przybyły dzieci 
w strojach ulubionych Świętych. Uczestnicy bawili się przy zaba-
wach i muzyce zorganizowanej przez „Dj Ersi”. Po balu o godz. 
17.00 zostały przeniesione relikwie świętych do Mauzoleum 
Piastów Śląskich. Następnie miała miejsce modlitwa różańcowa 
i Msza Święta.

Tradycyjnym i najważniejszym elementem Nocy Wszystkich 
Świętych była nocna pasterka. O północy z 31 października na 
1 listopada wierni spotkali się na Mszy Świętej w Mauzoleum 
Piastów Śląskich przy ołtarzu Wszystkich Świętych. Dziękujemy 
wszystkim, którzy pomimo późnej pory zdecydowali się uczest-
niczyć w tej Eucharystii.

KrzeszowsKi Bal 
Wszystkich ŚWiętych

Od wielu lat w sanktuarium matki bożej łaskawej w Krzeszowie (diecezja legnicka) w przededniu 
uroczystości Wszystkich Świętych organizowany jest bal Wszystkich Świętych. tak też było i w tym 
roku.

Ich główny inicjator, kustosz tego sanktuarium ks. prał. Ma-
rian Kopko, podkreśla w wypowiedzi dla „Naszego Dziennika”, 
że bale Wszystkich Świętych to kolejna historia życia świętych 
w naszym codziennym życiu.

Dzieci z Krzeszowa i okolicznych wiosek przebrały się w po-
stacie współczesnych oraz dawnych i znanych świętych. Była 
wspólna modlitwa, ale nie zabrakło oczywiście tańców i zabaw, 
nagród i słodyczy.

– Rodzice byli zachwyceni, natomiast dzieci nie chciały koń-
czyć zabawy – relacjonuje ksiądz prałat.

Po balu wszystkie postacie świętych przeszły do bazyliki 
krzeszowskiej, gdzie odbyło się przeniesienie relikwii świętych 
do wszystkich ołtarzy.

Tradycyjnym i najważniejszym elementem Krzeszowskiej 
Nocy Wszystkich Świętych była Pasterka sprawowana z 31 paź-
dziernika na 1 listopada w Muzeum Piastów Śląskich przy ołta-
rzu Wszystkich Świętych.

Źródło: https://naszdziennik.pl/index.php/wiara-kosciol-w
-polsce/264813,krzeszowski-bal-wszystkich-swietych.html
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święty mikołaJ w krzeszowie 2022 r.

XIII Festiwal Trzech Kultur
Przegląd Grup Jasełkowych i Kolędniczych

w Krzeszowie, sobota 14 stycznia 2023 r.
Zapraszamy dzieci i młodzież do 

uczestnictwa w Festiwalu Trzech Kultur, 
który odbędzie się w sobotę, 14 stycznia 
2023 r. Festiwal Trzech Kultur od lat orga-
nizowany przez ks. Mariana Kopko stał się 
tradycją. Każdego roku w styczniu dzieci 
i młodzież z Polski, Czech i Niemiec stają 
na scenie, by zaprezentować swoje umie-
jętności artystyczne.

Festiwal uzyskał patronat honorowy 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 
i Nauki Marzeny Machałek.

Regulamin Festiwalu oraz Karty 
Zgłoszeń są do pobrania na naszej stro-
nie internetowej opactwo.eu. Prawidło-
wo wypełnioną Kartę należy przesłać do 
dnia 8 stycznia 2023 r. na adres:

Plac Jana Pawła II 3,
58-405 Krzeszów

lub na adres mailowy:
administracja@opactwo.eu.

Wszystkie szczegółowe informacje za-
warte są w regulaminie, dodatkowe infor-
macje dot. spraw organizacyjnych Festi-
walu Trzech Kultur 2023 można uzyskać 
mailowo lub telefonicznie pod numerem: 
+48 510 227 769. Nasze biuro czynne jest 
od poniedziałku do piątku w godz. od 
9:00 do 16:00.

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

Festiwal Trzech Kultur

6 grudnia 2022 r. Święty Mikołaj przybył do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. We wtorkowy wieczór 
Święty przyszedł do dzieci, które uczestniczyli we Mszy Św. Roratniej.



krzeSzowSka pani nr 1 (84) - Styczeń / Luty / Marzec 202314

międzynarodowy plener artystyczny 
w krzeszÓwku

(15 – 21 październik 2022 r.)
W ramach XXXiii Polsko - czeskich Dni Kultury chrześcijańskiej „bądźmy rodziną”, które 

odbywają się regularnie od 1990 roku pod przewodnictwem Juliana golaka z nowej rudy został 
zorganizowany międzynarodowy plener artystyczny w Krzeszówku; w sanktuarium matki bożej 
łaskawej.

W tym nieco zapomnianym, ale 
bardzo atrakcyjnym krajobrazowo 
i kulturowo terenie, w sąsiedztwie 
słynnego na całym świecie opactwa 
pocysterskiego w Krzeszowie prze-
bywało 20 artystów z Polski i Czech. 
Wszyscy byli zaproszeni przez kie-
rownika artystycznego pleneru pana 
Henryka Hnatiuka z Mieroszowa. 
Zaproszenie było potwierdzone 
przez ks. prałata Mariana Kopko, 
kustosza Sanktuarium Matki Bo-
żej Łaskawej w Krzeszowie, który 
serdecznie powitał gości, zapewnił 
zakwaterowanie oraz wyżywienie 
wszystkim uczestnikom pleneru na 
terenie odrestaurowanej renesan-
sowej plebani w Krzeszówku. Byli 
to pierwsi od lat goście, którzy za-
mieszkali w tym pięknie wyremon-
towanym Domu Pielgrzyma „Na 
szlaku Cysterskim”.

Wszyscy uczestnicy pleneru już 
w dniu 16.10.2022 roku (wspólnie 
z mieszkańcami tej wsi) uczestni-
czyli w uroczystości otwarcia „Stacji 
Krzeszówek” na Międzynarodowym 
Szlaku św. Wojciecha. Z tej okazji Ju-
lian Golak, (pomysłodawca nowego 
szlaku) oraz pan prof. Konrad Cza-
pliński, (autor przebiegu dokładnej 
trasy szlaku z Pragi aż do Gdańska) 
wygłosili stosowne prelekcje, któ-
re wzbudziły duże zainteresowanie 
lokalnej społeczności, która widzi 
w tym fakcie duże możliwości pro-
mocji ich miejscowości na nowym 
międzynarodowym szlaku także 
w kontekście turystyczno-eduka-
cyjnym. Podczas uroczystej Mszy 
świętej były wprowadzone relikwie 
św. Wojciecha, które podarował or-
ganizatorom szlaku (wraz z certy-
fikatem) ks. kard. Dominik Duka, 
arcybiskup praski, prymas Czech 

i Moraw. Relikwie św. Wojciecha 
będą peregrynowały po całej trasie 
szlaku aż do Gdańska i Elbląga. Na 
stałe zostaną umieszczone w koście-
le pw. św. Wojciecha we Wrocławiu 
w 2025 roku, z okazji 1000 rocznicy 
koronacji pierwszego polskiego kró-
la.

Pierwsza wystawa poplenerowa 
odbyła się w dniu 20 październi-
ka 2022 roku w sali refektarza byłej 
pocysterskiej plebani w Krzeszów-
ku. Podczas tej wystawy pan prof. 
Konrad Czapliński z Zielonej Góry 
– znany historyk sztuki wygłosił 
prelekcję dot. historii tego miejsca, 
a także dokonał pierwszej oceny me-
rytorycznej powstałych dzieł.

Wszyscy uczestnicy tego pleneru, 
który zorganizowano po dwuletniej 
przerwie spowodowanej obostrze-
niami sanitarnymi z powodu pande-
mii, bardzo serdecznie podziękowali 
organizatorom za możliwość spo-
tkania i wspólnej pracy artystycznej. 
Każdy z artystów; w tym także dwie 
artystki niepełnosprawne, Jadwiga 
Markur ze Szczecina oraz Lucyna 
Wierzbicka z Boguszowa, bardzo 
dobrze czuły się na tym wyjątko-
wym terenie, który wymaga także 
w przyszłości znacznie większej uwa-
gi zarówno historyków jak i artystów 
z Polski, Czech i innych krajów. 

Julian Golak 
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krzeszÓw na międzynarodowym 
szlaku św. woJciecHa

W dniach od 15 do 16 października 2022 roku odbyły się w Krzeszówku i w Krzeszowie uroczystości 
i liczne polsko – czeskie spotkania, podczas których uroczyście otworzono dwie kolejne stacje na 
międzynarodowym szlaku św. Wojciecha.

Pierwsze ważne wydarzenia zorga-
nizowano już w sobotę 15 paździer-
nika w Krzeszówku, gdzie wieczorem 
zainaugurowano Polsko – Czeski 
Plener Artystyczny z udziałem 20 ar-
tystów z obu krajów. Będą oni przez 
tydzień tworzyć dzieła sztuki wokół 
Krzeszowa, gdzie jest wiele śladów 
wielkiego dziedzictwa Cystersów.

W niedzielę 16 października o 
godz. 9.00 w kościele św. Wawrzyńca 
zainaugurowano otwarcie stacji Krze-
szówek na Szlaku Wojciechowym. 
Uroczystościom przewodniczył ks. 
Marian Kopko, kustosz sanktuarium 
Matki Bożej Łaskawej oraz kapelan 
Solidarności Polsko – Czesko – Sło-
wackiej. W uroczystościach wzię-
li udział mieszkańcy okolicznych 
miejscowości oraz uczestnicy polsko 
– czeskiego pleneru artystycznego. 
Ciekawe wystąpienia mieli inicjatorzy 
oraz autorzy trasy; prof. Konrad Cza-
pliński z Zielonej Góry (autor dokład-
nej trasy przebiegu szlaku) oraz Julian 
Golak, który w 2016 roku wymyślił i 
zainicjował Międzynarodowy Szlak 
św. Wojciecha z Pragi do Gdańska.

Również ciekawe były wydarzenia 
i wystąpienia podczas drugiej części 
uroczystości. Mszy św. w sanktuarium 
Matki Bożej Łaskawej przewodniczył 
ks. kustosz Marian Kopko w Bazyli-
ce Krzeszowskiej. W tej uroczystości 
uczestniczyli liczni kapłani oraz ar-
tyści z Polski i Czech, przewodnicy 
turystyczni z terenu całego Dolnego 
Śląska oraz władze okolicznych gmin. 
Podczas Mszy świętej modlono się 
między innymi w intencji narodów 
Polski i Czech oraz szybkiego zakoń-
czenia wojny oraz trwałego pokoju na 
Ukrainie. Na ołtarzu głównym były 
wystawione relikwie św. Wojciecha z 
Pragi, które przekazał organizatorom 
Międzynarodowego Szlaku św. Woj-
ciecha J. Em. ks. kard. Dominik Du-

ka-arcybiskup praski, prymas Czech i 
Moraw, mają one zgodnie z wolą dar-
czyńcy peregrynować po kolejnych 
miejscowościach, w których otwiera-
ne są kolejne stacje na Szlaku św. Woj-
ciecha.

Podczas głównej Mszy św. ks. 
prałat M. Kopko dużą część swojej 
homilii poświęcił życiu i wielkiemu 
dziełu św. Wojciecha, wskazując na 
niezwykłe dokonania biskupa Pragi, 
a później misjonarza. Po Eucharystii 
wszyscy uczestnicy uroczystości w 
procesji udali się do bram krzeszow-
skiego opactwa, pod tablicę informa-
cyjną Międzynarodowego Szlaku św. 
Wojciecha. Po poświęceniu tablicy 
przez ks. kustosza Mariana Kopko 
przemówienia wygłosili; prof. Kon-
rad Czapliński z Zielonej Góry, znany 
historyk sztuki, który między innymi 
podkreślił znaczenie tego szlaku jako 
edukacyjno – turystycznego oraz za-
apelował o jak najszybszy wpis Ba-
zyliki Krzeszowskiej na listę świato-
wego dziedzictwa kultury UNESCO. 
Również Julian Golak, (jako inicjator 
i koordynator tego szlaku) podczas 

swojego wystąpienia zwrócił uwagę 
na ważną rolę św. Wojciecha w dzie-
le zjednoczenia Europy oraz przypo-
mniał, że św. Wojciech jest nie tylko 
patronem Polski, Czech, Węgier, Sło-
wacji, Niemiec, ale jest także patro-
nem jedności europejskiej. Julian 
Golak na zakończenie zaapelował do 
wszystkich uczestników uroczystości, 
a szczególnie do przewodników tury-
stycznych o dalszą pomoc w propago-
waniu kolejnych odcinków szlaku św. 
Wojciecha zarówno w Czechach, Pol-
sce, ale także w Niemczech.

W najbliższej przyszłości odbędą 
się uroczystości inaugurujące otwar-
cie kolejnych stacji na M. Szlaku św. 
Wojciecha, między innymi w Kłodz-
ku, Kamiennej Górze, Bolkowie, 
Lubawce, Żmigrodzie i innych miej-
scowości w kierunku Gniezna. Cały 
szlak aż do Gdańska i Elbląga organi-
zatorzy planują oznakować do końca 
2025 roku, w 1000, rocznicę koronacji 
Bolesława Chrobrego – pierwszego 
polskiego króla.

Julian Golak
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XXXIII KrzeszowsKa 
BIesIada PrzewodnIcKa

W niedzielę 16 października 2022 r. odbyła się XXXiii Krzeszowska biesiada Przewodnicka 
organizowana przez Klub Przewodników im. Księcia bolka i w Kamiennej górze.

Finałowy koncert Festiwalu „radix poloniae”
18 grudnia 2022 r. o godz. 18.30 w bazylice krzeszowskiej będzie można usłyszeć nową kompozycję, która 

została zamówiona specjalnie na Święto Światła. będzie to ostatni koncert w ramach festiwalu muzyki dawnej 
„radix Poloniae”.

„Gratiae Sanctae Mariae”, 
oratorium o. Dawida Kusza OP

18.12.2022, godz. 18.30, Bazylika 
w Krzeszowie Wstęp wolny

Mija dokładnie 400 lat od odnale-
zienia cudownego obrazu Matki Boskiej 
Łaskawej. Utwór jest nierozerwalnie 
związany z piękną architekturą opactwa. 
Każda kolejna jego część prowadzi nas 
dalej w głąb bazyliki aż w końcu staniemy 
pod samym cudownym obrazem.

Wykonawcy:
•	 Dawid Kusz OP – kompozytor
•	 Łukasz Kutrowski – przygotowanie 

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

wokalnego
•	 Cracow Singers – zespół wokalny
•	 Schola OP Wrocław
•	 Capella Grissoviensis – zespół instru-

mentalny

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pocho-
dzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego 
przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

Festiwal Radix Poloniae – Litanie do św. Józefa



krzeSzowSka pani nr 1 (84) - Styczeń / Luty / Marzec 202317

Krzeszów bez tajemnic 
czyli historia na żywo!

W weekend 22-23 października 2022 r. w Krzeszowie można było przeżyć na własnej skórze 
najazd husytów i spróbować zakraść się na strych Kościoła brackiego w poszukiwaniu niemieckiej 
„berlinki”.

Na odwiedzających czekały do zwie-
dzenia najciekawsze obiekty Pocyster-
skiego Opactwa w Krzeszowie. Na miej-
scu spotkać można było rekonstruktorów, 
którzy w formie inscenizacji przybliżyli 
uczestnikom temat najazdu husyckiego 
i hitlerowskiej „Berlinki”. Za rekonstruk-
cję najazdu husyckiego w podziemiach 

kościoła klasztornego odpowiadała Gru-
pa Rekonstrukcji Historycznych Wiwern. 
Natomiast historię ukrycia „Berlinki” na 
strychu kościoła brackiego przedstawiła 
grupa GRH Busko FlaK Abt. Luftwaffe.

W sobotnią noc dla śmiałków od-
było się wyjątkowe i pełne insceni-
zacji Nocne Zwiedzanie „Krzeszów 

bez tajemnic”. W ramach wydarzenia 
w niedzielę odbyły się także spotkania 
historyczne z prowadzącym History 
Hiking – Maciejem Regewiczem oraz 
autorem książki „Krzeszów Benedyk-
tyński” – Rafałem Bijakiem.

Grupa GRH Busko FlaK Abt. Luftwaffe

Grupa Rekonstrukcji 
Historycznych Wiwern

Nocne Zwiedzanie „Krzeszów bez tajemnic” 
fot. Piotr Jadczyk
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pielgrzymka służby liturgiczneJ
do krzeszowa – sobota 4 września 2022

Po raz trzeci członkowie służby liturgicznej z parafii diecezji legnickiej przybyli do tronu matki bożej 
łaskawej w Krzeszowie na swoją doroczną pielgrzymkę. Wzięło w niej udział prawie 400 młodych 
ministrantów, lektorów, psałterzystów i ceremoniarzy.

Najważniejszym punktem dnia była Eucharystia, której prze-
wodniczył biskup Andrzej Siemieniewski. Podczas niej kilku-
nastu młodych ludzi otrzymało specjalne błogosławieństwo do 
pełnienia funkcji ceremoniarza. Od tego dnia ks. Mateusz Rycek 
będzie pełnił funkcję Diecezjalnego Duszpasterza Służby Litur-
gicznej. Biskup wyznaczył też czterech duszpasterzy dla czterech 
rejonów duszpasterskich: ks. Mateusza Maleńczuka (rejon le-
gnicki), ks. Przemysława Rogusza (rejon lubińsko-polkowicki), 
ks. Marcina Boguckiego (rejon zgorzelecko-bolesławiecki) oraz 
ks. Michała Kamińskiego (rejon jeleniogórsko-kamiennogór-
ski).

Młodzi podczas swojej pielgrzymki mogli pozwiedzać sank-
tuarium a także spotkać się z ks. Tomaszem Metelicą, odpowie-
dzialnym za duszpasterstwo powołań oraz formację roku pro-
pedeutycznego w seminarium duchownym. Kapłan wygłosił 
konferencję m.in. na temat piękna służby Panu Bogu przy oł-
tarzu oraz o naturalnej potrzebie rozwoju duchowego. Zaprosił 
także do uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez 
duszpasterstwo powołań. Z kolei ks. Mateusz Rycek zachęcał do 
podjęcia wyzwania i rozpoczęcia kursu dla ceremoniarzy, który 
w październiku rozpocznie się w Centrum Formacji Ewangeliza-
cyjnej Dom Słowa w Legnicy.

Jędrzej Rams Gość Legnicki

Tajynsza, 20 listopad 2022
Drodzy nasi Dobrodzieje,

miło jest nam poinformować, że po ponad 6 latach została wydana dawno oczekiwana książka o Ludziach, którzy przeżyli trage-
dię deportacji i wywózek. To są nasi parafianie, którzy mieszkają lub mieszkali na terenie naszej Misji. Niestety z niektórymi z nich 
nie możemy już porozmawiać, bo odeszły już do Pana, ale ich świadectwo pozostało i trwa nadal. To świadectwo zostało spisane oraz 
poszerzone o archiwalne materiały i dokumenty. Pragniemy dotrzeć do jak największej liczby Odbiorców z przesłaniem tego by nie 
zapominać swoich korzeni, by dbać o swoją teraźniejszość i ludzi wokół siebie oraz z nadzieją patrzeć w przyszłość. Książkę można 
zamówić na naszej stronie pod adresem: www.tajynsza.marianie.com Będziemy wdzięczni za jak najszersze rozpowszechnienie tej 
informacji.

Z wyrazami szacunku i modlitwą
o. Alexey Mitsinskiy MIC
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Spotkanie reprezentantów wSi
25 września odbyła się i Pielgrzymka sołtysów z Dolnego Śląska do sanktuarium matki bożej 

łaskawej w Krzeszowie.
Do Łaskawej Pani po raz pierwszy 

przybyło ponad 50 osób. W pierwszej 
części spotkania Mieczysław Gadzina, 
przewodnik sudecki i krzeszowski, opro-
wadził pielgrzymów po terenie opactwa. 
Następnie została odprawiona Msza św. 
pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca, 
biskupa seniora diecezji świdnickiej.

Witając przybyłych gości, kustosz 
krzeszowski i organizator spotkania 
ks. Marian Kopko przypomniał o długiej 
tradycji służby sołtysów na wsi. – Sołtysi 
są jedną z najstarszych, jeśli w ogóle nie 
najstarszą instytucją państwa polskiego. 
Przetrwali Piastów, Jagiellonów, pań-
stwo krzyżackie, Andegawenów, Wazów, 
królów elekcyjnych, państwo rozbioro-
we i PRL. Dzisiaj sołtysów w Polsce jest 
ponad 40 tys. Przede wszystkim sołtys 
jest reprezentantem lokalnej społeczno-
ści, organizuje dla niej zebrania wiejskie 
i załatwia wszystkie sprawy. Z uwagi na te 
ważne zadania, a także, aby docenić wa-
szą pracę, chcemy, aby sołtysi z Dolnego 
Śląska, tu w Krzeszowie, gromadzili się 
każdego roku, w ostatnią niedzielę wrze-
śnia, na swojej pielgrzymce – powiedział 
ks. Marian Kopko.

W pierwszej części homilii bp Ignacy 
mówił o przesłaniu odczytanej przypo-
wieści o bogaczu i Łazarzu. Podkreślił, 
że zapatrzenie się na bogactwo potrafi 
oddalić od Boga i od drugiego człowieka. 
Fortuna jednak zmienia się całkowicie po 
śmierci. Cierpienie przemienia się w ra-
dość, bogactwo w cierpienie. Bóg wymie-
rza sprawiedliwość, wyrównuje wszelkie 
niesprawiedliwości. – Przesłaniem przy-
powieści jest to, że tylko czas ziemskiego 
życia jest okresem podejmowania decyzji 
i wyborów moralnych, jest czasem na-
wracania się i podejmowania dobrych 
czynów. Po śmierci człowiek sam sobie 
nie może już pomóc. Wybierać Boga 
trzeba za ziemskiego życia – mówił. Bi-
skup Dec zachęcał do troski o zbawienie 
własne i innych, do słuchania wskazań, 
jakie Bóg daje człowiekowi. W drugiej 
części kazania wskazał na zadania, jakie 
stoją przed sołtysami. Pierwszym jest po-
trzeba ciągłego nawracania się na służbę 
drugim. Drugi to walka ze złem indywi-
dualnym i społecznym. – Najpierw w ro-
dzinie mamy służyć naszym rodzicom, 
współmałżonkom, dzieciom. To są naj-
ważniejsze środowiska naszej służby. Na-

stępnie mamy dbać o dobro wspólne wio-
sek, gmin, zwracając uwagę zwłaszcza na 
biednych, zagubionych. Nie chodzi tylko 
o pomoc materialną, ale o uśmiech, po-
daną rękę, życzliwość. Wszystko na miarę 
naszych możliwości – podkreślił. Ksiądz 
biskup zauważył, że taka właśnie posta-
wa przyczynia się do czynienia świata 
lepszym. To jest także sposób na docho-
dzenie do świętości. – Dzisiaj szczególnie 
doświadczamy także kłamstwa, nienawi-
ści. Zatem naszym zadaniem jest walka ze 
złem. Dziś jest czas nawracania się i do-
konywania dobrych czynów – zaznaczył.

Po Mszy św. sołtysi spotkali się przy 
posiłku i wysłuchali Kapeli znad Baryczy. 
Podczas uroczystości był obecny rów-
nież wójt gminy Kamienna Góra, Patryk 
Straus, który zaproponował, aby w przy-
szłym roku podczas spotkania była także 
okazja do rozmów i dzielenia się swoimi 
doświadczeniami.

Źródło: https://legnica.niedziela.pl/ar-
tykul/161883/nd/Spotkanie-reprezentan-
tow-wsi

Ks. Kustosz, bp Ignacy Dec i ks. prałat Ludwik Solecki
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rÓże u mamy
tego dnia bazylika maryJna wypełniła się po brzegi.

W sobotę 1 października 2022 roku w krzeszowskiej bazylice mniejszej pw. matki bożej łaskawej 
odbyła się doroczna Diecezjalna Pielgrzymka Żywego różańca.

Wierni, których sercom bliska jest bł. 
Paulina Jaricot, przybyli do Matki Bożej 
Łaskawej.

Wydarzenie rozpoczęło się od wysta-
wienia Najświętszego Sakramentu i Ró-
żańca. Dalej ks. dr hab. Jan Klinkowski, 
prof. PWT i biblista, wygłosił prelekcję, 
podczas której zebrani mogli m.in. przyj-
rzeć się złożoności natury człowieka oraz 
podjąć refleksję na temat istoty zmar-
twychwstania.

Mszy św. przewodniczył bp Andrzej 
Siemieniewski. Hierarcha przypomniał 
postać bł. Pauliny Jaricot, założycielki Róż 

Różańcowych, beatyfikowanej 22 maja 
2022 we francuskim Lyonie. Duchowny 
zachęcał wiernych do mówienia o Różań-
cu znajomym i sąsiadom. Jak przekony-
wał, nawet jeśli zdecydowana większość 
osób, którym wyjdziemy naprzeciw, nie 
okaże swojego zainteresowania, warto 
podjąć inicjatywę choćby dla tej jednej, 
która za naszą namową rozpocznie swoją 
przygodę z Różańcem i tym samym po-
głębi swoją wiarę.

Na zakończenie liturgii kapłani kon-
celebrujący Mszę św. zwrócili się w stronę 
Matki Bożej Łaskawej, po czym nastąpiło 

zawierzenie wiernych Krzeszowskiej Pani. 
Po Eucharystii, na placu klasztornym 
odbyły się agapa i Przegląd Zespołów 
Folklorystycznych w ramach Festiwalu 
Krzeszów 2022. Następnie licznie zebrani 
uczestnicy skierowali się do pobliskiego 
kościoła pw. św. Józefa, gdzie Koronką do 
Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 zakoń-
czyli Pielgrzymkę Żywego Różańca 2022.

Jędrzej Rams,
Gość Legnicki
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pielgrzyMi o katolickiM
głosie w Naszych doMach

radio maryja łączy ludzi. Dzieła wyrosłe przy toruńskiej rozgłośni są wielkim dziedzictwem 
kulturowym, wielkim wzmocnieniem dla naszej Ojczyzny. spotkanie rodziny radia maryja w toruniu 
3 grudnia 2022 roku.

Ksiądz prałat Marian Kopko z Krze-
szowa stwierdził:

– To, co stworzył o. dyrektor dr Tade-
usz Rydzyk, jest niesamowite. Bo Radio 
Maryja i inne wspaniałe dzieła toruńskie 
łączą ludzi, dzieci i młodzież, a przede 
wszystkim osoby dorosłe.

I dodał:
– Moja zmarła rok temu mamusia 

zawsze mi mówiła, co ona by zrobiła, 
jakby nie było Radia Maryja. I faktycz-
nie ma rację. Bo co byśmy zrobili w na-
szej Ojczyźnie, gdyby od 31 lat nie nada-
wało Radio Maryja, głos z Torunia?

Przede wszystkim to Radio, Tele-
wizja Trwam, „Nasz Dziennik” głoszą 
prawdę, mówią o patriotyzmie, bro-
nią życia od poczęcia aż do naturalnej 
śmierci, chcą, aby Polska była Polską. 
I dlatego zawsze z grupą pielgrzymów 
uczestniczymy w grudniowych uroczy-
stościach rocznicowych, lipcowych piel-
grzymkach jasnogórskich, ale też zapra-
szamy Radio Maryja do Krzeszowa.

Sylwia Kulecka, pątniczka ze Świd-
nicy:

– Bardzo się cieszę, że takie Radio 
istnieje, bo dzięki Radiu Maryja cały 
nasz Naród, a szczególnie ludzie schoro-
wani, starsi mogą uczestniczyć w radio-
wej Mszy św., we wspaniałych, niezwy-
kle pouczających audycjach.

Ponieważ Maryja jest obroną na-
szego Narodu, tarczą, która nas chroni, 
to uważam, że takie Radio powinno 
nadawać i powinno być chronione. Ra-
dio Maryja, „Nasz Dziennik”, Telewizja 
Trwam, Akademia Kultury Społecznej 
i Medialnej, sanktuarium Najświętszej 
Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewan-
gelizacji i św. Jana Pawła II są wielkim 
dziedzictwem kulturowym, wielkim 
wzmocnieniem dla naszej Ojczyzny 
i wielką obroną.
Źródło:
https://naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w
-polsce/266698,pielgrzymi-o-katolickim-
glosie-w-naszych-domach.html

Katechetka Benia i Pani Jadwiga składają na ręce Ojca Dyrektora dary od pielgrzymów Krzeszowskich
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W IX w. dwaj bracia Cyryl (Kon-
stanty) i Metody (Michał) przybyli 
do Państwa Wielkomorawskiego, aby 
wśród Słowian szerzyć wiarę chrze-
ścijańską. Siedzibą św. Metodego, 
pierwszego arcybiskupa Wielkich 
Moraw miał być właśnie Velehrad. 
To przekonanie zrodziło się zaraz po 
upadku Państwa Wielkomorawskie-
go i utworzenia Księstwa a następnie 
Królestwa Czech. Kult świętych bra-
ci rozwinął się w całym królestwie, 
później u Słowian a następnie w całej 
Europie. Miało to miejsce w XVII w. 
W 2. poł. XIX w., kiedy przypada-
ła 1000-rocznica przybycia braci do 
Velehrad, na Morawach wówczas sta-
nowiących część monarchii Austro
-Węgierskiej zorganizowano wielkie 
obchody, na które przyjechało tysią-
ce pielgrzymów z całej monarchii, 
a więc Czechów, Polaków, Słowaków, 
Słoweńców czy Chorwatów.

Zgodnie ze stanem współczesnych 
badań, historyczne dzieje Velehradu 
sięgają początku XIII w. W tym czasie 
został tu zbudowany pierwszy na Mo-
rawach klasztor cystersów. Z inicjaty-

wy biskupa ołomunckiego Roberta 
(1201-1240) ufundował go morawski 
margrabia Władysław Jindrich. Na-
zwa miejsca, na którym zbudowano 
klasztor pochodzi od pobliskiej osa-
dy Veligrad, utożsamianej z obecnym 
Starym Miastem Uherské Hradiště, 
lokowanym na prawie magdebur-
skim w 1258 r. Tak powstało królew-
skie miasto w okolicach zamku i rzeki 
Morawy na środkowych Morawach. 
Budowa cysterskiego zespołu klasz-
tornego w stylu romańsko-gotyckim 
została ukończona w połowie XIII 
w. Mimo, że prace jeszcze trwały, 27 
listopada 1228 r., biskup Robert uro-
czyście konsekrował kościół klasztor-
ny pod wezwaniem Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny.

Niestety, różne najazdy obcych 
wojsk nie oszczędziły tego miejsca. 
W styczniu 1421 r. klasztor został 
całkowicie zniszczony i spalony przez 
husytów. Samą świątynię w latach 
1587-1592 odbudował opat Ekard 
von Schwoben. Znaczącą rolę w od-
budowie odegrał Polak, opat Mikołaj 
Kromer z Biecza. Rekonstrukcji całe-

Velehrad – Morawska częstochowa

Velehrad należy do najważniejszych sanktuariów dzisiejszej czeskiej republiki. sława tego miejsca 
wiąże się z postaciami braci św. cyryla i św. metodego. nazywani są apostołami słowian, a obecnie 
Kościół rzymskokatolicki ogłosił ich patronami europy. ich wspomnienie liturgiczne przypada 14 
lutego, jednak w Velehradzie i całych czechach świętuje się wspomnienie 5 lipca.

Bazylika w Velehradzie
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go kompleksu klasztornego w stylu 
wczesnobarokowym dokonał opat 
Jan Greifenfels von Pilsenburg w la-
tach 1629-1635. Po drobnych restau-
racyjnych korektach przełomu XVII 
i XVIII wieku podziwiamy dzisiejszy 
wygląd kościoła i klasztoru w Veleh-
radzie.

W okresie rządów cesarza Józe-
fa II, w XVIII w. klasztor cystersów 
uległ kasacji. Reformy józefińskie 
spowodowały przekształcenie świą-
tyni klasztornej w kościół parafialny, 
przy czym samą parafię erygowano 
dopiero w 1825 r. W 1890 r. do Veleh-
radu przybyli jezuici i zaopiekowali 
się Kościołem, którym się opiekują 
do dnia dzisiejszego. W 1928 r. papież 
Pius XI nadał tytuł Bazyliki Mniejszej 
pod wezwaniem Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny i św. Cyryla i św. 
Metodego. Św. Jan Paweł II w 1985 r. 
ofiarował sanktuarium w Velehradzie 
Złotą Różę. A w dniach 21-22 kwiet-
nia 1990 r. sam osobiście, jako jedyny 
papież w historii przyjechał z piel-
grzymką do Velehradu. Odpust ku 
czci św. Cyryla i św. Metodego odby-
wa się co roku 5 lipca, kiedy do sank-

tuarium idą pątnicy z całych Czech. 
Jest to również możliwe, dzięki temu, 
że 5 lipca w Czechach jest to dzień 
wolny od pracy (święto państwowe 
– czes. Den slovanských věrozvěstů 
Cyrila a Metoděje).

Bazylika jest trójnawową świąty-
nią (nawa główna i dwie nawy bocz-
ne), jest symetrycznie podzielona na 
czternaście osobnych kaplic (po sie-
dem z każdej nawy bocznej), z któ-
rych dziesięć posiada własne ołtarze 
i krypty. Wystrój wnętrza bazyliki jest 
dziełem wielu artystów m. in. Bal-
tazara Fontanę, który zaprojektował 
ołtarz główny i bogatą sztukaterię, 
Michała Mandicka, Antoniego Rigę 
i Józefa Winterhaldera, trzech wybit-
nych rzeźbiarzy, a także Andrzej Alio 
– kamieniarza oraz Jana Hagmüllera 
mistrza rzeźby marmurowej. Wiele 
prac przy świątyni wykonali dobrze 
znany krzeszowianom Michał Wil-
mann i Paweł Pagani. Twórcami cen-
nych fresków byli Franciszek Ekstein 
i Jan Jerzy Edgens. Igancy Raab ma-
lował obraz wokół ołtarza głównego. 
Głównym malowidłem w prezbite-
rium jest scena pokazująca Wniebo-
wzięcie Najświętszej Marii Panny do 
Nieba. Jednak większość pielgrzy-
mów i turystów podziwia rzeźby św. 
Cyryla i św. Metodego wykonane 
na początku XX w. przez rzeźbiarza 
Ferdynanda Neumanna, które są po-
pularnym motywem obrazków reli-
gijnych z Moraw. Na zewnątrz fasa-
dę świątyni wieńczą dwie barokowo 
wieże.

W kościele jak i kryptach znaj-
duje się wiele motywów związanych 
dziejami Polski. W 1885 r. obraz 

„Świętych Braci Cyryla i Metode-
go” podarował dla Velehradu polski 
malarz Jan Matejko (ojciec Matejki 
Franciszek był Czechem, opuścił oj-
czyznę wybierając na nowe miejsce 
zamieszkania Kraków). Dalej polo-
nicą jest obraz w kaplicy Matki Jed-
ności Chrześcijańskiej „Św. Cyryla 
i Metodego” podarowany przez Vla-
stimila Hofmana w 1949 r., kiedy ar-
tysta mieszkał już na stałe w Szklar-
skiej Porębie. Natomiast w kaplicy św. 
Benedykta znajduje się stara kościel-
na chorągiew z wyhaftowaną Mat-
ką Boską Częstochowską i napisem 
„Królowo Korony Polskiej Módl się 
za Nami”, a na drugiej stronie z pol-
skim Orłem Białym. Jest to fragment 
polskiego sztandaru bojowego, pod 
którym wojska króla Jana III Sobie-
skiego pokonały Turków 12 września 
1683 r. pod Wiedniem. Chorągiew 
tą w 1885 r. przywieźli do Velehra-
du polscy pielgrzymi z Wielkopol-
ski. W kryptach bazyliki znajduje się 
urna z ziemią katyńską z 1940 r. oraz 
urna z ziemią smoleńską z 2010 r. 
Przypominają o dwóch tragicznych 
wydarzeniach w najnowszej histo-
rii Polski i trudnych relacjach pol-
sko-rosyjskich. W kryptach znajduje 
się również multimedialna tablica 
poświęcona również osobie św. Jana 
Pawła II.

Od dworca kolejowego Nowe 
Miasto Uherské Hradiště do samej 
bazyliki w Velehradzie prowadzi 
Droga Krzyżowa (do przejścia jest 
około 7 km).

Mateusz Pazgan

Rzeźby Św. Cyryla i Św. Metodego

Urny z ziemią z Katynia i Smoleńska
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W i d o k  o pa c t Wa 
k r z e s z o W s k i e g o 

z  p o ło w y  X V I I I  w I e k u
marian gabrowski

Jeśli chcielibyśmy dotrzeć do źródeł 
ukazujących wygląd Śląska w połowie 
XVIII wieku, to obowiązkowo powinni-
śmy się zapoznać z rękopisami Friedricha 
Bernharda Wernera, które zawierają setki 
rysunków przedstawiających ówczesne 
miasta i wioski. W artykule tym chciał-
bym skupić się szczególnie na jednej z ta-
kich ilustracji, ukazującej widok opactwa 
krzeszowskiego od zachodu.

Jej reprodukcję zawarto w licznych 
publikacjach, jednak zazwyczaj wyko-
rzystano tam rysunek z rękopisu prze-
chowywanego dziś w Bibliotece Uniwer-
syteckiej we Wrocławiu. Natomiast do 
dziś zachował się też inny rękopis tego 
samego autora, w którym również został 
zamieszczony rysunek ukazujący klasztor 
od zachodu. Ponieważ mowa jest o ręko-
pisach, toteż oba przedstawienia są nieco 
inne. Dlatego też warto zajrzeć na stronę 
internetową berlińskiego Tajnego Archi-
wum Państwowego Fundacji Pruskiego 
Dziedzictwa Kulturowego, gdzie dostępny 
jest skan tomu, w którym opisane zosta-
ło księstwo świdnickie oraz Krzeszów. 
Poniżej zamieszczam moje tłumaczenie 
legendy zamieszczonej w lewym górnym 
rogu zawartego tam rysunku ukazującego 
widok opactwa krzeszowskiego od zacho-
du. W opracowaniu tego tłumaczenia po-
mógł mi Ullrich Junker, który przygoto-
wał transkrypcję poszczególnych opisów 
(zamieszczam je tu w nawiasach) oraz fr. 
Wawrzyniec Michalik OCist, który ob-
jaśnił mi znaczenie kilku pojęć typowo 
związanych z ówczesnym życiem klasz-
tornym.

Ponieważ na rysunku tym nie wszyst-
kie oznaczenia są wyraźne, dlatego też po-
szczególne liczby zostały tu przeze mnie 
opisane powtórnie.

Na koniec chciałbym też zauważyć, że 
przywołany tu rękopis zawiera nie tylko 
ów znany z innych źródeł widok opactwa 
od zachodu, ale również i drugi rysunek, 
ukazujący je od wschodu. Wprawdzie 
brak tu jakiejkolwiek legendy, jednak 
warto w tym miejscu zamieścić jego re-
produkcję, gdyż również i to przedsta-
wienie jest bardzo interesujące, a mimo to 
mało znane.

Oba prezentowane tu rysunki pocho-
dzą z trzeciego tomu rękopisu Friedricha 
Bernharda Wernera „Topographia Seu 
Prodromus Principatus Silesiae”, który 
przechowywany jest w Geheimes Staat-
sarchiv Preußischer Kulturbesitz, sygn. 
XVII. HA, Rep. 135, Nr. 562/2, pag. 
349v-350r oraz 351r.

1. Kościół klasztorny Najświętszej Maryi 
Panny (Stifts Kirch, B. V. M.). Wystę-
pujący tu skrót należałoby rozwinąć 
jako Beatissime Virginis Mariæ, co do-
słownie znaczy „Błogosławionej Dzie-
wicy Maryi”.

2. Prałatura (Prælatur). Ponieważ w tam-
tych czasach opata określano mianem 
prałata lub pana (niem. Herr), dlatego 
też użyty tu wyraz ma nieco inne zna-
czenie niż współcześnie i opisano nim 
miejsce, w którym niegdyś mieszkał 
opat. Dziś to zachodnie skrzydło już 
nie istnieje, gdyż w 1873 roku zostało 
wysadzone w powietrze przez sape-
rów.

3. Konwent (Convent). Jest to ta część 
klasztoru, gdzie mieszkali mnisi po 
ślubach wieczystych. To południowe 
skrzydło podzieliło losy zachodniego 
i również zostało wysadzone.

4. Kościół św. Józefa (S. Josephi Kirch).
5. Prałatura (Prælatur), jak w punkcie 2.
6. Przeorat (Priorty), fragment klasztoru 

zajmowany przez przeora.
7. Nowy budynek (Neu gebau), to dzi-

siejszy Dom Gościnny Opata.
8. Dom kanclerza (Hrn. Cantzers Woh-

nung).
9. Wirydarz (Creutz gärtel). Niemiecka 

nazwa, znacząca dosłownie „krzyżo-
wy ogród”, odnosi się do ścieżek, które 
na wirydarzu tradycyjnie układały się 
w krzyż.

10. Ogród konwentu (Conventgarten).
11. Studnia Książęca (Fürstenbrun). Ten 

mały budynek wzniesiono w miejscu 
legendarnego źródełka, koło którego 
książę Bolko I miał odnaleźć rzucony 
przez siebie pierścień.

12. Ogrody braci (Hortuli Frateum).

13. Domek na owoce (Frucht-haus), za-
pewne miejsce przechowywania zbio-
rów.

14. Ogrody opackie (Herrn garten).
15. Szkoła łacińska (latinische Schul).
16. Browar (Brunhauß). Znajdował się 

on w południowym krańcu budynku, 
w którym dziś mieści się Dom Seniora 
Willmannowa Pokusa.

17. Słodownia i suszarnia (Maltz u. Dür-
rhauß). Budynek ten, w którym nie-
gdyś znajdowały się szkoła łacińska, 
słodownia i suszarnia, dziś już nie 
istnieje.

18. Piekarnia (Beckereÿ).
19. Apteka (Apotheken).
20. Brama (Das Thor).
21. Kanclerz gospodarczy (Wirtschaft 

Cantzleÿ).
22. Stajnia (Stallung). Do dziś zachowa-

ła się zachodnia część tego budynku, 
obejmująca cztery z widocznych tu 
łukowych wejść.

23. Wozownia (Wagen Schuppen). Współ-
cześnie w tym budynku znajduje się 
Biuro Obsługi Pielgrzyma i restaura-
cja.

24. Folwark (Mayerhof). W skład podanej 
tu nazwy wchodzi dawne niemieckie 
słowo Mayr, pochodzące od francu-
skiego Maire lub Majeur, oraz Hof = 
dziedziniec, dwór. Być może należa-
łoby to przetłumaczyć jako „folwark 
majoracki”?

25. Dom dla służby (Gesinde haus).
26. Dom leśniczego (Hrn. Forstmeisters 

wohnung). Dziś w tym miejscu znaj-
duje się parking.

27. Dom dla innej służby (anderer Bedien-
te Wohnung).

28. Droga krzyżowa (der Creutzweg).
29. Dom Piłata (Pilati Haus). Zaskakujący 

kształt dachu tej kaplicy wymaga opi-
sania w osobnym tekście.

30. Kaplica Wieczernik (Coenaculum Do-
mini).

31. Dom Heroda (Herodes Haus).
32. Stajnie dla gości (Gaststallung), dziś 

stojący w tym miejscu budynek okre-
ślany jest mianem Długiego Domu.

33. Cmentarz (Kirchhof).
34. Zbiornik na ryby (Fischhalter).

Legenda zamieszczona w lewym gór-
nym rogu rysunku ukazującego widok 
opactwa krzeszowskiego od zachodu:
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Widok opactwa od wschodu

Widok opactwa od zachodu
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w podziękowaniu pani Jadwidze 
z kronikami w tle...

Prywatnie, jestem bałaganiarzem – z uśmiechem wyznaje ks. marian Kopko, proboszcz krzeszowskiej 
parafii – ale jak tylko coś znajdę o Krzeszowie, zaraz zbieram i przechowuję – dodaje. ze zbieranych 
materiałów powstają kroniki, które skrywają historię ostatnich czternastu lat parafialnej działalności.

Zwyczaj prowadzenia kronik ks. 
proboszcz przywiózł ze sobą z po-
przedniej parafii w Polkowicach. 
Również tutaj (w obecnej parafii), 
w Lipienicy poznał osobę, która 
sumiennie przez wiele lat przyj-
mowała wszystkie przekazywane 
przez ks. Proboszcza materiały 
i z niezwykłą starannością tworzy-
ła kolejne kronikarskie karty.

Pokaźna ilość czerwonych opi-
sanych segregatorów w kancela-
ryjnej szafie wygląda imponująco. 
Ks. proboszcz wspomina, że kiedyś 
znajomy kapłan na widok tej do-
kumentacji stwierdził, że będzie 
można na podstawie tych materia-
łów napisać pracę magisterską czy 
doktorską.

Kroniki to ślad, który po nas zo-
stanie – mówi ks. Marian Kopko. 
Są to autentyczne dokumenty z działalności parafii – 
dodaje.

W tych kronikach zostanie również pamięć o pani 
Jadwidze Gabrowskiej, która przez czternaście lat pra-
cowała nad nimi.

Pani Jadwiga dokładnie pamięta początki swojej 
pracy nad kronikami. Było to w 2008 roku. Ksiądz 
proboszcz objął wtedy krzeszowską parafię. Z rodzi-
ną Państwa Gabrowskich poznał się podczas odwie-
dzin chorych. Przyjeżdżał do nas, do naszych mam 
– wspomina Pani Jadwiga – wtedy padła propozycja 
tworzenia kroniki parafialnej.

I tak przez wiele lat w domowym zaciszu, powsta-
wały kolejne strony kronik. Ksiądz proboszcz przywo-
ził zdjęcia, wycinki z gazet, różne kartki. Pani Jadwiga 
porządkowała materiał, przycinała i układała chro-
nologicznie, po czym z wykorzystaniem rożków fo-
tograficznych składała stronice kroniki. Na jeden rok 
kalendarzowy składają się dwa obszerne segregatory. 
Gromadzone materiały zazwyczaj czekały na długie 
jesienne i zimowe wieczory. Praca nad nimi wyma-
gała skupienia i chociaż pochłaniała wiele czasu, Pani 

Jadwiga przyznaje, że robiła to z przyjemnością. Dzię-
ki temu dużo czytała i dowiadywała się o wydarze-
niach związanych z działalnością sanktuarium.

Myślę, że wielu parafian, do których i ja należę, 
nie miało pojęcia o zaangażowaniu Pani Jadwigi przy 
powstawaniu parafialnych kronik. Poznając je, byłam 
pod ogromnym wrażeniem wykonanej pracy, z zacie-
kawieniem i sentymentem przeglądałam wiadomości 
i zdjęcia, ale przyznaję, że ze wzruszeniem poznałam 
jeszcze inne materiały. W 2013 roku Pani Jadwiga 
rozpoczęła dokumentowanie intencji, próśb i podzię-
kowań napływających do sanktuarium. Informacje 
z małych karteczek, notatników i pocztówek, zosta-
wały utrwalane dzięki skrupulatnemu przepisywaniu 
ich do powstałego zbioru. Dzięki troskliwym dłoniom 
i wielkiemu sercu Pani Jadwigi, tworzona była księga, 
której nadawcą są pełni zawierzenia wierni pielgrzy-
mi, a odbiorcą Łaskawa Matka.

W listopadzie Pani Jadwiga wyprowadziła się 
z Lipienicy, pozostawiając po sobie mnóstwo ciepłych 
wspomnień i naszą wdzięczność za bezinteresowną 
pracę, Jej i nieżyjącego już małżonka Mieczysława, na 
rzecz parafii.
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Poniższymi słowami po-
dzieliła się ze mną podczas 
ostatniego spotkania:

Tu przeżyłam całe swo-
je życie. Znałam każdą ro-
dzinę w kilku pokoleniach, 
obserwowałam zmiany po-
stępujące w ciągu wielu lat. 
Zniknęła szkoła, zmienili się 
mieszkańcy; jedni odeszli do 
Pana, inni wyjechali w po-
szukiwaniu pracy, mieszka-
nia i lepszego bytu. Cieszy-
łam się widokiem swojego 
ogrodu, który latami pielę-
gnowałam. Tu był również 
mój azyl, gdzie odpoczywa-
łam po trudach pracy za-
wodowej. W tym roku tak 
pięknie zaowocowały mi po-
rzeczki, wiśnie, aronia i śliw-
ki. Dla mnie już ostatni raz. Tak trudno wszystko to 
zostawić i zacząć nowy etap życia w nowym środowi-
sku, chociaż wśród swoich, córki i brata z rodzinami.

Dziękuję wszystkim, którzy przez lata byli z moją 
rodziną w radosnych i trudnych chwilach życia. Jeżeli 
komuś wyrządziłam krzywdę, chociaż nieświadomie, 
z całego serca przepraszam. Jadwiga Gabrowska.

Przy okazji pracy dla Krzeszowskiej Pani, miałam 
szczęście bliżej poznać małżeństwo Państwa Mieczy-
sława i Jadwigi. Tak niedawno w przyjaznej atmos-
ferze, przy cieście i herbacie spisywałam małżeńskie 
wspomnienia z okazji Złotych Godów. W mojej pa-
mięci pozostają spokojni, radośni i z niewyczerpalnym 
pokładem empatii względem innych. W październiku 
przy stole siedziałyśmy już same. Rozmawiałyśmy 
wiedząc, że jest to jedno z ostatnich spotkań przed 
wyjazdem Pani Jadwigi.

Praca Państwa Gabrowskich była dla parafii bez-
cennym darem. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni. 
Dziękujemy za Państwa życzliwość i Wasze świadec-
two wzajemnej miłości, dobroci, szacunku, którego 
mogłam doświadczyć ja i każdy, kogo Dobry Bóg po-
stawił na Państwa drodze.

Pani Jadwigo, życzymy dużo sił, zdrowia i nieusta-
jącej macierzystej opieki Matki Bożej Łaskawej.

Opierając się na słowach Cypriana Kamila Norwi-
da, że piękno kształtem jest miłości, jesteśmy przeko-
nani, że gdziekolwiek Pani będzie, piękno będzie tam 
również.

Honorata Klimczak

Przypowieść o pięknie
Człowiek zawsze piękna szuka 
Z poświęceniem i staraniem... 

Czy natura to czy sztuka, 
Gotów wiele dać jest za nie.

Aby pięknem cieszyć oko 
Albo ucho, iść potrafi 

Gdzieś daleko lub wysoko 
Aż na piękno wreszcie trafi.

Lecz to jest dla niego mało! 
Szuka nowych doznań źródeł; 
Gotów przejść jest ziemię całą 
By się znów zachwycić cudem.

Lecz gdy tym poszukiwaniem 
Zmęczy się już ponad siły, 

Z bólem w krzyżach gdzieś przystanie 
i... przypomni dom swój miły.

A gdy wróci tam, skąd wyszedł 
Widząc miejsce to, uklęknie 

I wyszepce w nieba ciszę: 
Boże! Jakże tu jest pięknie.

Wiersz Pani Jadwigi Gabrowskiej
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Spotkanie Opłatkowe
Rodziny Radia Maryja
Niedziela, 15 stycznia 2023 roku

w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej 
w Krzeszowie, godz. 1200
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...Jedynie prawdziwy Sierpc, dnia 2022.11.28
człowiek zauważy potrzeby innego człowieka.
Jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie doń
pomocną dłoń.

Ksiądz Marian Kopko
Proboszcz parafii i Kustosz Sanktuarium w Krzeszowie

Podziękowanie
Serdecznie dziękujemy za życzliwe podejście do naszej prośby, możliwość skorzystania na dogodnych warunkach 

z proponowanych atrakcji, niezwykłą serdeczność wszystkich pracowników, co było widocznym dowodem akceptacji 
i tolerancji. Świadczyło również o tym, jak wielkie pokłady dobroci tkwią w ludziach.

Takie działania jakie podjęliście Państwo wobec członków naszego Stowarzyszenia ewidentnie przyczyniają się 
do niwelowania „cienkiej granicy dzielącej dwa światy” – świat osób zdrowych i niepełnosprawnych, a tym samym 
sprzyjają rozumieniu przez całe społeczeństwo, że światy te stanowią jedność.

Natomiast osoby chore i niepełnosprawne utwierdzają w przekonaniu, że nie są same, mogą liczyć na pomoc 
i zaangażowanie ludzi dobrej woli, którzy swoim działaniem przyczyniają się do pogłębiania wśród nich poczucia 
własnej wartości, dostarczają bodźców do walki z chorobą i pozwalają lepiej funkcjonować w społeczeństwie.

I właśnie za to wsparcie i pomoc dziękujemy.
Z wyrazami szacunku

Członkowie, Rodzice i Zarząd Stowarzyszenia „Szansa na życie"

Wojciech Rychter
Prezes stowarzyszenia

„Szansa na życie”

L I CZ E N I E w I E R N YC h w N I E dZ I E L ę
9 pA ź dZ I E R N I kA 2022 RO ku

p O dZ I ę kOwAN I E N Ad E s ł AN E  
N A Ad RE s s AN k tu ARI u m

Parafia	pod	wezwaniem	Wniebowzięcia	NMP	w	Krzeszowie,	Pl.	Jana	Pawła	II	1,	58-405	Krzeszów
Diecezja	Legnicka,	Dekanat	Kamienna	Góra	-	Wschód

Godziny 
Mszy św.

Liczba wiernych Liczba rozdanych 
Komunii św.

Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety
7:30 89 116 61 91
10:00 134 156 88 125
12:00 125 159 83 128
17:00 68 85 32 59
Razem: 416 516 264 403

932 667

Liczeniem obejmujemy wszystkich obecnych na
Mszy św. od 7 lat wzwyż. W Kościele parafialnym:

Godziny 
Mszy św.

Liczba wiernych Liczba rozdanych 
Komunii św.

Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety
11:00 13 46 7 24
Razem: 59 31

Godziny 
Mszy św.

Liczba wiernych Liczba rozdanych 
Komunii św.

Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety
9:00 35 43 18 27
Razem: 78 45

Kościół Filialny, Krzeszówek,
pod wezwaniem św. Wawrzyńca

Kościół Filialny, Czadrów,
pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbe

Krzeszów - Krzeszówek - Czadrów 
Razem było obecnych na niedzielnej Eucharystii 1069 osób. 

Do Komunii Świętej przystąpiło 743 osoby.
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andre Frossard – człowiek, 
ktÓry widział boga!

część ii
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.

Tylko Bóg istnieje, a wszystko inne 
jest jedynie hipotezą

A. Frossard wielokrotnie opisywał 
swoje doświadczenie spotkania z nad-
przyrodzoną rzeczywistością, gdyż miał 
świadomość, jak bardzo ubogi i niepo-
radny jest w tym względzie ludzki język. 
Warto zapoznać się z innym opisem jego 
nawrócenia, w którym zostały uwydat-
nione inne aspekty tego nadzwyczajnego 
doświadczenia. W książce Bóg i ludzkie 
pytania czytamy: „Wszedłem do kaplicy 
jako ateista, a w kilka minut później wy-
szedłem z niej jako chrześcijanin – i by-
łem świadkiem swojego własnego nawró-
cenia, pełen zdumienia, które ciągle trwa”.

Frossard podkreśla, że to doświadcze-
nie nie było jakimś odkryciem intelektu-
alnym, ale miało charakter doświadcze-
nia fizycznego i prawie laboratoryjnego: 
„Byłem (...) ateistą, kiedy przechodziłem 
przez drzwi kaplicy, i pozostawałem nim 
nadal w jej wnętrzu. Obecni tam ludzie, 
widziani pod światło, rzucali tylko cienie, 
między którymi nie mogłem odróżnić 
swojego przyjaciela, i coś w rodzaju słoń-
ca promieniowało w głębi kaplicy. Nie 
wiedziałem, że był to Najświętszy Sakra-
ment.

Nie doznałem nigdy zmartwień mi-
łosnych ani niepokoju, ani ciekawości. 
Religia była starą chimerą, a chrześcijanie 
gatunkiem opóźnionym na drodze histo-
rycznej ewolucji. (...) Jeszcze dzisiaj widzę 
tego dwudziestoletniego chłopca, którym 
wtedy byłem. Nie zapomniałem jego osłu-
pienia, kiedy nagle wyłaniał się przed nim 
z głębi tej skromnej kaplicy świat, inny 
świat – o blasku nie do zniesienia, o sza-
lonej spoistości, którego światło objawia-
ło i jednocześnie zakrywało obecność 
Boga, tego samego Boga, o którym jeszcze 
przed chwilą przysięgałby, że istnieje tyl-
ko w ludzkiej wyobraźni.

Jednocześnie spływała na niego fala 
słodyczy zmieszanej z radością – o mocy, 
która może skruszyć serce i której wspo-

mnienie nigdy nie zaniknie, nawet w naj-
gorszych chwilach życia, niejednokrotnie 
przenikniętych lękiem i nieszczęściem.

Odtąd nie stawia sobie innego zada-
nia, jak tylko świadczyć o tej słodyczy 
i o tej rozdzierającej czystości Boga, który 
mu pokazał owego dnia przez kontrast, 
z jakiego błota został ulepiony... Owym 
światłem, którego nie ujrzałem cielesny-
mi oczyma, nie było to, jakie nas oświeca 
lub powoduje opalanie. To było światło 
duchowe, tzn. światło pouczające – jakby 
żar prawdy. Odwróciło ono definitywnie 
porządek rzeczy.

Od chwili kiedy je ujrzałem, mógł-
bym powiedzieć, że dla mnie tylko Bóg 
istnieje, a wszystko inne jest jedynie hipo-
tezą(...). Podkreślam: to było obiektywne 
doświadczenie, prawie z dziedziny fizyki, 
i nie mam nic cenniejszego do przekaza-
nia, jak tylko to: poza tym światem, który 
nas otacza i którego cząstką jesteśmy, od-
słania się inna rzeczywistość, nieskończe-
nie bardziej konkretna niż ta, w której na 
ogół pokładamy ufność. Jest ona ostatecz-
ną rzeczywistością, wobec której nie ma 
już pytań” (ss. 21-24).

Od momentu nawrócenia dla A. Fros-
sarda pierwszym, najważniejszym i naj-
bardziej naglącym zadaniem w życiu było 
uwielbienie Boga za Jego miłość i miło-
sierdzie. Był pewny, że na ziemi istnieje 
tylko jedna rzeczywista nadzieja, a daje 
nam ją wyłącznie Jezus Chrystus - i dla-
tego trzeba o niej mówić wszystkim lu-
dziom.

Jak to jest możliwe?
„Jak to jest możliwe – pytał się sam 

siebie A. Frossard – że młody człowiek, 
wychowany w atmosferze ateistycznych 
przesądów nieprzyjaznych Bogu, chrze-
ścijaństwu i Kościołowi, mógł w jednym 
momencie stać się żarliwym katolikiem?

Bezmyślnie wszedł do kościoła, 
w którym wystawiony był Najświętszy 
Sakrament, a – kiedy z niego wychodził, 
przepełniony był niesamowitą radością 
z odnalezienia prawdy o istnieniu Boga 
i entuzjazmem do dzielenia się z całym 

światem tym niesamowitym odkryciem. 
To było doświadczenie realnej obecności 
tajemnicy Boga, który jest jeden w trzech 
Osobach, jedynym źródłem istnienia ca-
łej rzeczywistości, utrzymującym wszech-
świat w harmonii istnienia, udzielającym 
ludziom zdolności myślenia i odczuwania 
piękna”.

Andre Frossard podkreśla, że nie był 
to sen czy jakieś urojenie, lecz obiektyw-
ne doświadczenie bez udziału wyobraźni, 
bez wytwarzania sobie obrazów.

Po wielu latach napisał: „Radość 
przeszła nade mną jak fala światła z nie-
przepartą, a zarazem delikatną siłą (...). 
Towarzyszyłem swojemu własnemu na-
wróceniu ze zdziwieniem, które jeszcze 
trwa”. To zdziwienie trwało aż do ostat-
nich chwil jego ziemskiego życia.

Wyjątkowość natychmiastowego na-
wrócenia A. Frossarda wynikała również 
z faktu, że w ogóle nie znał on nauki Ko-
ścioła katolickiego; był całkowitym igno-
rantem w tej dziedzinie. W momencie 
kiedy stanął w obecności Najświętszego 
Sakramentu i został dotknięty promie-
niującym światłem radości życia i miłości 
tajemnicy Boga w Trójcy Jedynego, wte-
dy stało się dla niego oczywiste, że tylko 
w Kościele katolickim jest cała prawda, 
którą Bóg objawił ludzkości.

Po tym nadzwyczajnym doświadcze-
niu Frossard wiedział, że istnieje inny 
świat, którego nie możemy poznać naszy-
mi zmysłami, że jest jeden Bóg w Trzech 
Osobach, że katolicki Kościół jest insty-
tucją boską, a my mamy wolność wyboru 
i możemy przyjąć lub odrzucić zbawienie, 
które ofiarowuje nam Bóg.

„W tym dniu stałem się katolikiem od 
stóp do głów, katolikiem ponad wszel-
ką wątpliwość – a nie protestantem ani 
muzułmaninem, ani żydem” – pisze A. 
Frossard. „Byłem tak mocno zaskoczo-
ny, widząc siebie przy wyjściu z kościoła 
katolikiem, jakbym był zaskoczony, znaj-
dując siebie przy wyjściu z ogrodu zoolo-
gicznego, żyrafą.
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Żadna instytucja nie była mi bardziej 
obca niż Kościół katolicki, mógłbym na-
wet powiedzieć: żadna bardziej niesympa-
tyczna (...). Była dla mnie tak daleka jak 
Księżyc lub Mars. Wolter nie powiedział 
mi o niej nic dobrego, a od mego trzyna-
stego roku życia nie czytałem prawie nic 
innego prócz Woltera i Rousseau. Nagle 
zostałem oddany Kościołowi, przekazany 
i powierzony jak nowej rodzinie, z pole-
ceniem podjęcia dalszego ciągu życia na 
jego rachunek” (Istnieje inny świat, ss. 
18-19). Po nawróceniu dla Frossarda cała 
otaczająca rzeczywistość, wszystkie wyda-
rzenia oraz ludzie byli sposobem przema-
wiania i objawiania się Boga.

Po nawróceniu
Po wyjściu z kościoła, pamiętnego 8 

czerwca 1935 r., A. Frossard spotkał Ville-
mina i z wielkim przejęciem opowiedział 
mu o niezwykłym doświadczeniu, które 
przed chwilą przeżył. Rozradowany Vil-
lemin długo się nie zastanawiał i natych-
miast zawiózł go do Anity i Stanisława 
Fumetów, w których domu spotykała się 
na modlitwie grupa młodych ludzi świeżo 
nawróconych na katolicyzm, w większo-
ści żydowskiego pochodzenia.

Wszyscy oni w pewnym okresie swoje-
go życia odkryli, że chrześcijaństwoto nie 
jest jakiś system idei czy moralności, ale 
Osoba zmartwychwstałego Jezusa Chry-
stusa, który żyje i działa w swoim Koście-
le. Wszyscy ci konwertyci odkryli Jezusa 
Chrystusa i osobiście się z Nim spotkali, 
doświadczyli Jego miłości tak, jak ucznio-
wie z Emaus (por. Łk 24. 13-31).

W czasie wspólnych spotkań mówili 
tylko o Chrystusie, gdyż każdy inny te-
mat wydawał się im nudny i bez znacze-
nia. W lecie udawali się razem na dzień 
skupienia do sanktuarium w La Salette, 
gdzie w 1846 r. objawiła się płacząca Mat-
ka Boża.

Po swoim nawróceniu Frossard dalej 
pracował jako dziennikarz, ale mało go 
już interesował świat. „Cud trwał miesiąc” 
– pisał. „Każdego ranka odnajdywałem 
z zachwytem to samo światło, przy któ-
rym bladło światło dnia. To samo, nigdy 
nie zapomniane, doświadczenie łagodnej 
dobroci, porządkujące całą moją teolo-
giczną wiedzę” (Istnieje inny świat, ss. 
39-40). Doświadczenie intensywności 
Bożego światła z upływem czasu stawa-
ło się coraz mniejsze, aż do całkowitego 
wygaśnięcia, ale Andre nie został osamot-
niony. Został obdarowany prawdą w inny 
sposób: znalazłszy Boga – miał Go nie-
ustannie poznawać na drodze wiary.

Po przyjęciu chrztu Frossard znaj-
dował się w szczęśliwym stanie dziecię-
cej niewinności. A. Fumet została jego 

chrzestną matką. Łaska nawrócenia oraz 
sakramentu chrztu sprawiły, że stał się du-
chowo dzieckiem, którym – jak wyznał – 
nigdy przedtem nie był.

Dokładnie tak, jak powiedział Jezus: 
„Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak 
dzieci, nie wejdziecie do królestwa nie-
bieskiego” (Mt 18, 3). Zdolność zachwytu 
i podziwu należy do istotnych cech bycia 
duchowo dzieckiem. Dla A. Frossarda sta-
ło się oczywiste, że nie znajdzie się Boga, 
jeżeli z góry wyklucza się istnienie nie-
wyrażalnego piękna, które tylko duchem 
jesteśmy w stanie odkryć i duchem tylko 
możemy go doświadczyć.

Ojciec Andrego dopiero po pewnym 
czasie pogodził się z faktem, że jego syn 
stał się katolikiem i zaproponował mu 
prowadzenie rubryki w jego najnowszej 
gazecie.

Frossard szukał swego miejsca w życiu 
i drogi powołania. Po krótkim pobycie 
w klasztorze Trapistów w Citeaux stwier-
dził, że nie ma powołania do tego zakonu.

1.09.1936 r. Andre rozpoczął zawodo-
wą służbę w marynarce wojennej. Został 
mianowany sekretarzem i przydzielono 
go do pracy w urzędzie ministerstwa ma-
rynarki wojennej w Paryżu. Prowadził 
życie mnicha w świecie. Każdego dnia 
wcześnie rano uczestniczył we Mszy św. 
w kościele św. Magdaleny. W minister-
stwie w wolnych chwilach odmawiał bre-
wiarz dla świeckich. W południe przez 
godzinę adorował Najświętszy Sakrament 
u św. Rocha, a później szedł na obiad do 
małej restauracji. Po południu, podczas 
przerwy w pracy, odmawiał różaniec, któ-
ry zawsze wydawał mu się zbyt krótki. Po 
godzinach służbowych czytał Pismo św. 
oraz dzieła św. Teresy z Avila.

Ten młody człowiek każdego dnia 
sześć godzin spędzał na modlitwie, a resz-
tę swego wolnego czasu poświęcał na 
duchową lekturę. Sprawy związane z Bo-
giem, z życiem duchowym stały się jego 
naturalnym żywiołem. „Czy ryba skarży 
się, że połyka za dużo wody?” – tak odpo-
wiadał wszystkim, którzy mówili mu, że 
przesadza z modlitwą.

Po wybuchu drugiej wojny światowej 
Frossard został powołany do służby na 
statku pocztowym „Cuba”, który pływał 
pomiędzy Marsylią a Antylami. Po kapi-
tulacji Francji, w styczniu 1941 r., wrócił 
z Porte-de-France do Marsylii. Dzięki 
protekcji swojego ojca znalazł pracę na 
stanowisku dyrektora filii przedsiębior-
stwa transportowego w Lyonie. Zaanga-
żował się również w ruch oporu przeciw-
ko hitlerowskim Niemcom.

W tym samym czasie spotkał w Lyonie 
dziewczynę, którą pokochał i poślubił. 
W niespełna rok po swoim ślubie, w 1943 
r., kiedy jego pierworodne dziecko miało 
trzy miesiące, Frossard został aresztowany 
przez gestapo za działalność konspiracyj-
ną i osadzony w niemieckim więzieniu 
Fort Montluc. Podczas koszmarnych mie-
sięcy spędzonych za kratami zrozumiał, 
że duchowej wolności nikt nie może czło-
wiekowi odebrać. Jako jeden z nielicznych 
więźniów przeżył. Został zwolniony wio-
sną 1945 r.

Istnieje Prawda i ta Prawda jest Osobą
Kiedy pamiętnego czerwca 1935 r. A. 

Frossard przypadkowo wszedł do kaplicy, 
był beztroskim młodzieńcem i pewnym 
siebie marksistą-ateistą. Nie miał metafi-
zycznych niepokojów i miłosnych niepo-
wodzeń. W jednym momencie nastąpiło 
jego całkowite duchowe przeobrażenie. 
Pisał, że doświadczył radości „uratowane-
go od śmierci, właśnie w samą porę wyło-
wionego rozbitka”.

Patrząc na Najświętszy Sakrament, 
doświadczył obecności osobowego Boga, 
którego istnieniu zaprzeczał jeszcze 
przed sekundą. Światło oślepiającej czy-
stości i miłości Boga odsłoniło całą jego 
nędzę. Dopiero wtedy uświadomił sobie, 
w jakim błocie grzechów oraz bezwstyd-
nej i zarozumiałej ignorancji był pogrą-
żony. Dziwił się, jak mógł w takim stanie 
żyć i oddychać. W świetle tajemniczego 
Bożego światła promieniującego z Eucha-
rystii mógł zobaczyć całą swoją nędzę i ze 
szczerą skruchą powierzyć się Bożemu 
Miłosierdziu. Zrozumiał, że ze wszystkich 
darów Boga największym i najbardziej 
zdumiewającym jest Jego miłosierna mi-
łość ogarniająca wszystkich ludzi, a szcze-
gólnie największych grzeszników.

O tym niezwykłym doświadczeniu 
istnienia innego świata oraz swojego na-
wrócenia A. Frossard milczał do 1969 r. 
Dopiero po trzydziestu czterech latach 
intensywnej pracy, kiedy już był sław-
nym dziennikarzem i pisarzem, odważył 
się po raz pierwszy opisać swoje nawró-
cenie w książce Dieu existe, je I 'ai ren-
contre (Bóg istnieje, spotkałem Go). Miał 
słuszne przekonanie, że dzięki zdobytemu 
autorytetowi opis jego nawrócenia nie zo-
stanie odebrany jako przeżycie jakiegoś 
szaleńca.

I tak się rzeczywiście stało: książka 
Dieu existe, je l'ai rencontre w krótkim 
czasie stała się światowym bestsellerem. 
Po jej przeczytaniu kard. Wojtyła spotkał 
się z autorem i od tego czasu stali się z An-
dre Frossardem bliskimi przyjaciółmi. Na 
początku swojego pontyfikatu Jan Paweł 
II poprosił Andrego Frossarda. aby prze-



krzeSzowSka pani nr 1 (84) - Styczeń / Luty / Marzec 202332

prowadził z nim wywiad. Był to pierwszy 
w historii wywiad z papieżem. W ten spo-
sób powstała książka N'ayez pas peur (Nie 
lękajcie się!), drugi światowy, bestseller.

Po opublikowaniu książki „Bóg istnie-
je, spotkałem Go” Frossard napisał dzieła 
o istnieniu życia pozagrobowego: II y a a 
un autre monde, oraz o istnieniu diabła: 
36 preuves que le diable existe (36 dowo-
dów na istnienie diabła).

„Co mogę zrobić, skoro Bóg istnieje, 
skoro chrześcijaństwo jest prawdziwe, 
skoro jest życie pozagrobowe?” – mó-
wił w wywiadzie z V. Messorim. – „Co 
mogę tutaj zrobić, skoro istnieje Prawda 
i ta Prawda jest Osobą, która chce być 
poznaną, która nas kocha i która nazywa 
się Jezus Chrystus? Nie mówię tego na 
podstawie hipotez, w sposób wyrozumo-

wany, na podstawie tego, co słyszałem, iż 
mówiono. Mówię o tym z doświadczenia. 
Widziałem.

Nie wiem, dlaczego wybrano właśnie 
mnie, abym był świadkiem naocznym 
tego, co się ukrywa za powierzchownością 
świata. Wiem tylko, że mam obowiązek 
świadczenia. Jestem skazany na mówie-
nie, jestem przynaglany z łagodnością, ale 
uporczywie potrzebą recytowania lekcji, 
jakiej Bóg mi udzielił w owym wstrząsa-
jącym spotkaniu, latem 1935 roku, w nie-
znanej kaplicy w centrum Paryża.

Kiedy się wie, że Bóg istnieje, że Jezus 
jest jego Synem, że jesteśmy oczekiwani 
po śmierci, że na tej ziemi nigdy nie będzie 
innej nadziei poza Ewangelią; kiedy się to 
wie, trzeba o tym mówić. Zrobiłem to i w 
dalszym ciągu będę to robił, aż do chwili, 

kiedy pójdę kontemplować na zawsze to, 
co było mi dane zobaczyć podczas owych 
minut, kiedy czas został dla mnie zatrzy-
many” (Pytania o chrześcijaństwo).

Andre Frossard świadczył z odwa-
gą o swoim doświadczeniu Boga aż do 
śmierci 2.02.1995 r. Od tamtej chwili na 
zawsze wszedł w rzeczywistość, której 
istnienia wcześniej doświadczył, a o któ-
rej czytamy w Piśmie św.: „Ani oko nie 
widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce 
człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie 
rzeczy przygotował Bóg tym. którzy Go 
miłują” (1 Kor 2, 9)".

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

zakończono 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, którzy 

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 fun-
duszom Ministra Kultury i Dziedzic-
twa w tym roku zostaną przeprowa-
dzone kolejne prace konserwacyjne 
nad zbiorami Opactwa Pocysterskie-
go w Krzeszowie.

Zgodnie z umową nr 06746/22/
FPK/NIMOZ z dnia 1.07.2022 Parafia 
Wniebowzięcia pw. Wniebowzięcia 
NMP w Krzeszowie wykonała kon-
serwację rzeźby Św. Józefa ze zbiorów 
muzeum opactwa. Całkowity koszt 
zadania wyniósł 36 600 zł z czego do-
finansowanie z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
programu Wspieranie działań muze-
alnych wyniosło 29 100 zł. Konser-
wację wykonała firma Admirabilis sp. 
z o.o. z Krzeszowa.

Dofinansowano ze środków Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go pochodzących z Funduszu Promo-
cji Kultury – państwowego funduszu 
celowego.
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pielgrzymka do ziemi świętej

Biuro	Podróży	„Elżbieta”
ul.	NMP	1	|	59-220	Legnica	|	tel.	76	852	54	56
www.elzbieta.com.pl	|	biuro@elzbieta.com.pl

jerozoliMa – BetlejeM – Nazaret – Morze Martwe 
kaNa galilejska – galilea – hajfa – jerycho

terMiN: 12–20 kwietNia 2023
PROGRAM:
12.04 (śr.) Wieczorem przejazd au-

tokarem z Krzeszowa do Wrocławia. 
O godzinie 21.25 wylot do Tel Avivu 
z międzylądowaniem w Warszawie. 

13.04 (czw.) Przylot do Izraela w go-
dzinach rannych. Przejazd do Jerozo-
limy. Zakwaterowanie i odpoczynek. 
Późne śniadanie. Po południu wyjście 
do Starego Miasta – nawiedzenie Bazy-
liki Grobu Świętego i Golgoty. Obiado-
kolacja. Nocleg.

14.04 (pt.) Po śniadaniu przejazd 
autokarem do Nazaretu (Bazylika 
Zwiastowania, Kościół Św. Józefa). Po 
drodze nawiedzamy w Hajfie Karmel – 
sanktuarium Eliasza i Matki Bożej. Na-
wiedzamy także kościół w Kanie Gali-
lejskiej – sanktuarium pierwszego cudu 
Chrystusa. Powrót do hotelu, obiadoko-
lacja i nocleg.

15.04 (sb.) Śniadanie. Wyjazd do 
Galilei. Na górę Tabor wjedziemy tak-
sówkami. Popłyniemy stateczkiem po 
Jeziorze Galilejskim. Po rejsie będzie 
możliwość spożycia ryby Św. Piotra. Na-
wiedzimy także Górę Błogosławieństw 
w Tabgha, Kościół Prymatu Św. Piotra 
(tutaj Pan Jezus przekazał Św. Piotrowi 
najwyższą władzę), Kościół Rozmnoże-
nia Chleba, Kafarnaum (dom Św. Pio-
tra). Powrót do Jerozolimy na obiado-
kolację i nocleg.

16.04 (nd.) Śniadanie. Przejazd nad 
rzekę Jordan by odnowić przyrzecze-
nia chrzcielne. Nawiedzamy Betanię 
– sanktuarium Marii, Marty i Łazarza. 
Krótkie zwiedzanie najstarszego miasta 
świata Jerycha. Przejazd przez Pustynię 
Judzką nad Morze Martwe (największa 
depresja na świecie) i kąpiel. Obiadoko-
lacja i nocleg.

17.04 (pn.) Śniadanie. Udajemy się 
do Betlejem (Grota i Bazylika Naro-
dzenia Pańskiego) Grota Mleczna, Pole 
Pasterzy. W Ain Karem zwiedzamy ko-
ściół nawiedzenia Św. Elżbiety i naro-
dzenia Św. Jana Chrzciciela. Nawiedza-
my Betanię – sanktuarium Marii, Marty 
i Łazarza. Obiadokolacja. Nocleg.

18.04 (wt.) Śniadanie. Udajemy się 
autokarem na górę Oliwną: Kościół 
w Betfage, Getsemani (Bazylika Ago-
nii), Kościół Pater Noster, Dominus 
Flevit, Bazylika Wniebowzięcia NMP. 
Powrót do Starego Miast, gdzie będzie-
my w Kościele Św. Anny, Ecce Homo, 
Lithostros, pod Ścianą Płaczu. Zoba-
czymy też ulicę z czasów rzymskich – 
Cardo. Obiadokolacja i nocleg.

19.04 (śr.) Śniadanie. Przejście na 
Syjon Chrześcijański (piękny widok na 
górę Oliwną i okolicę). Wieczernik, 
Bazylika Zaśnięcia NMP. Po południu 
– Droga Krzyżowa oraz nawiedzenie 
Kalwarii i Grobu Świętego. Czas wolny 
w Starym Mieście. Obiadokolacja i noc-
leg.

20.04 (czw.) Około 1 w nocy prze-
jazd na lotnisko w Tel Avivie. O godzi-
nie 5.00 wylot do Wrocławia z między-
lądowaniem w Warszawie. Transfer do 
Krzeszowa. Zakończenie pielgrzymki.

CENA: 2150 zł + 510 $
CENA OBEJMUJE

•	 Przelot samolotem Wrocław-War-
szawa-Tel Aviv-Warszawa-Wrocław

•	 Transfer na/z lotniska we Wrocławiu 
autokarem

•	 Przejazdy na miejscu autokarem kli-
matyzowanym

•	 7 noclegów (pokoje 2,3,4-osobo-
we z łazienkami), 7 obiadokolacji 
i 8 śniadań 

•	 Ubezpieczenie NNW, KL, bagaż
•	 Bagaż rejestrowy do 23 kg
•	 Opieka księdza biblisty – przewod-

nika
•	 Fundusz Gwarancyjny

CENA NIE OBEJMUJE
•	 Bilety wstępów, statek po Jez. Gali-

lejskim, wjazd na Górę Tabor, na-
piwki – 100$ (obligatoryjnie)

•	 Opcjonalnego ubezpieczenia od 
kosztów rezygnacji z pielgrzymki z 
powodu choroby – 190 zł
Uwaga:

1. Pielgrzymkę Organizuje Biuro 
Pielgrzymkowe „Elżbieta” z Legni-
cy

2. Zapisy prowadzi ks. Proboszcz 
Marian Kopko w Krzeszowie
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KWartaLniK
sanKtuarium

matKi bOŻeJ łasKaWeJ
W KrzeszOWie

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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V pielgrzymka dzieci do krzeszowa 8 październik 2022

pielgrzymka Żywego różańca 1 październik 2022
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święty mikołaj w krzeszowie 2022

krzeszów bez tajemnic 2022


