
Drodzy Przyjaciele
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

w Krzeszowie
Gdzie byłoby miejsce dla strudzonych 

ludzkich serc, gdyby nie było owej 
Świętej Nocy, gdy niebo schyliło się ku 
mrokom ziemi i pośród ludzi spoczęło 
Najświętsze Dziecię Boże. To ku temu 
Dziecięciu biegną grudniowe dni 
tęsknoty i nadzieje świata, któremu 
wciąż zagraża nieprawość, ból i lęki.

Narodzony z Dziewicy i Matki, 
pokorny i ubogi Bóg – niesie każdemu 
człowiekowi dobrej woli przebaczenie, 
pokój sumienia i nadzieję zbawienia. 
Betlejem – miasto Chleba, które od 
dwóch tysięcy lat staje się Bożym 
Ciałem, niosącym ocalenie i otwierający 
ojcowski Dom dla wędrowców tej ziemi 
– znowu jest blisko, na odległość serca. 

Podążamy ku temu Dziecięciu, 
niosąc jak pasterze pokorną i ufną wiarę, 
U stóp Bożego Dziecięcia popłyną 
nasze skruszone łzy, które otworzą szlaki ku Miłości 
Miłosiernej.

Gdy tak blisko pośród nas będzie Narodzona 
Miłość, gdy poda nam Chleb pojednania i ogarnie 
miłosiernym spojrzeniem, podążamy z modlitwą 
i serdecznym podziękowaniem do Was, Drodzy 
Przyjaciele Krzeszowskiego Sanktuarium oraz 
przesyłamy serdeczne życzenia, by Narodzony 
Zbawiciel wypełnił Wasze serca blaskiem nieba. 

Dziękujemy Wam Drodzy Przyjaciele za każdy gest 
Waszej życzliwości. Niech orędownictwo Matki Bożej 
Łaskawej i wierna obecność Świętego Józefa wspierają 
Was w dniach Roku Jubileuszowego. 

Wyrazem naszej serdecznej życzliwości będzie 
Msza Święta w Bazylice Krzeszowskiej w Noc 
Pasterską Bożego Narodzenia 24 grudnia 2015 roku 
w intencji wszystkich Dobrodziejów i Przyjaciół 
Krzeszowskiego Sanktuarium.

Zwracam się teraz do Was Drodzy Czciciele Matki Bożej Łaskawej
z Krzeszowskiego Sanktuarium – Domu Łaski.

Pragniemy przy naszym Krzeszowskim Sanktuarium
powołać  Nieustanny Różaniec  Diecezji Legnickiej.

Nieustanny Różaniec Diecezji Legnickiej będzie 
jedną z form modlitwy, która zaangażuje przy naszym 
Sanktuarium w Krzeszowie ludzi „dobrej woli”, którzy 
będą się modlić przez 24 godziny na dobę za Kościół 
Katolicki, Ojczyznę i za każdego z nas. Dotychczas 
zaangażowało się w Polsce w tę formę modlitwy 
tysiące osób w wielu parafiach; w różnych diecezjach. 

Aby zostać członkiem Nieustannego Różańca 
Diecezji Legnickiej należy zadeklarować pisemnie 
lub osobiście chęć włączenia się do Nieustannego 
Różańca - obierając sobie jedną godzinę modlitwy 
raz w tygodniu (można również zadeklarować więcej 

godzin). Do dyspozycji są godziny całego tygodnia 
(w sumie: 168 godzin) Komu jest obojętna godzina 
i dzień, niech to zaznaczy, wtedy wpiszemy go na 
godzinę i dzień gdzie jest najmniej osób. Na życzenie 
wyślemy wykaz dni i godzin słabiej obsadzonych. 
Mogą w tej modlitwie uczestniczyć również osoby z 
innych diecezji polskich. 

Nieustanny Różaniec można odmawiać wszędzie: 
w kościele, w podróży lub w domu; na klęcząco, 
stojąco, chodząco; a chorzy na leżąco. Modlitwę 
ofiarujemy w następujących intencjach:

Anioł zwiastuje pasterzom narodzenie Chrystusa
fresk w kościele p.w. św. Józefa w Krzeszowie



Dziękuje  za wszelkie modlitwy skierowane do Boga za wstawiennictwem  
Matki Bożej Łaskawej. Pragniemy wszyscy  jak najlepiej służyć Bogu,  

Matce Chrystusa i wszystkim ludziom.
adres korespondencyjny:  
Ks. Marian Kopko   
Plac Jana Pawła II nr 1   58 - 405 Krzeszów    
lub  e-mail:  marian.kopko@gmail.com   
 zapraszamy na nasze strony internetowe:  www.opactwo.eu  
tel. +48 692- 43-48-71 

Krzeszów, Boże Narodzenie  2015 roku

Godzinną modlitwę można wypełnić np. jedną 
częścią Różańca (5 tajemnic) a resztę czasu przeznaczyć 
na czytanie i rozważanie Pisma św., przemówień 
Papieża, czytanie prasy katolickiej albo katolickich 
książek. Można połączyć jedną część Różańca św. 
oraz Mszę św. Gdyby zaistniała jakaś przeszkoda 
i nie można byłoby wypełnić zobowiązania, nie 
popełnia się grzechu. Wtedy należy z tym większą 
gorliwością pomodlić się w najbliższym stosownym 
czasie. Wskazane jest, aby do modlitwy zapraszać 
domowników, krewnych i sąsiadów. 

W intencji członków Nieustannego Różańca 
Diecezji Legnickiej będą w Sanktuarium 
Krzeszowskim sprawowane Msze św. szczególnie 
każdego 13-tego dnia miesiąca. Każdy może na tę 
Mszę św. nadesłać swoją intencję, które będą polecona 
na najbliższej Eucharystii lub we wskazanym miesiącu 
przed Tronem Łaskawej Pani. Będziemy uważali to za 
znak kontynuacji przynależności do Nieustannego 
Różańca. 

Chętnych Przyjaciół i Dobrodziejów prosimy 
zgłaszać się na adres Sanktuarium Matki Bożej 
Łaskawej w Krzeszowie pisemnie lub internetowo. 
Ojczyzna nasza jest w potrzebie. Bracie i Siostro 
potrzebujemy Twoich rąk, serca i modlitwy. 
Najskuteczniejszą dzisiaj modlitwą jest Różaniec. 
Możesz przy swojej parafii czy wśród swoich przyjaciół 
założyć Wspólnotę Nieustającego Różańca. Bardzo 
proszę o włączenie się do Nieustannego Różańca 
Diecezji Legnickiej.

1. Wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy narodów Europy i świata.. 
2. Za Ojca Świętego, Biskupów, Kapłanów, Seminarzystów i Siostry Zakonne 

3. Wynagrodzenia za grzechy Polaków oraz o Polskę według Bożej woli.  
4. O nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła świętego i Polski.  

5. O obudzenie ducha pokuty w Polakach za grzechy całego Narodu przeciw życiu.  
6. O odkrycie daru Eucharystii w życiu i misji rodziny.  

7. O wynagrodzenie Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi za zniewagi wyrządzone  
przez niewdzięcznych ludzi.


