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Wiadomość tygodnia 

 

 

LEDNICA PO RAZ 15. 

 

Młodzież zgromadzona 4 czerwca na 

Polach Lednickich k. Gniezna dziękowała 

za życie, pontyfikat i beatyfikację papieża 

Jana Pawła II. W spotkaniu, któremu 

przyświecało hasło „JPII – liczy się świę-

tość!” uczestniczyło, według szacunków 

organizatorów, ponad 80 tysięcy młodych 

Polaków i ich rówieśników z Europy.  

   

Przed oficjalnym rozpoczęciem spotkania 

nad Polami Lednickimi przeleciał helikop-

ter MI 8 P z 36. Pułku Lotnictwa Transpor-

towego, z którego pokładu w 1997 roku 

Jan Paweł II pozdrawiał młodych ludzi 

czuwających pod Bramą-Rybą. Podobnie 

jak wtedy, śmigłowiec trzykrotnie okrążył 

Pola pozdrawiając w ten sposób uczestni-

ków spotkania. Jak mówił organizator 

apelu, dominikanin o. Jan Góra, niewyklu-

czone, że po zakończeniu „służby" w 

wojsku maszyna na stałe „wyląduje" nad 

Lednicą.  

 

Przelot śmigłowca był niejako sygnałem 

do rozpoczęcia spotkania, które tradycyj-

nie obwieściło bicie lednickiego dzwony. 

Drogą III Tysiąclecia, w kierunku Bramy-

Ryby, przeszły delegacje z symbolicznymi 

kluczami do kilkudziesięciu polskich miast. 

Klucze przekazały m.in. Katowice, Gliwice, 

Łódź, Tarnobrzeg, Lublin, Lubaczów, 

Kalisz, Konin, Leszno, Żywiec, Bydgoszcz, 

Gdańsk, Suwałki, Nowy Targ, Przemyśl, 

Skoczów i Kościerzyna - rodzinne miasto 

abp. Henryka Muszyńskiego. 

  

W procesji podążały także poznańskie 

bamberki, amazonki, przedstawiciele 

poznańskiego Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza oraz górale z płaszczem Jana 

Pawła II przywiezionym z Sanktuarium 

Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w 

Zakopanem. Niesiono także krzyż, który 

„towarzyszył" Janowi Pawłowi II w czasie 

jego odchodzenia do Domu Ojca, ogrom-

ną flagę Polski oraz ikonę Matki Bożej.  

 

W procesji Drogą III Tysiąclecia szli także: 

prymas Polski abp Józef Kowalczyk, pry-

mas Czech Dominik Duka OP oraz gnieź-

nieński biskup pomocniczy Wojciech 

Polak. Witając zebraną nad Lednicą mło-

dzież abp Kowalczyk przyznał, że jest 

urzeczony jej entuzjazmem, radością i 

tym, w jaki sposób wyraża swoją wiarę. 

„Przyprowadził was tutaj bł. Jan Paweł II, 

przyprowadził, abyście podziękowali Bogu 

za życie, posługę i świadectwo Papieża 

Polaka" - mówił Prymas. Wspominał także 

pamiętny rok 1997, kiedy Jan Paweł II 

przeleciał nad Polami Lednickimi i skiero-

wał do młodych swoje pierwsze przesła-

nie. „W symbolicznym geście przejdziecie 

przez bramę w kształcie ryby. Pamiętajcie 

o słowach Chrystusa: Ja jestem prawdą, 

jeżeli ktoś przejdzie przeze Mnie będzie 

zbawiony. Nie lękajcie się przejść przez 

bramę, którą jest krzyż" - przypomniał 

słowa papieża Prymas.  

 

Podkreślił również, że Jan Paweł II miał 

otwarte serce dla każdego człowieka i 

bardzo kochał młodzież. „Pamiętajcie o 

jego słowach i pielęgnujcie w sobie ogień 

wiary" - prosił Prymas. Nawiązując do 

kluczy - jednego z symboli tegorocznego 

spotkania - wyraził nadzieję, że otworzą 

one drogę do każdego serca i że w Polsce 

zrealizowane zostanie to, o co tylekroć 

prosił Jan Paweł II, by „nie zabrakło cegieł 

przepalonych sumień" i byśmy potrafili 

korzystać z wolności, którą odzyskaliśmy. 

 

Program tegorocznego spotkania opierał 

się na przesłaniach, jakie Jan Paweł II 

kierował do młodych ludzi uczestniczą-

cych w spotkaniach lednickich w latach 

1997-2004. Każde z tych stacji/pereł - jak 

nazwali je organizatorzy - opatrzone zo-

stało specjalnym tytułem. Pierwsze przy-

pominało o istocie i znaczeniu chrztu 

świętego.  

 

„Chrzest to początek nowego życia. Po-

przez chrzest stajemy się dziećmi Bożymi 

i członkami Ludu Bożego" - mówił abp 

Dominik Duka, który przewodniczył nabo-

żeństwu. Przestrzegał również młodych 

przed „zaciemnieniem w sobie tego zna-

mienia, jakie wyciska w sercu chrzest". „W 

oczach Boga stajemy się wtedy niewiary-

godni" - podkreślił Prymas Czech.  

 

W czasie procesji do Bramy-Ryby niesio-

no krzyż papieski, świecę z rybą, misę i 

dzban do chrztu, kropidło poświęcone 

przez Papieża Polaka oraz relikwiarz św. 

Wojciecha wraz z jego wizerunkiem. Mło-

dzi wysłuchali także przesłania Jana Paw-

ła II z 1997 roku oraz stojąc odnowili 

przymierze chrztu. Później wszyscy zostali 

pokropieni przez księży wodą z Jeziora 

Lednickiego. 

 

Kolejną stacją było bierzmowanie. Nabo-
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żeństwo poprowadził abp senior Henryk 

Muszyński. Po wysłuchaniu przesłania 

Jana Pawła II z 1998 roku i modlitwie 

młodzi zostali namaszczeni wonnymi 

olejami.  

 

Prezentacja papieskich przemówień oraz 

towarzyszące im nabożeństwa trwały do 

późnych godzin nocnych. Kolejne stacje 

nosiły tytuły: „Cel naszej drogi, dom Ojca", 

kiedy miało miejsce rozesłanie misjonarzy, 

„Chrystusa wczoraj, dziś i na wieki" z 

nabożeństwem wyboru Chrystusa popro-

wadzonym przez abp. Józefa Kowalczyka, 

"Wypłyń na głębię", „Kana Galilejska" z 

błogosławieństwem narzeczonych, „Talen-

ty" z rozdaniem lednickich talentów oraz 

„Egzamin z miłości" z ostatnim przesła-

niem Jana Pawła II do młodych z 2004 

roku. 

 

Głównym punktem apelu była Msza św. 

sprawowana o zachodzie słońca pod 

przewodnictwem Prymasa Polski. Homilie 

do młodych wygłosił dominikanin o. Jacek 

Salij OP. Zwrócił uwagę, że XV Ogólno-

polskie Spotkanie Młodych odbywa się po 

raz pierwszy w Uroczystość Wniebowstą-

pienia Pańskiego. Nawiązując do tego 

wydarzenia podkreślił, że Chrystus nie 

potrzebował żadnego wywyższenia, chciał 

jednak, aby człowiek został wywyższony. 

 

„Wniebowstąpienie jest wywyższeniem 

naszej ludzkiej natury. To dzieło niebywale 

trudne, przekraczające ludzkie wyobraże-

nie, które dokonało się przez krzyż, a jego 

celem było doprowadzenie nas wszystkich 

do nieba" - mówił do młodych o. Salij. 

 

Podkreślił również, że świętość jest powo-

łaniem każdego człowieka. „Ostatecznie 

liczy się świętość, liczy się to, abyśmy byli 

święci, abyśmy byli tam, gdzie Syn Boży"- 

tłumaczył kaznodzieja. Stwierdził również, 

że pytanie zadawane przez kapłana pod-

czas chrztu św. „Czy chcesz przyjąć 

chrzest?", „Czy chcecie, aby wasze dziec-

ko przyjęło chrzest?" jest w istocie pyta-

niem „Czy chcesz być święty", „Czy chce-

cie, aby wasze dziecko było święte?". 

 

Zachęcał również młodych ludzi, by spró-

bowali odpowiedzieć sobie na pytanie, kim 

są i po co są w Kościele święci? Odpo-

wiadając użył metafory, z której - jak mówił 

- często korzystali ojcowie Kościoła. Meta-

fory, w której pionowa belka krzyża wska-

zuje dwa kierunki, od Boga do nas i od 

nas do Boga. Kult świętych to wielkie 

dziękczynienie za życie i świadectwo 

wyniesionych na ołtarze. Belka pozioma 

natomiast to wezwanie do naśladowania 

świętych. To także ich wstawiennictwo za 

nas, poprzez które buduje się Kościół 

Boży, który obejmuje wszystkie pokolenia. 

 

O. Salij kilkakrotnie przypomniał także 

postać bł. Jana Pawła II. Jak mówił, bez 

papieża Polaka i wielkiego prymasa kard. 

Stefana Wyszyńskiego sytuacja Kościoła 

w Polsce byłaby dziś prawdopodobnie 

zupełnie inna. Wskazał także na odwagę 

jaką miał Jan Paweł II. Jak mówił, on nie 

bał się niczego, bo wiedział, że świat, w 

którym żyjemy jest światem Bożym. „Gdy-

byśmy choć w tym jednym próbowali go 

naśladować, to jakże bardzo zmieniłby się 

Kościół w Polsce i nasze społeczeństwo" - 

stwierdził dominikanin. 

 

Pod koniec Eucharystii o. Jan Góra odczy-

tał listy z pozdrowieniami przysłane przez 

prezydenta RP Bronisława Komorowskie-

go oraz Prymasa seniora kard. Józefa 

Glempa. Na telebimie odtworzono także 

przesłanie papieża Benedykta XVI nagra-

ne podczas środowej audiencji w Watyka-

nie, w którym Ojciec Święty zachęcał 

młodych, by hasło lednickiego spotkania 

„JPII - liczy się świętość" było dla nich 

inspiracją.  

 

Młodzież dokonała także wyboru Chrystu-

sa. Wspólnie z młodymi Polakami zrobili to 

ich rówieśnicy z Austrii, Białorusi, Czech, 

Holandii, Litwy, Niemiec, Portugalii, Rosji, 

Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Ukra-

iny, Wielkiej Brytanii. Przed północą na 

Polach Lednickich rozpoczęła się adoracja 

Najświętszego Sakramentu, a później 

odbył się koncert ku czci bł. Jana Pawła II. 

Godzinę po północy młodzi zaczęli prze-

chodzić przez Bramę-Rybę w symbolicz-

nym geście wyboru Chrystusa jako naj-

wyższej wartości w życiu.  

 

Symbolami tegorocznej Lednicy była skała 

i klucz. Każdy z uczestników otrzymał 

fragment skały z wymalowaną na nim rybą 

- symbolem Jezusa Chrystusa oraz klucz 

ze słowami „Otwórzcie Drzwi Chrystusowi" 

i fragmentem Ewangelii wg św. Mateusza. 

Specjalne, złote klucze przygotowano dla 

księży. Symboliczna była także scenogra-

fia. Jej główny element stanowiła ogromna 

sieć przywieziona przez rybaków z Jastar-

ni i rozwieszona nad Bramą-Rybą. Zawie-

szono na niej portret bł. Jana Pawła II. 

 

Ważąca 5,5 tony stalowa konstrukcja w 

kształcie ryby stanęła nad brzegami Jezio-

ra Lednickiego k. Gniezna w kwietniu 

1997 roku. Miejsce wybrano nieprzypad-

kowo. To właśnie tutaj, według wielu histo-

ryków, Mieszko I przyjął chrzest, wprowa-

dzając tym samym państwo Polan do 

rodziny chrześcijańskich narodów Europy. 

Bramę-Rybę ustawiono, by przeprowadzić 

przez nią młodzież w trzecie tysiąclecie. 

Stało się to w nocy z 2 na 3 czerwca 1997 

roku, podczas pielgrzymki Jana Pawła II 

do Ojczyzny. Od tego czasu, nieprzerwa-

nie, organizowane są doroczne Ogólno-

polskie Spotkania Młodych.   

Za: www.dominikanie.pl  

 

     

  Wiadomości krajowe 

 

Mniszka benedyktynka  

doktorem honoris causa KUL 

 

Autorka książek historycznych i powieści, 

badaczka dziejów i kultury zakonów żeń-

skich, mniszka z zakonu sióstr benedykty-

nek, Małgorzata Anna Borkowska otrzyma-

ła w czwartek tytuł doktora honoris causa 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

Jana Pawła II. 

   

Jak głosi uchwała Senatu KUL, poprzez 

nadanie tytułu doktora honorowego uczel-

nia wyraża szacunek i uznanie dla osią-

gnięć siostry Borkowskiej, która „łączy w 

sposób harmonijny głębię powołania mni-

szego ze swoim całym dorobkiem intelek-

tualnym, pisarskim i naukowym". 

W laudacji prof. KUL Henryk Gapski pod-

kreślił, że pisarstwo s. Borkowskiej w całej 

różnorodności - od prac naukowych, przez 

eseistykę, felieton, beletrystykę do prze-

kładów z języków obcych - reprezentuje 

wysokiej klasy literaturę, ma urok i siłę. 

 

  

„Borkowska to przypadek szczególnie 

ostry i wyrazisty, jest wyjątkowym przykła-

dem przymierza kultury literackiej i miłości 

do przeszłości. Wartości, które ceni, każą 

jej odrzucać upiększenia, nabożne sche-

maty, wszystkie +święte banialuki+. Jest 

zakorzeniona w tradycji i szuka tradycji 

podawanej +z ręki do ręki+, szuka sposo-

bu wyrażania i przeżywania świata, szuka 

wreszcie samej siebie" - powiedział prof. 

Gapski. 

 

S. Borkowska w swoim wystąpieniu po-

wiedziała, że przyznany jej doktorat „uho-

norował całe mnóstwo ludzi", którym - jak 

podkreślała - zawdzięcza swoje osiągnię-

cia i wiele umiejętności. „I dobrze, bo histo-

ria to właśnie sprawa ludzi, przynajmniej ja 

tak ją rozumiem i tak ją pisałam. Ludzi, nie 

instytucji, nie przedmiotów, ale ludzi, którzy 

czegoś chcieli, coś sobie stawiali za cel, 

jakoś im to wychodziło mniej lub bardziej i 

to jest właśnie pasjonujące: odkrywać, jak i 

dlaczego" - powiedziała. 

http://www.dominikanie.pl/
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S. Małgorzata Borkowska studiowała filo-

logię polską i filozofię na Uniwersytecie 

Mikołaja Kopernika w Toruniu, a teologię 

na KUL. Jest autorką wielu książek  histo-

rycznych dotyczących głównie historii 

monastycyzmu oraz kultury religijnej w 

Polsce. Jest ceniona za łączenie w nich  

znakomitego warsztatu historyka z talen-

tem pisarskim. Najbardziej znane jej książ-

ki to: „Życie codzienne polskich klasztorów 

żeńskich w XVII-XVIII w.", „Dekret w nie-

bieskim ferowany parlamencie" (wybór 

testamentów z XVII-XVII w.) „Białe i bure. 

Historia życia monastycznego w dużym 

skrócie", „Panny siostry w świecie sarmac-

kim". 

 

Ma na swoim koncie ma też powieści, 

m.in. „Do ciotusieńki dobrodziejki", „Bożek 

templariuszy" oraz liczne publikacje, arty-

kuły, recenzje a także tłumaczenia głównie 

greckich i łacińskich pism monastycznych. 

W 1964 r. wstąpiła do Zakonu Świętego 

Benedykta i od tamtego czasu mieszka w 

klasztorze sióstr benedyktynek w Żarnow-

cu na Pomorzu.                Za: www.deon.pl  

Bernardyni wybrali  

nowego prowincjała 

 

1 czerwca Kapituła Prowincjalna, obradu-

jąca w Leżajsku pod przewodnictwem 

Wizytatora Generalnego, o. Samuela 

Cegłowskiego, wybrała nowego Ministra 

Prowincjalnego oraz Zarząd Prowincji. 

   

Ministrem Prowincjalnym został o. Jaro-

sław (Alojzy) Kania urodzony w Makowie 

Podhalańskim 10. 06. 1959 r. Do zakonu 

wstąpił 04. 09. 1078 r.  Święcenia kapłań-

skie przyjął 04. 06. 1985 r. w Kalwarii 

Zebrzydowskiej. Pracował między innymi 

w klasztorach w Warcie, Krakowie, Kalwa-

rii Zebrzydowskiej (gdzie pełnił funkcję 

wychowawcy kleryków w WSD) oraz na 

misjach w Afryce, w Republice Demokra-

tycznej Kongo (dawny Zair). Przez ostatnie 

6 lat przebywał w Leżajsku, pełniąc funkcję 

przełożonego klasztoru i kustosza sanktu-

arium. 

 

Jego wikariuszem został o. Kazimierz 

Kowalski. W skład Zarządu Prowincji we-

szli również: o. Oktawian Jusiak, o. Bole-

sław Opaliński, o. Kajetan Kowalski, o. 

Gracjan Kubica oraz br. Szymon Łopata.  

      Za: www.bernardyni.com  

 

XXVIII Kodeńskie Dni Ekumeniczne 

 

Zakończyły się XXVIII Kodeńskie Dni 

Ekumeniczne. Zgromadziły ponad 60 

uczestników z całej Polski (Kielce, War-

szawa, Szczekociny). Zgodnie z wielolet-

nim zwyczajem pierwszy dzień został 

poświęcony tradycji protestanckiej. Wie-

czorne nabożeństwo Paschalne celebro-

wał pastor Kazimierz Barczuk z Warszawy, 

który przewodzi Misji "Poślij mnie" w War-

szawie oraz jest członkiem Krajowej Rady 

Wolnych Kościołów Chrystusowych. Dzielił 

się z nami żydowskim kontekstem przeży-

wania chrześcijaństwa. Mówił również o 

wspólnocie Żydów Mesjanistycznych, czyli 

tych, którzy uznali Chrystusa za Mesjasza. 

   

Piątkowy wieczór był także czasem modli-

twy i zawierzenia Bogu podczas wieczor-

nego czuwania w duchu Taize w kościele 

zamkowym św. Ducha na kodeńskiej kal-

warii. W sobotę celebrowaliśmy uroczystą 

Eucharystię w rycie rzymskim w kodeńskiej 

Bazylice. Przewodniczył Jej ks. Grzegorz 

Stachura ze Szczekocin, a Słowo Boże 

wygłosił o. Paweł Gomulak OMI - Rzecznik 

Sanktuarium Kodeńskiego.  

 

Po Eucharystii uczestnicy udali się na 

"pustynię Słowa", aby w ciszy medytować 

nad Słowem Bożym. Dzielenie się przynio-

sło wiele ciekawych i budujących wnio-

sków, gdy wspólnie wpatrywaliśmy się w 

pierwotną wspólnotę wierzących Kościoła 

Jerozolimskiego czasów Apostolskich. 

Również bardzo owocne okazały się spo-

tkania w grupach tamatycznych: Żydzi 

Mesjanistyczni, Modlitwa Jezusowa, czy 

panel dyskusyjny na temat szukania dróg 

jedności pośród podzielonych chrześcijan. 

O godzinie 17.00 w kodeńskiej Bazylice z 

udziałem wspólnoty parafialnej uczestni-

czyliśmy w Akatyście Zwiastowania Matki 

Bożej, który poprowadził ks. Wiesław 

Skiepko - proboszcz parafii prawosławnej 

w Kodniu, któremu towarzyszyli parafianie, 

którzy poprowadzili śpiew Akatystu.  

 

Po uroczystościach w Bazylice Rzymsko-

katolickiej udaliśmy się na Wieczernię do 

cerkwi pw. św. Ducha w Kodniu. Sobotni 

wieczór był budowaniem wspólnoty przy 

ognisku. Głównym wydarzeniem niedzieli, 

która kończyła tegoroczne Kodeńskie Dni 

Ekumeniczne była Boska Liturgia w jedy-

nej na świecie cerkwi neounickiej obrządku 

bizantyjsko-słowiańskiego w Kostomłotach. 

Liturgii przewodniczył ks. Zbigniew Niko-

niuk - proboszcz parafii. XXVIII Kodeńskie 

Dni Ekumeniczne zakończyły się "ekume-

nicznym piknikiem" w Kostomłotach. Bogu 

niech będą dzięki za tegoroczne spotkanie. 

Temat przyszłorocznego spotkania będzie 

dotyczył Ducha Świętego i Jego działania 

w różnych denominacjach chrześcijań-

skich. o. Paweł Gomulak OMI   

Za: www.oblaci.pl  

 

XXVI Międzynarodowy Katolicki 

Festiwal Filmów i Multimediów  

w Niepokalanowie 

 

Pod hasłem "Św. Maksymilian patron 

nowych mediów" w Niepokalanowie rozpo-

czął się XXVI Międzynarodowy Katolicki 

Festiwal Filmów i Multimediów. Przegląd 

organizowany jest przez Klasztor Ojców 

Franciszkanów w Niepokalanowie i Kato-

lickie Stowarzyszenie Filmowe im. św. 

Maksymiliana Kolbego. Tegoroczny festi-

wal wpisuje się w obchody Roku Kolbiań-

skiego i ustanowiony przez Senat Rzeczy-

pospolitej Polskiej "Rok Świętego Maksy-

miliana Marii Kolbego".  

   

 

Hasło festiwalu zaczerpnięte zostało z 

wypowiedzi Benedykta XVI z 2010 roku z 

okazji Dnia Środków Społecznego Przeka-

zu. Rzecznik Roku Kolbiańskiego o. Marek 

Wódka OFMConv przyznał, że te słowa 

papieża bardzo dobrze oddają metodolo-

gię działania apostolskiego o. Kolbego. "O. 

Maksymilian wykorzystywał wszystkie 

możliwe środki, w tym również media, do 

ewangelizowania. Przez ten festiwal i 

działalność Niepokalanowa chcemy poka-

zać, że za pomocą filmu, projekcji multi-

medialnych, stron internetowych czy audy-

cji radiowych możemy w nowoczesny 

sposób nieść orędzie Dobrej Nowiny" - 

podkreślił o. Wódka. 

Do Niepokalanowa na tegoroczny festiwal 

nadesłano ponad 250 prac z 22 krajów 

świata.Międzynarodowy Katolicki Festiwal 

Filmów i Multimediów Niepokalanów '2011 

zakończył się 5 czerwca. 

Szczegółowe informacje na temat festiwalu 

na stronach internetowych: 

www.festiwalniepokalanow.pl oraz 

www.warszawa.mazowsze.pl. Agnieszka 

Piwar, Radio Niepokalanów  

Za: www.franciszkanie.pl   

 

Konsekracja kościoła w Stoczku 

 

W dniu 29 maja br. biskup lubelski Ryszard 

Karpiński konsekrował nowy kościół klasz-

torny Braci Mniejszych Konwentualnych z 

Prowincji MB Niepokalanej (Warszawa) w 

Stoczku. W ceremonii wzięli udział liczni 

bracia z Prowincji, Minister prowincjalny 

oraz Asystent generalny, który aktualnie 

przeprowadza wizytację kanoniczną w 

Prowincji. Koncelebrowali również kapłani 

z okolicznych kościołów, którzy przybyli 

wraz ze swymi parafianami.  

http://www.deon.pl/
http://www.bernardyni.com/aktualnosci/wybrano-nowy-zarzad-prowincji
http://www.oblaci.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=750:kode-xxviii-kodeskie-dni-ekumeniczne&catid=1:aktualnosci&Itemid=56
http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=6948
http://www.festiwalniepokalanow.pl/
http://www.warszawa.mazowsze.pl/
http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=7148&tp=newsy
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Nowy klasztor franciszkanów w Stoczku 

został otworzony rzez prowincję w celu 

prowadzenia działalności duchowej i cha-

rytatywnej dla miejscowej ludności. 

W czasie homilii biskup zaprosił wiernych 

do przeżywania przykazania miłości w 

duchu Świętego z Padwy.  

Za: www.francescani.net  

 

Maraton powołaniowy u chrystu-

sowców 

 

Całodniowa modlitwa o nowe powołania do 

Towarzystwa Chrystusowego (adoracja, 

nabożeństwa oraz Eucharystia pod prze-

wodnictwem Wikariusza Generalnego ks. 

Krzysztofa Grzelaka), w którą zaangażo-

wali się wszyscy alumni naszego semina-

rium wraz z formatorami i mieszkańcami 

Domu Głównego (1 czerwca) a także cała 

wspólnota nowicjacka w Mórkowie (2 

czerwca) zakończyła tegoroczny cykl 

modlitw o powołania do naszej rodziny 

zakonnej. 

   

Tak zwany „Maraton powołaniowy", który 

odbywał się w dniach od 4 maja do 2 

czerwca objął niemal wszystkie wspólnoty 

parafialne prowadzone przez chrystusow-

ców w Polsce oraz domy formacyjne: 

seminarium i nowicjat.  

 

W czasie kolejnych dni modlitw o powoła-

nia parafianie naszych wspólnot modlili się 

przed współczesną ikoną przedstawiającą 

Jezusa - Baranka Ofiarnego - Pasterza, 

który oddał życie za owce. Mały obrazek z 

kopią tej ikony mogli zabrać do domów, by 

korzystając z zapisanej na odwrocie modli-

twy przedłużać prośbę do Boga o powoła-

nia. Wysłuchali też homilii i rozważań 

traktujących o pięknie powołania i potrze-

bie modlitwy za kroczących tą drogą i tych, 

których Bóg wzywa do swojej służby.  

 

Do wędrującej wraz z ikoną „Księgi modlą-

cych się o nowe powołania" wpisało się 

1100 osób, które zadeklarowały regularne 

wspieranie modlitwą naszego zgromadze-

nia, jego misji wśród emigrantów, a szcze-

gólnie prosić Pana Boga o nowe zastępy 

chrystusowców, którzy pójdą na krańce 

świata, wszędzie tam, gdzie biją polskie 

serca, bo „żniwo wielkie, ale robotników 

mało". (Łk 10,2)  

 

„Dziękujemy wszystkim współbraciom, 

którzy bardzo poważnie potraktowali wy-

znaczany ich wspólnocie dzień na modli-

twę o powołania i wraz z parafianami trwali 

na niej. Dziękujemy też za przyjęcie nas i 

stworzenie prawdziwie braterskiej wspól-

noty" - mówią organizatorzy „maratonu" - 

referenci powołaniowi naszego zgroma-

dzenia: ks. Mariusz Sokołowski i ks. Ro-

bert Biel, którzy podczas dni modlitw towa-

rzyszyli kolejnym wspólnotom w modlitwie.  

 

„Jesteśmy pewni, że bardzo wielu ludzi 

modli się codziennie o powołania, wspiera 

nas i tych, do których Chrystus mówi: 

«Pójdź za Mną». Niemniej konkretny 

dzień, w którym angażuje się wszystkich 

parafian i zaprasza do modlitwy jest po-

trzebny, bowiem przypomina, jak ważna 

jest sprawa budzenia powołań i wspierania 

ich. Mamy świadomość, że my - powoła-

niowcy w pierwszej kolejności posłani 

jesteśmy, by troszczyć się o powołania, ale 

bez szerokiego wsparcia modlitewnego 

będzie to bardzo trudne" - mówi ks. Ma-

riusz Sokołowski.  

Za: www.chrystusowcy.pl

 

 

   

  Wiadomości zagraniczne  

 

 

                        Nie ma „ziemi niczyjej” 

 

 

Filozoficzna teoria dualizmu mówi o od-

wiecznej walce dwóch przeciwnych sobie 

sił: dobra i zła, prawdy i fałszu, światła i 

ciemności, bytu i niebytu, w której to walce 

zwycięża to jedna, to druga strona. Pozor-

nie w chrześcijaństwie przyjmujemy i prze-

żywamy takie kosmiczne zmaganie jako 

powszechne doświadczenie ludzi wierzą-

cych. Pozornie, bo zasadnicza różnica 

polega na wiedzy o tym, iż po jednej stro-

nie konfliktu jest zawsze zwycięski Absolut, 

wszechmogący Bóg, Stworzyciel, Miłość, 

nieskończony i niedościgniony w każdym 

aspekcie – a po drugiej ograniczone, za-

leżne, upadłe stworzenie, które wybrało 

drogę buntu i kłamstwa, streszczającą się 

w zawołaniu: Non serviam. Bóg w Chry-

stusie zabitym na krzyżu i zmartwychwsta-

łym pokazuje swoje jednoznaczne i osta-

teczne zwycięstwo, przewagę miłości i 

przebaczenia nad nienawiścią. 

 

Z jakiegoś tajemniczego powodu szatan, 

choć przegrany i pokonany, może jednak 

przejściowo dalej działać, atakować i ką-

sać: „A gdy się skończy tysiąc lat, z wię-

zienia swego szatan zostanie zwolniony. I 

wyjdzie, by omamić narody z czterech 

narożników ziemi” (Ap 20,7-8). Jest bardzo 

ważne i istotne, byśmy podejmując dzieło 

nowej ewangelizacji, do której wzywa nas 

Kościół, rozumieli, z jakim przeciwnikiem 

mamy do czynienia, jakie jest pole bitwy.  

 

Ludzie ulegający laicyzacji, oddalający się 

od Boga, odpadający od zbawczego dzia-

łania Chrystusa nie stają się jakimiś „wol-

nymi elektronami”, nie stają się częścią 

jakiegoś obszaru neutralnego, ziemi niczy-

jej – lecz wpadają bezwiednie ponownie w 

domenę ciemności. Ze stanu, o którym tak 

pisze św. Paweł: „Z radością dziękujcie 

Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w 

dziale świętych w światłości. On to uwolnił 

nas spod władzy ciemności i przeniósł do 

królestwa swego umiłowanego Syna, w 

którym mamy odkupienie – odpuszczenie 

grzechów” (Kol 1,11-14), następuje mimo-

wolne lub dobrowolne duchowe staczanie 

się po równi pochyłej, powrót do zniewole-

nia przez władzę ciemności.  

 

Takie odczytanie rzeczywistości pomaga 

zrozumieć pozorne niepokrywanie się 

logiczne zakresów w słowach Chrystusa: 

„Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; 

a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza” (Łk 

11,23) oraz „Kto bowiem nie jest przeciwko 

nam, ten jest z nami” (Mk 9,40). Ktoś pró-

bujący myśleć racjonalnie ma ochotę po-

wiedzieć, że przecież może być opcja 

trzecia, tzn. że ktoś jest neutralny, obojęt-

ny, ani „za”, ani „przeciw”. Okazuje się, że 

w dziedzinie duchowej jakiegoś „wyłączo-

nego środka” nie ma, tertium non datur. 

 

Sługa Boży Kardynał August Hlond wołał: 

„Na wychodźstwie polskie dusze giną”. Nie 

mówił: „chłodnieją, obojętnieją, obniżają 

swój lot duchowy” – ale „giną”. Dramatycz-

ne potwierdzenie tej prawdy dają wyniki 

niedawnej wizytacji kanonicznej placówek 

Towarzystwa Chrystusowego na Wyspach 

Brytyjskich: ponad 90% naszych rodaków 

traci kontakt z Kościołem, nie świętuje po 

chrześcijańsku niedzieli, nie korzysta z 

sakramentów. Obojętnieją? Stają się zie-

mią niczyją?  

 

Podczas lotu powrotnego z Glasgow do 

Polski przysiadła się do mnie pani psycho-

log z Warszawy prowadząca regularnie 

konsultacje dla Polaków. „Muszę coś księ-

dzu powiedzieć… Bo ja współpracuję z 

http://www.francescani.net/index.php?option=com_content&view=article&id=828%3Aunaltro-santuario-dedicato-a-san-antonio-&catid=75%3Aattualita&Itemid=189&lang=pl
http://www.chrystusowcy.pl/
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Kościołem… Większość przypadków, z 

którymi do mnie ludzie przychodzą, nie 

nadaje się dla psychologa, lecz do konfe-

sjonału… Przerażające są rzeczy, w które 

ludzie się wikłają: aborcje – wróżki – zna-

chorzy…” 

 

Polskie przysłowie, brzmiące lekko i nie-

winnie, mówi: „Licho nie śpi”. Słowo Boże 

nie tylko oddaje tę prawdę z całym jej 

dramatyzmem, ale i wskazuje na sposób 

obrony: „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Prze-

ciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, 

szukając, kogo pożreć. Mocniw wierze 

przeciwstawcie się jemu!” (1 P 5,8-9). 

 

Wasz współbrat 

ks. Tomasz Sielicki Schr 

Przewodniczący KWPZM 

 

   

  Wiadomości zagraniczne  

 

Benedykt XVI w Chorwacji. Spo-

tkanie z kapłanami i osobami kon-

sekrowanymi 

 

Do postaci bł. Alojzego Stepinaca nawią-

zał Papież, przewodnicząc nieszporom z 

duchowieństwem, osobami konsekrowa-

nymi i seminarzystami u jego grobu w 

zagrzebskiej katedrze. Ten arcybiskup 

Zagrzebia, mianowany kardynałem w 

1953 r., gdy był w komunistycznym wię-

zieniu, zmarł na zesłaniu w 1960 r. 38 lat 

później, w 1998 r., beatyfikował go Jan 

Paweł II. Benedykt XVI zwrócił uwagę, że 

kard. Stepinac opierał się „wszelkim for-

mom totalitaryzmu, stając się w czasie 

dyktatury nazistowskiej i faszystowskiej 

obrońcą Żydów, prawosławnych i wszyst-

kich prześladowanych. Następnie w okre-

sie komunizmu osłaniał wiernych, zwłasz-

cza licznych prześladowanych i mordo-

wanych księży, bronił prawdy i prawa 

człowieka do życia z Bogiem”. 

 

 

 

 „Jego męczeństwo to punkt kulminacyjny 

przemocy wobec Kościoła w straszliwym 

okresie prześladowań komunistycznych – 

powiedział Papież. – Chorwaccy katolicy, 

zwłaszcza duchowieństwo, padli ofiarą 

systematycznych prześladowań i krzywd, 

zmierzających do zniszczenia Kościoła 

katolickiego, począwszy od jego najwyż-

szego lokalnego zwierzchnika. Ten czas 

szczególnie trudny zaznaczył się pokole-

niem biskupów, księży i zakonników go-

towych umrzeć, by nie zdradzić Chrystu-

sa, Kościoła i Papieża. Ludzie widząc, że 

kapłani nigdy nie tracą wiary, nadziei i 

miłości, zawsze pozostali zjednoczeni. Ta 

jedność wyjaśnia to, co po ludzku jest 

niewytłumaczalne: że tak surowy reżim 

nie mógł ujarzmić Kościoła. Również dziś 

Kościół w Chorwacji jest powołany do 

jedności, aby sprostać wyzwaniom zmie-

nionego kontekstu społecznego, rozpo-

znając z misyjną śmiałością nowe drogi 

ewangelizacji, zwłaszcza w służbie mło-

dych pokoleń” – zachęcał Benedykt XVI. 

 

Papież podkreślił aktualność wskazań 

błogosławionego męczennika, który pod-

czas wojny w 1943 r. głosił, że „albo je-

steśmy katolikami, albo nie jesteśmy. Jeśli 

nimi jesteśmy, musi się to przejawiać w 

każdej dziedzinie życia”. Benedykt XVI 

zauważył, że nauczania moralnego Ko-

ścioła, często dziś nie rozumianego, nie 

można odłączać od Ewangelii. Do bisku-

pów należy przedstawiać je z autoryte-

tem, by pomóc wiernym w podejmowaniu 

osobistej odpowiedzialności. Zachęcił 

księży, aby nie tracili ducha, gdy maleje 

ich liczba, i aby służyli wszystkim potrze-

bującym, zachowując jedność z bisku-

pem. Osoby konsekrowane wezwał do 

dawania świadectwa świętości współcze-

snym ludziom, a przygotowującym się do 

kapłaństwa i życia konsekrowanego ży-

czył wierności powołaniu.  

Za: Radio Watykańskie 

 

Salezjanie na Światowy Dzień 

Środków Społecznego Przekazu 

 

W niedzielę, 5 czerwca, w Kościele jest 

obchodzony 45. Światowy Dzień Środków 

Społecznego Przekazu. Orędzie Bene-

dykta XVI – „Prawda, przepowiadanie i 

autentyczność życia w erze cyfrowej” – 

wzywa nas do obecności na arenie cyfro-

wej, w portalach społecznościowych, jako 

świadków i ewangelizatorów.  

   

Ks. Filiberto Gonzalez, Radca ds. Komu-

nikacji Społecznej, zachęca salezjanów 

do spojrzenia na internet z innej, nowej 

perspektywy. “Gdzie są ludzie młodzi? 

Gdzie znajduje się podwórko do życia 

Systemem Prewencyjnym i Asystencją? – 

to pytania, które rozpoczynają przesłanie 

ks. Gonzaleza, jakie przekazuje w wigilię 

45. Światowego Dnia Środków Społecz-

nego Przekazu.  Internet jest siecią złożo-

ną i będącą w ciągłej ewolucji, odchodzą-

cą od ładu tradycyjnych mass mediów; 

jest nową rzeczywistością, która domaga 

się nowych postaw: „Postarajmy się już 

więcej nie postrzegać jej jako prostego 

narzędzia do wykorzystania w służbie 

osobistych potrzeb czy celów, spróbujmy 

pomyśleć o niej i używać jej jako prze-

strzeni kulturowej i społecznej, ze swoimi 

formami relacji i socjalizacji". 

 

Przywołując orędzie Benedykta XVI, 

Radca ds. Komunikacji Społecznej wzywa 

Salezjanów do obeności w internecie i 

portalach społecznościowych. Jest to 

jeden z nowych horyzontów, do wejścia 

na który synów Ks. Bosko wzywa Kapituła 

Generalna 26: "Tak więc klucz i główne 

wyzwanie tkwi w sposobie rozumienia 

misji i rodzaju obecności na tym konty-

nencie cyfrowym, który się rozrasta i 

pomnaża". 

 

Ks. Gonzalez kończy swoje przesłanie 

przypominając, że "salezjanin, który został 

wychowany do tego, aby rozumować, 

wierzyć i kochać, szanować i pragnąć 

dobra człowieka młodego oraz poszuki-

wać i ofiarować się Bogu w "każdym 

miejscu", nie przestanie tego czynić w 

nowych okolicznościach, kiedy zmieniają 

się struktury, języki i sposoby obecności". 

Za: www.infoans.org  

 

VIII Europejskie Spotkanie Świec-

kich Dominikanów 

 

Pod hasłem Czerpanie ze źródła św. 

Dominika przez współczesnych świeckich 

dominikanów rozpoczęło się 26 maja 

2011 w Caleruega w Hiszpanii, miejscu 

urodzenia św. Dominika, VIII Europejskie 

Spotkanie Świeckich Dominikanów. 

   

 

Program spotkania obejmuje prezentacje 

europejskich prowincji i wikariatów (na 27 

reprezentowanych jest 25), konferencje 

dotyczące duchowości dominikańskiej, 

sprawozdania z działalności ustępującej 

rady europejskiej i wybory kolejnej na 

najbliższe trzy lata. Codziennie delegaci 

uczestniczą we wspólnej mszy św. 

(pierwsza z nich odbyła się w krypcie ze 

studnią św. Dominika) oraz w modlitwie. 

Mimo różnic językowych nie brakuje oka-

http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=491225
http://www.infoans.org/2.asp?sez=2&sotsez=13&doc=6540&Lingua=6
http://www.infoans.org/1.asp?Lingua=6&sez=1&sotsez=13&doc=6542
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zji do nieformalnej wymiany doświadczeń 

i integracji.  

Gośćmi spotkania są przedstawiciele Kurii 

Generalnej Zakonu: o. David Kammler OP 

- generalny promotor świeckich dominika-

nów, o. Wojciech Delik OP Socjusz gene-

rała ds. Europy Środkowej i Wschodniej, 

o. Bernardino Prella OP - Socjusz ds. 

Włoch i Malty. Polską Prowincję reprezen-

tują: Małgorzata Mazur, Anna Sulikowska 

i Piotr Grodecki.   Za: www.dominikanie.pl 

Europejskie spotkanie oblackich 

prowincjałów 

 

W dniach 24-29 maja, w Hünfeldzie, w 

Niemczech odbyło się coroczne spotkanie 

CIE – Konferencji Wyższych Przełożo-

nych Oblackich Europy. Obecni byli wszy-

scy prowincjałowie, oraz superiorzy dele-

gatur i misji a także asystent generalny o. 

Gilberto PIÑÓN i radny generalny na 

Europę o. Luis Ignacio ROIS. Animatorem 

spotkania były o. Adriano TITONE, a 

część refleksyjną poprowadził o. Fabio 

CIARDI. 

   

Podczas spotkania wyżsi przełożeni za-

stanawiali się nad wezwaniem ostatniej 

kapituły do nawrócenia, aby odnowić 

misję oblacką w Europie. Podjęte zostały 

pewne decyzje dotyczące oblackiego 

zaangażowania w formację i duszpaster-

stwo młodzieży.  

 

 

 

O. Thomas KLOSTERKAMP zakończył 

swój mandat przewodniczącego regionu 

Europy. Nowym został wybrany o. Yves 

CHALVET de RÉCY, Prowincjał Francji. 

Jego radnymi zostali o. Ryszard 

SZMYDKI oraz o. Georges VERVUST, 

Prowincjał Belgii-Holandii. Nowym sekre-

tarzem został o. Angelo CAPUANO.  

 

Chociaż liczba oblatów w Europie się 

zmniejsza, ogólne wrażenia po spotkaniu 

było znakiem nadziei na przyszłość. Kon-

ferencja jednogłośnie określiła jako priory-

tety większe zaangażowanie w formację 

(pierwszą i ustawiczną) oraz duszpaster-

stwo młodzieży. Podkreślano, że w obec-

nej sytuacji Europy ponad dobra material-

ne ważniejsze są kontakty osobiste, 

zwłaszcza na poziomie ponadprowincjal-

nym. 

W dniach 24-29 maja, w Hünfeldzie, w 

Niemczech odbyło się coroczne spotkanie 

CIE – Konferencji Wyższych Przełożo-

nych Oblackich Europy. Obecni byli wszy-

scy prowincjałowie, oraz superiorzy dele-

gatur i misji a także asystent generalny o. 

Gilberto PIÑÓN i radny generalny na 

Europę o. Luis Ignacio ROIS. Animatorem 

spotkania były o. Adriano TITONE, a 

część refleksyjną poprowadził o. Fabio 

CIARDI. 

   

Podczas spotkania wyżsi przełożeni za-

stanawiali się nad wezwaniem ostatniej 

kapituły do nawrócenia, aby odnowić 

misję oblacką w Europie. Podjęte zostały 

pewne decyzje dotyczące oblackiego 

zaangażowania w formację i duszpaster-

stwo młodzieży.  

 

O. Thomas KLOSTERKAMP zakończył 

swój mandat przewodniczącego regionu 

Europy. Nowym został wybrany o. Yves 

CHALVET de RÉCY, Prowincjał Francji. 

Jego radnymi zostali o. Ryszard 

SZMYDKI oraz o. Georges VERVUST, 

Prowincjał Belgii-Holandii. Nowym sekre-

tarzem został o. Angelo CAPUANO.  

 

Chociaż liczba oblatów w Europie się 

zmniejsza, ogólne wrażenia po spotkaniu 

było znakiem nadziei na przyszłość. Kon-

ferencja jednogłośnie określiła jako priory-

tety większe zaangażowanie w formację 

(pierwszą i ustawiczną) oraz duszpaster-

stwo młodzieży. Podkreślano, że w obec-

nej sytuacji Europy ponad dobra material-

ne ważniejsze są kontakty osobiste, 

zwłaszcza na poziomie ponadprowincjal-

nym. o. Wojciech Kluj    Za: www.oblaci.pl  

 

Wybrzeże Kości Słoniowej: dramat 

jeszcze się nie skończył 

 

Z chwilą objęcia urzędu prezydenta przez 

Alassane Ouattarę oficjalnie zakończyła 

się faza niestabilności politycznej. Jak-

kolwiek, dotąd pozostało nierozwiązanych 

wiele problemów: sytuacja uchodźców, 

powszechnie udzielający się strach, brak 

artykułów pierwszej potrzeby i niedostatek 

wielu jeszcze innych rzeczy. Mówi o tym 

ks. Antonio César Fernández, hiszpański 

salezjanin misjonarz, który od prawie 

trzydziestu lat przebywa w Afryce. 

 

Ks. Fernández pełni obecnie funkcje 

Sekretarza Wizytatorii Afryki Zachodniej 

Frankofońskiej, obejmującej także Wy-

brzeże Kości Słoniowej, i Ekonoma domu 

salezjańskiego w Abidjan. Po przybyciu 

do Rzymu, gdzie zatrzyma się do połowy 

czerwca, opowiedział ANS o trudnych 

miesiącach wojny i zaangażowania sale-

zjanów stojących u boku najsłabszych. Od 

grudnia zeszłego roku napięcia, jakie 

objęły ten kraj, coraz bardziej się rozprze-

strzeniały. Do konfliktu politycznego po-

między Gbagbo i Ouattarą dołączyły inne 

ukryte konflikty, wywołane różnicami 

pomiędzy rdzenną ludnością Wybrzeża 

Kości Słoniowej, stanowiącą większość 

na południu kraju, a potomkami imigran-

tów z Burkina Faso i innych granicznych 

krajów, dominujących na północy. 

Wraz z rozwojem konfliktów pomiędzy 

siłami wojskowymi obu rywali wybuchła 

cała seria innych problemów: zamknięcie 

szkół i banków, zablokowanie eksportu 

kakao, godzina policyjna... W tej sytuacji 

niepewność bardzo się rozpowszechniła 

wśród ludności. W Duékoué, przy 

wschodniej granicy kraju, strach przed 

starciami na tle etnicznym i celowe ze-

msty, zwłaszcza po wkroczeniu do mia-

sta, w końcu marca, oddziałów Ouattary, 

zmusiło tysiące mieszkańców Wybrzeża 

Kości Słoniowej do udania się w to jedyno 

miejsce, które mogło ich przyjąć i zapew-

nić schronienie - na salezjańską placówkę 

misyjną "Św. Teresy od Dzieciątka Je-

zus".  (…) 

Powodem do największego zadowolenia 

dla ks. Fernándeza i innych salezjanów w 

kraju jest to, że udało im się w wielu 

opuszczonych ludziach młodych obudzić 

nadzieję, tak jak to było w przypadku 

małego Kadera, 10-letniego dziecka cho-

rującego na autyzm i epilepsję, opusz-

czonego przez swoją rodzinę. Po przyby-

ciu blisko rok temu, dzięki pomocy działa-

czy i innych młodych z ośrodka, prawie że 

przestał cierpieć na epilepsję i stara się 

nawiązać kontakt z osobami, które znaj-

dują się blisko niego. Dla niego, jak i dla 

dzieci takich jak on, pośród ogromnych 

trudności, trudzą się dzisiaj Synowie Ks. 

Bosko.                     Za: www.infoans.org  

 

Wybrano przełożonego franciszka-

nów w Kanadzie 

 

W czasie trwającej VII Kapituły Kustodial-

nej Zwyczajnej Kustodii prowincjalnej pw. 

Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Kana-

dzie dnia 1 czerwca 2011 r. wybrano 

nowego Kustosza. Został nim o. Wacław 

Sokołowski, który sprawował ten urząd 

także w poprzednich dwóch kadencjach.  

 

 

 

Kapituła wybrała asystentów kustodial-

nych; zostali nimi: o. Józef Błaszak, o. 

Józef Brzozowski, o. Bogdan Gawot i o. 

Dariusz Szurko. Wikariuszem został o. 

Bogdan Gawot, sekretarzem kustodii 

został wybrany o. Dariusz Szurko, pobor-

cą i ekonomem o. Józef Błaszak 

 

Kustodia pod wezwaniem św. Maksymi-

liana Kolbe z siedzibą w Montrealu zosta-

ła powołana do życia 1974 roku. Obecnie 

Kustodia prowadzi sześć parafii. W diece-

zji montrealskiej obsługuje cztery polskie 

parafie i jedną parafię francuską. W pro-

wincji Ontario prowadzi jedną parafię 

http://dominikanie.pl/aktualnosci/news/news_id,2913,viii_europejskie_spotkanie_swieckich_dominikanow.html
http://www.oblaci.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=740:huenfeld-konferencja-wzszych-przeoonych-oblackich&catid=1:aktualnosci&Itemid=56
http://www.infoans.org/1.asp?Lingua=6&sez=1&sotsez=13&doc=6542
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angielską i Franciszkański Ośrodek Ka-

szuby.    Za: www.franciszkanie.gdansk.pl 

 

Franciszkanie bliźniacy zmarli tego 

samego dnia 

 

W wieku 92 lat zmarli tego samego dnia 

dwaj zakonnicy-bliźniacy z Buffalo w USA 

– bracia Julian i Adrian Riesterowie. 65 lat 

temu złożyli śluby w zakonie franciszkań-

skim. Jednojajowi bliźniacy pracowali 

razem na katolickim Uniwersytecie św. 

Bonawentury, wykonując prace stolarskie, 

ogrodnicze oraz pomagając jako kierow-

cy. Z wyglądu byli nie do odróżnienia, 

choć mieli różne osobowości. 

 

 

 

Mnisi zmarli w środę, 1 czerwca, w szpita-

lu pw. św. Antoniego w Saint Petersburgu 

na Florydzie. Brat Julian zmarł rano, a 

brat Adrian wieczorem. Przyczyna w obu 

przypadkach była ta sama: niedoczyn-

ność serca - poinformował o. James Toal, 

gwardian franciszkańskiego klasztoru, w 

którym bliźniacy przebywali od 2008 r.  

 

Zmarli bracia wstępowali wspólnie do 

zakonu w Nowym Jorku. Władze zakonne 

rozdzieliły ich, wysławszy na różne para-

fie. Od 1973 r. znowu pracowali razem na 

uniwersytecie. Tu przeżyli obok siebie 35 

lat. Mieszkali w oddzielnych celach, ale 

mieli ten sam numer telefonu wewnętrz-

nego. 

 

Po Mszy pogrzebowej ich ciała zostaną 

przetransportowane do Buffalo, gdzie 

spoczną obok siebie na cmentarzu przy 

uniwersytecie św. Bonawentury.  

Za: www.deon.pl

 

 

 

   

  Zapowiedzi wydarzeń  

 

Ojcowie Szensztaccy 

Uroczystość Koronacji Wizerunku 

Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej  

 

Rodzina Szensztacka skupiona przy 

Sanktuarium Zawierzenia zaprasza na  

uroczystość Koronacji Wizerunku Matki 

Bożej Trzykroć Przedziwnej  w Sanktu-

arium Zawierzenia  (Bydgoszcz ul. Smu-

kalska 113) w dniu 18 czerwca 2011 r. 

Koronacji dokona J. E. Ks. Bp Jan Tyrawa 

ordynariusz bydgoski. W dowód wdzięcz-

ności za dotychczasową opiekę i błogo-

sławioną obecność na tej ziemi pragniemy 

Maryi ofiarować koronę, obierając Ją na 

Królową Zawierzenia  

 

Przebieg uroczystości:  

10.30 - Rozpoczęcie i powitanie gości 

11.00 - Eucharystia 

13.00 - Agapa 

15.00 - Świętowanie 25 - lecia Dzieła 

Szensztackiego w Archidiecezji Gnieź-

nieńskiej i Diecezji Toruńskiej 

18.00 - Nabożeństwo dziękczynne 

 

Wznowienie procesu beatyfikacyj-

nego Sługi Bożego o. Bernarda z 

Wąbrzeźna Benedyktyna z Lubinia  

 

10 czerwca 2011 roku podczas uroczystej 

Mszy św. o godz. 11.00 J.E. Ksiądz Arcy-

biskup Stanisław Gądecki ogłosi wzno-

wienie procesu beatyfikacyjnego Sługi 

Bożego o. Bernarda z Wąbrzeźna Bene-

dyktyna z Lubinia oraz dokona zaprzysię-

żenia członków Komisji Historycznej. Z 

radością zapraszamy do uczestnictwa w 

tej ważnej i historycznej uroczystości 

OO. Benedyktyni z Lubinia  

 

Spotkanie Młodych w Dębowcu 

„zagubieni w sieci” 

 

Pod hasłem Zagubieni w sieci w dniach 4-

9 lipca 2011 roku w Sanktuarium Matki 

Bożej Saletyńskiej w Dębowcu k. Jasła 

odbędzie się XXIV Międzynarodowe Sale-

tyńskie Spotkanie Młodych (MSSM). Co-

dzienna Eucharystia, możliwość pojedna-

nia się z Bogiem w sakramencie pokuty, 

konferencje znakomitych gości oraz mu-

zyka z głębokim przesłaniem. Organizato-

rami Spotkania są Misjonarze Saletyni. 

   

 

Tegoroczne spotkanie poświęcone będzie 

zagrożeniom, jakie czyhają na młodych 

ludzi zdezorientowanych często we 

współczesnym świecie. Dla wielu z nich 

jest to rzeczywistość wirtualna, a nie real-

na, uniemożliwiająca niekiedy właściwe 

funkcjonowanie w domu, w rodzinie, w 

szkole, w społeczeństwie. Internet, kom-

puter, muza, mp3, komórka, seks i gry, to 

nieodłączne gadżety, z którymi na co 

dzień się spotykamy. Ich złe i nieodpowie-

dzialne wykorzystanie prowadzi często do 

swoistego zagubienia w sieci codziennego 

życia, osamotnienia i frustracji. To co 

zdaje się być na pierwszy rzut oka modne, 

nowoczesne i na czasie, staje się zabor-

cze i potrafi zawładnąć życiem młodego 

człowieka, a niejednokrotnie uzależnić.  

 

Zaproszeni w tym roku do Dębowca kon-

ferencjoniści to są osoby związane ze 

światem życia publicznego. Tomasz Terli-

kowski, Adam Woronowicz, Leszek Do-

kowicz, Małgorzata Więczkowska czy ks. 

Marek Bałwas, pomogą zmierzyć się z 

zasygnalizowanymi problemami i ukażą 

jak się w tym wszystkim odnaleźć. Będzie 

także okazja do zadawania im nurtujących 

pytań. Na tegorocznym Spotkaniu nie 

zabraknie też dobrej muzyki z głębokim 

przesłaniem. W Dębowcu wystąpią trzy 

zespoły: Siewcy Lednicy, Bethel i En Gedi. 

W specjalnym programie muzycznym 

zaprezentuje się także DJ Frost z Krynicy. 

Patronat medialny nad XXIV Międzynaro-

dowym Saletyńskim Spotkaniem Młodych 

w Dębowcu objęli: TVP Rzeszów, Gazeta 

Codzienna NOWINY, Katolickie Radio 

VIA, Telewizja Jasło, Portal nowiny24.pl, 

Portal OPOKA, Tygodnik Gość Niedzielny, 

Tygodnik NIEDZIELA, Portal TerazJasło, 

La Salette. Posłaniec Matki Bożej Sale-

tyńskiej, Portal Saletyni.pl. Szczegóły 

programu można znaleźć na stronie 

www.spotkania.saletyni.pl. ks. Piotr Szwe-

da  MS       Za: www.saletyni.pl 

VIII Ogólnopolskie Czuwanie mo-

dlitewne w intencji powołań i po-

wołanych 

 

VIII Ogólnopolskie Czuwanie modlitewne 

w intencji powołań i powołanych 

w Sanktuarium Pasyjno - Maryjnym w 

Kalwarii Zebrzydowskiej. Odbędzie się 

ono pod hasłem „W komunii z Bogiem” w 

nocy 11/12 czerwca 2011 r. Będziemy 

modlić się w intencji Ojca Świętego Bene-

dykta XVI, biskupów, kapłanów, osób 

konsekrowanych, o nowe powołania ka-

płańskie, zakonne i misyjne w Kościele 

Chrystusowym oraz w intencji młodych 

http://www.franciszkanie.gdansk.pl/2011/06/02/nowy-kustosz-i-definitorium-w-kanadzie/
http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,5895,franciszkanie-blizniacy-zmarli-tego-samego-dnia.html
http://www.spotkania.saletyni.pl/
http://www.spotkania.saletyni.pl/
http://saletyni.pl/aktualnosci/wiadomosc/243/debowiec-saletyni-zagubieni-w-sieci-
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ludzi stojących przed wyborem drogi ży-

ciowej. Naszą modlitwą wyrazimy 

wdzięczność Panu Bogu za dar beatyfika-

cji Jana Pawła II. W programie czuwania, 

oprócz modlitwy, zaplanowano koncert 

ewangelizacyjny zespołu muzycznego 

WSD z Kalwarii Zebrzydowskiej oraz 

świadectwa różnych osób. Specjalnym 

gościem czuwania będzie J. E. ks. bp 

Wiesław Lechowicz (Delegat Episkopatu 

Polski ds. Powołań), który  będzie prze-

wodniczył Eucharystii o północy.  

OO. Bernardyni 

  Szczegółowy program:  

 

20.00    – Rozpoczęcie czuwania 

20.30    –  Modlitwa Różańcowa  

21.00   –   Apel Jasnogórski 

21.15    –  Koncert i świadectwa  

24.00    –  Eucharystia 

  1.30     –  Agapa 

  2.30     –  Adoracja Najśw. Sakramentu 

  3.30     – Droga Krzyżowa 

  6.30     – Zakończenie czuwania 

 

Smaczniej i zdrowiej  

Trzydniowe spotkanie dla naszych 

kucharek  

 

Kurso-rekolekcje dla sióstr zakonnych i 

pań pracujących w kuchni plebańskiej, 

jakie odbyły się przed rokiem, spotkały się 

z bardzo dobrym przyjęciem. W dwóch 

turach udział wzięło ponad 100 osób z 

całej Polski, a spotkaniom towarzyszyło 

duże zainteresowanie mediów. 

 

Wychodząc naprzeciw postulatom uczest-

niczek ubiegłorocznego kursu ss. niepoka-

lanki zapraszają do Białego Klasztoru do 

pracowni gastronomicznej tamtejszego 

Technikum Gastronomicznego na kolejną 

edycję kursu w dniach od 6 – 8 czerwca. 

Uczestniczki spotkania w ramach zajęć 

praktycznych same przygotują kilkanaście 

dań na tzw. „szwedzki stół". Ze względu 

na ograniczoną ilość stanowisk w pracow-

ni liczba uczestniczek jest ograniczona. 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

W tym samym czasie (6 - 8 czerwca) dla 

tych sióstr i pań, które nie uczestniczyły w 

ubiegłorocznym kursie będzie możliwość 

skorzystania z wykładów i zajęć teore-

tycznych na temat zdrowego żywienia, 

diety wątrobowej, diety cukrzycowej. Z 

wykładami połączone będą też warsztaty 

obejmujące: składanie serwetek, nakry-

wanie do stołu, strojenie potraw obsługę 

gości oraz podawanie do stołu. Uczest-

niczki kursu teoretycznego będą mogły po 

jego zakończeniu uczestniczyć w innym 

terminie w drugiej edycji części praktycz-

nej obejmującej przygotowanie „szwedz-

kiego stołu". Warsztaty poprowadzą sio-

stry i panie nauczycielki z Technikum 

Gastronomicznego przy Białym Klasztorze 

w Nowym Sączu. 

 

Wszystkie uczestniczki będą mogły w 

czasie specjalnej prezentacji zapoznać się 

najnowszym sprzętem kuchennym (m.in. 

Thermomix). Będzie też możliwość naby-

cia sprzętu kuchennego oraz publikacji 

kulinarnych. Uczestniczki będą mogły 

uczestniczyć w Eucharystii, liturgii godzin, 

wysłuchać konferencji oraz skorzystać z 

sakramentu pokuty. ks. Robert Biel, Wika-

riusz biskupi ds. zakonnych.  

 

   

  Witryna Tygodnia  

 

 

DO CIOTUSIEŃKI DOBRODZIEJKI 

Małgorzata Anna Borkowska OSB 

 

Do ciotusieńki dobrodziejki s. Małgorzaty 

Borkowskiej OSB to książka bibelot, z 

piękną szatą graficzną. Ma postać listów 

siedemnastowiecznej benedyktynki, która 

wyjeżdża do nowo założonego klasztoru w 

Orszy, a potem na skutek zawieruch dzie-

jowych wędruje po różnych miastach daw-

nych Kresów Rzeczpospolitej. Autorka, 

wybitna tłumaczka i znawczyni historii 

życia zakonnego, znakomicie przedstawiła 

zarówno realia klasztornego życia w XVII 

w., jak i duchowy rozwój bohaterki, boryka-

jącej się z trudnymi warunkami życia co-

dziennego i z własnymi rozterkami.  

 

Oto fragment wstępu, napisanego przez S. 

Małgorzatę Annę Borkowską: „Pannie 

Potencjanie (później Adelchedzie) Zaliwa-

czance tyle tylko wiadomo, co z jej wła-

snych listów. Nie będziemy więc tego we 

wstępie powtarzać, niech mówi sama. 

Powiedzmy jedynie, że była benedyktynką 

w Nieświeżu, skąd jeszcze jako nowicjusz-

kę posłano ją na fundację do Orszy.  

 

Jej język, nie pozbawiony zresztą cech 

kresowych, tu i tam wymaga już dziś obja-

śnień, podobnie jak realia miejsca i czasu, 

a zwłaszcza dramatis personae. Oboczno-

ści form, jak „jeno/jedno”, „tylo/tylko” i wiele 

innych, są typowe dla ówczesnej kresowej 

polszczyzny. Łaciny, na szczęście dla 

dzisiejszego czytelnika, znała panna Po-

tencjana tyle tylko, ile potrzebowała do 

brewiarza, i mało kiedy używa jej w listach 

do czego innego niż do dat, które najczę-

ściej są u niej nazwami świąt liturgicznych. 

 

 

 

Listy obejmują lata 1640–1682. Są między 

nimi długie luki i nie zawsze wiadomo, czy 

są to przerwy w korespondencji, czy też 

skutek zaginięcia listów. Ogólnie biorąc, 

korespondencja wydaje się częstsza w 

okresach różnorakich kłopotów, rzadsza w 

czasach spokojnych. W długim okresie 

wojennym ustaje oczywiście zupełnie.  

 

Tło historyczne tej korespondencji to naj-

pierw ostatnie lata okresu stabilizacji poli-

tycznej i wzmożonej akcji fundowania 

nowych klasztorów; z samego tylko nie-

świeskiego klasztoru benedyktynek wyszło 

aż pięć fundacji, z których orszańska była 

ostatnia. Następnie są to lata wojny i tu-

łaczki; potem trudne lata powojenne. Na 

problemy bytowe i prawne nakładają się 

ówczesne kontrowersje o tekst reguły dla 

benedyktynek; było w siedemnastowiecz-

nej Polsce aż sześć różnych jej opraco-

wań, a spory bywały zażarte. 

  

Tekst listów podany jest w dzisiejszej 

ortografii; skróty rozwiązano; interpunkcja i 

podział na akapity pochodzą od wydawcy; 

wszelkie potknięcia stylistyczne zachowa-

no starannie. Nadto w wydaniu dodano 

pod osobną (rzymską) numeracją kilkana-

ście tekstów pochodzących od innych 

osób, z tego samego czasu i środowiska, 

które mogą rzucić światło na opisywane 

wypadki.” M.B..  

 

Oprawa twarda 

Rok wydania: 2007 

Ilość stron: 156 

Wydawnictwo: Znak 

Cena detaliczna: 25 zł 

Za: www.angelus.pl  

 

http://www.znak.com.pl/book.php?id=1828
http://www.angelus.pl/
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Odeszli do Pana 

 

ŚP. BR. RAFAŁ (MARIAN) NAPRAWA (1925-2011) SSCC 

 

W święto Nawiedzenia NMP, w wieku 86 

lat, odszedł do Pana br. Rafał (Marian) 

Naprawca, sercanin biały. W Zgromadze-

niu Najświętszych Serc przeżył 59 lat. 

Urodził się 25 stycznia 1925 roku w miej-

scowości Wymysłów, woj. świętokrzyskie 

(dawniej kieleckie). Na chrzcie św. otrzy-

mał imię Marian. Jego rodzicami byli: 

Stanisław i Katarzyna. 

   

Do Zgromadzenia Najświętszych Serc 

wstąpił w 1952 roku. Po odbyciu rocznego 

nowicjatu w Sokołówce, 8 grudnia 1953 

roku złożył pierwsze śluby zakonne, a 6 

stycznia 1957 roku - śluby wieczyste. 

 

Większość swego życia związany był z 

Klasztorem „Chrystusa Króla" w Polanicy-

Zdroju (1953-1989), gdzie pracował na 

gospodarstwie. W latach 1989-2002 służył 

posługą w Klasztorze „Dobrego Ojca Piotra 

Coudrin" we Wrocławiu, a w latach 2002-

2010 w Domu zakonnym w Mielniku 

n/Bugiem. Ostatnie miesiące życia spędził 

ponownie w Klasztorze „Christus Rex". 

 

 

 

Uroczystości pogrzebowe śp. br. Rafała 

Naprawcy rozpoczęły się w czwartek, 2 

czerwca 2011 roku o godz. 14.00, w Klasz-

torze „Chrystusa Króla" w Polanicy-Zdroju. 

O godz. 14.30 nastąpiło przewiezienie 

ciała do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej 

w Starym Wielisławiu. 

 

Mszy św. pogrzebowej przewodniczył o. 

prowincjał Andrzej Łukawski SSCC a 

okolicznościową homilię wygłosił o. Bona-

wentura Goluch SSCC. Nawiązując do 

wspólnie przeżytych wielu lat w Zgroma-

dzeniu i jednym klasztorze, kaznodzieja 

wskazał na postawę pokornego, prostego 

współbrata, który wyróżniał się pracowito-

ścią i modlitwą. Podkreślił również, że to 

rozmodlenie znajdowało wyraz w codzien-

nym życiu śp. br. Rafała, zarówno w pracy, 

jak i w relacjach z każdym człowiekiem. 

Szczególne nabożeństwo do Matki Bożej, 

w całym jego życiu zaowocowało również 

tym, że moment przejścia do życia wiecz-

nego przypadł w święto Nawiedzenia 

NMP.                                 Za: www.sscc.pl  

 

ŚP. KS. JAN DOBSKI (1928-2011) SAC 

 

Dnia 3 czerwca 

2011 roku zmarł 

w Poznaniu nasz 

Współbrat KS. 

JAN DOBSKI 

SAC Msza św. 

pogrzebowa w 

intencji śp. ks. 

Jana zostanie 

odprawiona 8 

czerwca br. 

(środa) o godz. 

10.00 w pallo-

tyńskim kościele p.w. św. Wawrzyńca 

Męczennika w Poznaniu (ul. Przybyszew-

skiego 30). Po Mszy św. odbędzie się 

pogrzeb na Cmentarzu Junikowo w Po-

znaniu.  

 

Ks. Jan Dobski SAC urodził się 24 czerwca 

1928 roku w Płoszowie. Pierwszą konse-

krację w Stowarzyszeniu Apostolstwa 

Katolickiego złożył 8 września 1953 roku w 

Ząbkowicach Śląskich, a święcenia prezbi-

teratu otrzymał 11 czerwca 1959 roku w 

Ołtarzewie.  

 

Jako Pallotyn posługiwał w Gdańsku, 

Ząbkowicach Śląskich, Poznaniu, Ołtarze-

wie, Rynie, Jaworze, Otwocku, Celinach, 

Brzezinach k. Choszczna i na misjach w 

Rwandzie. Od 23 grudnia 2004 roku 

mieszkał we wspólnocie w Poznaniu.  

 

Śp. ks. Jana polecajmy Miłosierdziu Bo-

żemu, prosząc dla Niego o łaskę nieba. 

Za: www.pallotyni.pl   

  

   

http://www.sscc.pl/aktualnosci.php
http://www.pallotyni.pl/
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