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Drodzy Członkowie i Sympatycy
Stowarzyszenia św. Izydora z Sewilli
oraz Portalu Świętego Izydora –
Patrona Internetu i Internautów
Jest mi niezmiernie miło „spotkać” się z Wami
poprzez ten Biuletyn. Chciałbym poinformować Was o
tym, co się dzieje w naszym Stowarzyszeniu oraz jakie
zadania do zrealizowania na nas czekają w następnych
dniach, miesiącach a może i latach. Jestem Wam przede
wszystkim wdzięczny za Waszą pomoc we
współtworzeniu Stowarzyszenia oraz wypełnianiu jego
zadań jak również za pamięć i wsparcie duchowe.
Jak wszyscy dobrze wiecie, głównym medium
naszej działalności jest Portal Świętego Izydora – Patrona
Internetu i Internautów, który w internetowej sieci
istnieje już ponad 7,5 roku. Na jego istnienie i rozbudowę
poświęciliśmy bardzo wiele czasu, ale najistotniejszym
jest to, że jest on odwiedzany, służy pomocą i tworzy
wraz z innymi portalami i serwisami internetowymi
sporych rozmiarów źródło informacji i wiedzy
chrześcijańskiej. Poprzez dzieło, jakim jest Portal św.
Izydora, staramy się wypełniać motto Stowarzyszenia,
którym jest fragment z Pierwszego listu św. Pawła
Apostoła do Koryntian „Biada mi, gdybym nie głosił
Ewangelii” (por. 1 Kor 9,16). Głoszenie Chrystusa i Jego
zbawczego orędzia jest dla nas wszystkich
najważniejszym zadaniem.

Relikwiarz św. Izydora z Sewilli

Ucz się, jakbyś miał żyć wiecznie.
Żyj, jakbyś miał umrzeć jutro.
św. Izydor z Sewilli

W numerze m.in. :
Wszyscy jesteśmy wezwani, aby uczestniczyć w
rozpowszechnianiu Ewangelii. Dlatego życzę Wam,
Drodzy Przyjaciele św. Izydora z Sewilli, abyście poprzez
swoje czyny, świadectwa a przede wszystkim wiarę, nie
zaniedbywali głoszenia Chrystusa wszystkim, których
napotkamy na naszej drodze, a zwłaszcza w tym czasie
rozpoczynającym urlopy i wyjazdy rodzinne.
Przewodniczący Stowarzyszenia św. Izydora z Sewilli
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Konkurs fotograficzny „Kapliczka mojego
dzieciństwa. Kapliczka na mojej drodze”
Zmiana nazwy Stowarzyszenia
Prośba o wsparcie finansowe
Rok kapłański – do czego jesteśmy
zobowiązani?
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w
Krzeszowie

Stowarzyszenie św. Izydora z Sewilli oraz redakcja Portalu św.
Izydora ‐ Patrona Internetu i Internautów przygotowuje drugą edycję
konkursu pt. "Kapliczka mojego dzieciństwa. Kapliczka na mojej
drodze". Konkurs odbywał się już w zeszłym roku w okresie od czerwca
do września i nadesłano ponad 500 prac fotograficznych.
Konkurs ma na celu zapoznanie Internautów i nie tylko z małą
architekturą sakralną w Polsce i na świecie. Ponadto ma przybliżyć sens
stawiania kapliczek, opiekowania się nimi i uzyskaniem środków na
renowację tych najcenniejszych, najpiękniejszych i najstarszych.
Kapliczki stawiali nasi przodkowie w miejscach, gdzie wydarzyło
się coś ważnego w gronie rodziny czy bliskich. Kapliczki stawiano obok
domów, aby wypraszać opiekę nad gospodarstwem domowym. Kapliczki
stawiano na szlakach górskich, leśnych czy polnych, aby pątnicy mogli
zatrzymać się na chwilę, odpocząć i zanieść modlitwy. Kapliczki stawiano
również w polu i gromadzono się przy nich np. w południe na Anioł
Pański czy na zakończenie pracy, żniw...
Codziennie przemierzamy wiele dróg. Przy wielu z nich stoi krzyż,
stacja drogi krzyżowej, kapliczka poświęcona Maryi czy Świętemu. Często
nie zwracamy na nie uwagi, przechodzimy obojętnie. To właśnie ten
konkurs ma na celu pomóc nam w zauważeniu tego szczególnego
miejsca. Zatrzymajmy się przy nim, wykonajmy fotografię, zapytajmy się
naszych znajomych o historię związaną z tym miejscem, a może
poszukajmy informacji w bibliotece czy Internecie. Pochwalmy się przed
innymi naszą kapliczką, przed którą jako dzieci gromadziliśmy się na
wspólnej modlitwie czy majowym nabożeństwie.
więcej informacji o konkursie już wkrótce na www.isidorus.net

Zmiana nazwy Stowarzyszenia
Z dniem 1. lipca br. dotychczasowa nazwa Stowarzyszenia „Sdružení svatého Isidora ze Sevilly“ zmienia
nazwę z czeskiej wersji na łacińską „Consociatio S. Isidori Hispalensis o.s.”. Dwie ostatnie literki „o.s.” są
skrótem czeskiego wyrażenia „občanské sdružení“ co na j. polski można przetłumaczyć „stowarzyszenie
cywilne”. Skrót ten obowiązuje wszystkie stowarzyszenia od dnia 3.07.2009r.
Jako Stowarzyszenie nadal możemy posługiwać się zarówno polską jak i czeską nazwą, jednak we
wszelkiej dokumentacji prawnej jesteśmy zobowiązani do posługiwania się zarejestrowaną nazwą – w tym
przypadku nazwą łacińską.
Wszelkie informacje o zmianach nazwy oraz statucie Stowarzyszenia będą opublikowane w miesiącu
lipcu na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia: www.stowarzyszenie.isidorus.net.
„Pomyślałem o ogłoszeniu oficjalnie Roku Kapłańskiego, w piątek 19
czerwca 2009 r., w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest
to dzień poświęcony tradycyjnie modlitwie o uświęcenie kapłanów.
Jest on również związany ze 150. rocznicą dies natalis – dnia urodzin
dla nieba Jana Marii Vianneya, patrona wszystkich proboszczów
świata. Ów rok, który pragnie przyczynić się do krzewienia zapału
wewnętrznej odnowy wszystkich kapłanów na rzecz silniejszego i
bardziej wyrazistego świadectwa ewangelicznego we współczesnym
świecie zakończy się w tę samą uroczystość w roku 2010. Święty
proboszcz z Ars zwykł był mawiać: „Kapłaństwo to miłość Serca
Jezusowego”. To wzruszające wyrażenie pozwala nam nade wszystko
przywołać z sympatią i uznaniem ogromny dar, jaki stanowią kapłani
nie tylko dla Kościoła, lecz także dla samej ludzkości. Myślę o tych
wszystkich księżach, którzy chrześcijanom i całemu światu
przedstawiają pokorną i codzienną propozycję słów i gestów
Chrystusa, starając się do Niego przylgnąć swymi myślami, wolą,
uczuciami i stylem całego swego istnienia.” – fragment Listu Ojca
Świętego Benedykta XVI skierowanego do kapłanów na rozpoczęcie
Roku kapłańskiego.
Portal Świętego Izydora – Patrona Internetu i Internautów został uzupełniony o specjalny dział pt. „Kapłaństwo”.
Zachęcamy do zapoznania się z tym działem jak również do współpracy przy jego tworzeniu.
Więcej na www.isidorus.net

Na Portalu Świętego Izydora znajdziesz:
* Modlitewnik * Skrzynka intencji * Wiadomości * Informacje o św. Izydorze * Felietony * Sanktuaria *
* Katechezy * Nowości wydawnicze * Kultura i media * Prasówka * Poradnik kulinarny*

SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ
W KRZESZOWIE
Historia Krzeszowa sięga 1242 roku, kiedy to w
Krzeszowie osiedlili się benedyktyni z czeskich Opatovic. Stało
się tak dzięki księżnej Annie, wdowie po poległym w bitwie
pod Legnicą Henryku Pobożnym. Księżna realizując wolę
nieżyjącego męża ustanowiła fundację, która określała
miejsce lokowania klasztoru i dobra do niego przyległe.
Jednak benedyktyni, teren ten, już w 1289 roku odstępują
księciu świdnickiemu Bolkowi I. Książę jednak uznając
wcześniejsze, potwierdzone przez papieża, nadania na rzecz
Kościoła postanowił, że w miejscu tym będą żyli i pracowali
cystersi.

Dzięki cystersom rozwija się handel i rzemiosło a gospodarka rolna osiąga najwyższy poziom. Około roku 1400
klasztor ma w posiadaniu już 42 wsie i 2 miasta. Oprócz ośrodka religijnego staje się centrum administracyjnym. W 1547
roku papież Paweł III nadał tutejszym opatom prawo do używania infuły i insygniów biskupich, co znacznie podniosło
rangę tego miejsca.
W 1924 roku do Krzeszowa po wielu wiekach nieobecności wrócili benedyktyni. Mnisi, zgodnie ze swoimi
zwyczajami dużo uwagi poświęcają dokumentowaniu i opisywaniu historii tego miejsca i dokonań cystersów. W 1940
roku cały majątek klasztoru został przejęty przez III Rzeszę. W budynkach klasztornych zorganizowano miejsce
internowania dla śląskich żydów. Budynki, w których przez wieki żyli zakonnicy wykorzystywane były także jako obóz
przejściowy dla jeńców wojennych.
Po II wojnie, w 1946 roku, w klasztorze osiedliły się siostry benedyktynki ze Lwowa. Natomiast począwszy od roku
1970 probostwem zajmują się polscy cystersi. Dla historii Krzeszowa niezwykle ważne były dwa wydarzenia. W 1997 roku,
podczas pielgrzymki do ojczyzny papież Jan Paweł II koronował obraz Matki Bożej Łaskawej. W 1998 roku Ojciec Święty
podniósł świątynię w Krzeszowie do godności Bazyliki Mniejszej. Od 21. grudnia 2006 r. opiekę nad sanktuarium w
Krzeszowie sprawują księża diecezjalni. Obecnie Krzeszów pełni rolą głównego sanktuarium Diecezji Legnickiej.
W Bazylice krzeszowskiej odpust zupełny udzielany jest pięć razy w roku:
19. kwietnia w rocznicę nadania kościołowi tytuły Bazyliki Mniejszej
2. czerwca w rocznicę koronacji cudownego obrazu przez Jana Pawła II
29. czerwca w dzień świętych Piotra i Pawła
3. lipca w rocznicę poświęcenia Bazyliki
15. sierpnia w dzień wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
oraz w jeden dowolnie wybrany przez wiernego dzień w roku.

Msze Święte w Sanktuarium Maryjnym w Krzeszowie
* w tygodniu (od 1 maja do 31 października) o 7:00, 12:00 i 18:00
* w tygodniu (od 1 listopada do 30 kwietnia) o 7:00 i 17:00
* w niedziele i święta o 7:30 (w kościele św. Józefa od 1V do 31X;
w Bazylice od 1XI do 30 IV)
* w niedziele i święta o 10:00, 12:00 i 17:00 ‐ w Bazylice

Więcej informacji o tym i innych sanktuariach znajdziesz na Portalu św. Izydora w dziale „Sanktuaria”

Stowarzyszenie świętego Izydora z Sewilli jest stowarzyszeniem niedochodowym. Głównym celem utrzymania są
wpływy ze składek członkowskich oraz dary ludzi dobrego serca. Stowarzyszenie w przeciągu roku kalendarzowego
ponosi m.in. następujące koszta:
-

utrzymanie Portalu św. Izydora (domena, serwer, oprogramowanie) – ok. 2 000 zł
wydatki związane z reklamą, korespondencją (m.in. paliwo, znaczki pocztowe itp.) – ok. 500 zł
wydatki związane z zakupem zdjęć, grafiki, artykułów; honoraria autorskie – 1 500 zł

Z każdym dniem koszta utrzymania wzrastają, często też stają się powodem zrezygnowania z pewnych udoskonaleń i
możliwości promocyjnych.
Jeżeli rozumiesz naszą sytuację i chcesz wesprzeć nasze dzieło, możesz to uczynić poprzez:
-

systematyczną darowiznę (nawet 1 złotówka/miesiąc)
jednorazowy dar

Dary serca można wpłacać na rachunek bankowy Stowarzyszenia:
Fortis Bank Polska, oddz. Wrocław
nr r‐ku: 73 1600 1156 0004 0601 7389 6080
Za wszelką pomoc wszystkim składamy serdeczne Bóg zapłać!

WAŻNE INFORMACJE DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
1. Szczególne podziękowania za wkład i wsparcie dla Stowarzyszenia należy się Pani Marii Świątkowskiej z
Warszawy. Dziękujemy!
2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich Członków Stowarzyszenia, którzy nie uiścili składek
członkowskich za rok 2006, 2007 oraz 2008, aby to niezwłocznie uczynili – najpóźniej do 15.07.2009. W
przypadku, że uiszczanie składek członkowskich jest niemożliwe, prosimy o powiadomienie nas o tym oraz
napisanie prośby o zwolnienie z płacenia składek i przesłanie jej na adres Stowarzyszenia pocztą tradycyjną bądź
na adres e‐mail.
3. Wysokość składki członkowskiej za rok 2009 nie ulega zmianie i wynosi 20,45 zł. Składkę członkowską za rok
2009 należy uiścić do 15.09.2009.
4. Każdy z Członków Stowarzyszenia zobowiązuje się do zaproszenia minimum 1 osoby do grona członków
Stowarzyszenia a to najpóźniej do 15. grudnia br.
5. Każdy z Członków Stowarzyszenia jest zobowiązany poświęcić minimum 1 godzinę (słownie: jedną godzinę) w
miesiącu w celu wykonania prac związanych z Portalem św. Izydora. Zakres prac, których można się podjąć
zostanie opublikowany w miesiącu lipcu.
6. Ze względu na przepisy prawne dotyczące stowarzyszeń informujemy, iż osoby, które nie włączą się czynnie w
działalność statutową Stowarzyszenia, będą po uprzednim powiadomieniu ze Stowarzyszenia wydalone.
7. Informujemy, że wszelkich informacji o Stowarzyszeniu i działalności statutowej udzielamy tylko i wyłącznie
osobiście w siedzibie Stowarzyszenia oraz drogą korespondencyjną tradycyjną i elektroniczną. Aktualne adresy
podajemy poniżej.
8. Każdy z Członków jest zobowiązany najpóźniej do dnia 15.08.2009 nastawić swoją pocztę elektroniczną na
podstawie danych przesłanych przez Stowarzyszenie pocztą tradycyjną w ubiegłym roku. W przypadku nie
posiadania danych do konta e‐mail bądź zagubienia (zapomnienia) hasła prosimy o kontakt poprzez pocztę
elektroniczną bądź tradycyjną.
Adresy korespondencyjne:
Stowarzyszenie św. Izydora z Sewilli
skrytka pocztowa 59
57‐350 Kudowa‐Zdrój
e‐mail: stowarzyszenie@isidorus.net

