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Wiadomość tygodnia 

 

 

Rozdano nagrody Festiwalu Filmów w Niepokalanowie 

W dniach od 1-5 czerwca 2011 roku 

odbył się, pod patronatem kard. Józefa 

Glempa oraz Komitetu Honorowego, 

kolejny XXVI Międzynarodowy Katolicki 

Festiwal Filmów i Multimediów „Niepo-

kalanów 2011”.  

 

Komisja Jury Festiwalu przyznała nagrody 

w kategoriach: filmu fabularnego, filmu 

dokumentalnego, programu telewizyjnego, 

programu edukacyjnego i filmu amator-

skiego. Grand Prix Festiwalu otrzymał film 

„The 13th Day” opowiadający o wydarze-

niach w Fatimie w 1917 roku. Natomiast 

Klasztor Niepokalanów oraz organizatorzy 

Międzynarodowego Festiwalu Filmów i 

Multimediów Niepokalanów otrzymali 

Nagrodę URBI PAX Międzynarodowego 

Stowarzyszenia "100 Miast dla Pokoju" z 

siedzibą w Barcelonie. 

 

GRAND PRIX Festiwalu zdobył film The 

13th Day w reżyserii Iana i Dominica 

Higgins (sponsor: Leo Hughes, producent. 

13th Day Films Limited, Anglia i Portuga-

lia)za przypomnienie bardzo ważnego 

przesłania dla świata zawartego w orędziu 

Matki Bożej i przekazanego dzieciom w 

Fatimie. Prostota formy i wysoki poziom 

artystyczny jest pomocą w przeżywaniu 

istotnych treści przesłania - napisano w 

uzasadnieniu nagrody 

 

W ramach Festiwalu przyznano także 

Nagrody Specjalne:  

 

1/ Nagrodę im. Juliana Kulentego „Media 

w służbie Ewangelii” dla twórców zagra-

nicznych otrzymał, za całokształt swej 

twórczości prof. Shigeki Chiba z Japonii, 

autor uczestniczących w Festiwalu Niepo-

kalanów 2011 filmówo św. Ojcu Maksymi-

lianie Kolbe i o błogosławionej Matce 

Teresie (Auschwitz, A Miracle of Love, I 

Mother Teresa to Kiru) 

 

2/ Nagrodę Prezesa Telewizji Polskiej SA 

– Juliusza Brauna, otrzymało Wydawnic-

two A-Z z Krakowa, za produkcję filmu 

związanego z ogłoszonym przez Senat 

Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Kol-

biańskim „Nie gaście ducha Ojca Maksy-

miliana” w reżyserii Małgorzaty Pabis oraz 

za wieloletnią działalność ewangelizacyj-

ną.  

 

3/ Nagrodę Jego Eminencji ks. Józefa 

Kardynała Glempa, Prymasa-Seniora, 

otrzymał Grzegorz Królikiewicz ze Studia 

„N” za film „Kern”, ukazujący szlachetne 

zmagania człowieka głębokiej wiary z 

tragediami życiowymi i przeciwnościami 

losu w okresie trudnych przemian w Pol-

sce.  

 

4/ Nagrodę Jego Eminencji ks. Kazimierza 

Kardynała Nycza, Metropolity Warszaw-

skiego za związany z Rokiem Beatyfikacji 

Papieża Jana Pawła II Tryptyk - Projekt 

życia wg nauczania Jana Pawła II - Od 

początku do końca i początku - reżyserzy: 

Iwona Meus-Jargusz i Piotr Jaworski.  

 

5/ Nagrodę Signis Białoruś otrzymał Carlo 

a Paola de Biase (Włochy)za film La Ma-

donnina Ha Pianto per L’umanita oraz 

wieloletnie wsparcie Festiwali Niepokala-

nów i Magnificat na Białorusi.  

 

6/ Nagrodę o. Mirosława Bartosa – Pro-

wincjała Prowincji Matki Bożej Niepokala-

nej Zakonu Braci Mniejszych Konwentual-

nych otrzymała Natalia Kandudina (Rosja) 

za film „Kim dla mnie jest Maryja?", ukazu-

jący głęboką wiarę i ukochanie Matki 

Bożej muzyka Jana Budziaszka. 

  

7/ Nagrodę Starosty Powiatu Sochaczew-

skiego – Tadeusza Korysia, otrzymała 

Renata Kutera Zdravkovska z Macedonii, 

dyrektor Muzeum Matki Teresy w Skopje 

za film „Majka Teresa wo Skopje”  

 

8/ Nagrodę Wójta Gminy Teresin – Marka 

Olechowskiego otrzymał film „Jan Paweł II 

w Małopolsce” produkcji TVP Kraków oraz 

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. 

Jana Pawła II.  

 

9/ Nagrodę Gwardiana Klasztoru ojców 

Franciszkanów z Niepokalanowa otrzymał 

Antoni Lech Kujawski za film „Ze wzgórza 

nad miastem – św. Maksymilian w Gdyni”  

 

Klasztor Niepokalanów oraz organizatorzy 

Międzynarodowego Festiwalu Filmów i 

Multimediów Niepokalanów otrzymali 

Nagrody URBI PAX Międzynarodowego 

Stowarzyszenia "100 Miast dla Pokoju" z 

siedzibą w Barcelonie. Nagrodę Gwardia-

nowi Niepokalanowa wręczył przedstawi-

ciel Stowarzyszenia – o. CM Paul z Indii. 

Wśród nagrodzonych już miast są m.in. 

Meksyk, Sewilla, Santander, Moskwa, 

Sochaczew, nagrodzony w Roku Chopi-

nowskim 2010.       Za: www.opoka.org.pl   

 

$#guid{3D FB353E-C28F-46FF-AF6C-111629BA B423} #$ 
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  Wiadomości krajowe 

 

Dzieci z Kółek Różańcowych przy-

były na Jasną Górę 

 

13. Ogólnopolska Pielgrzymka Podwórko-

wych Kółek Różańcowych Dzieci trwa w 

niedzielę, 12 czerwca na Jasnej Górze. 

Podwórkowe Kółka Różańcowe Dzieci 

działają przy Radiu Maryja. 

  

„Intencji mamy bardzo wiele, bo wielkie są 

nasze serca – serca gorące miłością do 

Pana Boga, Matki Najświętszej i drugiego 

człowieka - mówi opiekun Podwórkowych 

Kółek Różańcowych o. Piotr Dettlaff, re-

demptorysta z Radia „Maryja” - Przycho-

dzimy z tymi indywidualnymi, dotyczącymi 

naszych rodziców, babć, dziadków, cioć i 

wujków – z tym wszystkim, co jest związa-

ne z naszym życiem w szkole, na podwór-

ku, w spotkaniach z kolegą i koleżanką. 

Ale przynosimy także te intencje, które 

towarzyszą nam zawsze, od początku, 

kiedy powstały PKRD – za Kościół, Ojca 

Świętego Benedykta XVI, naszą Ojczyznę, 

Radio Maryją TV Trwam, a nade wszystko 

za to, aby ta nasza wielka już rodzinka 

różańcowa powiększała się. 144 tys. dzie-

cięcych serc, które każdego dnia biorą do 

swoich dłoni paciorki różańca, odpowiada-

ją Matce Bożej na Jej wołanie wypowie-

dziane w Fatimie do pastuszków fatim-

skich, naszych kolegów i koleżanek i po-

przez to doświadczamy niesamowitych 

rzeczy, dzieją się cuda w naszej rodzinie, 

w naszej Ojczyźnie, naszych serdusz-

kach”.  

 

Do powstałych w 1997 r. PKRD dziś nale-

ży ponad 140 tys. osób z 32 krajów świata 

na wszystkich kontynentach. Każde z nich 

odmawia codziennie przynajmniej dziesią-

tek Różańca, rozważając kolejno poszcze-

gólne tajemnice.  

Na jasnogórskie spotkanie przybyły dzieci 

z opiekunami, rodzicami, wychowawcami, 

katechetami, kapłanami i siostrami zakon-

nymi. Przywiozły ze sobą transparenty i 

chorągiewki.  

 

Na pielgrzymce obecna jest niepełno-

sprawna Madzia Buczek, założycielka 

Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzie-

ci. „Niesamowita radość, wielkie szczęście, 

wielkie dziękczynienie Bogu i Matce Naj-

świętszej za to, że wszyscy możemy tutaj 

być. Z całego serca dziękuję wam za to, że 

przybyliście, że odpowiedzieliście na za-

proszenie Matki Najświętszej” – mówiła do 

dzieci Madzia Buczek Więcej na: 

www.jasnagora.com 

Wydawnictwo 'W drodze'  

nagrodzone 

 

Za konsekwentnie budowaną i rozszerza-

ną wiedzę z zakresu teologii i duchowych 

źródeł współczesnej kultury Wydawnictwo 

'W drodze' otrzymało nagrodę: Hiacinthus 

Silesianus 2011, przyznawaną przez Bi-

bliotekę Śląską i Księgarnię Św. Jacka.  

 

Wydawnictwo zostało wyróżnione nagrodą 

za publikację: Rajmund z Kapui, Żywot 

Świętej Katarzyny ze Sieny, przeł. Kalikst 

Suszyło OP.          Za: www.dominikanie.pl. 

   

Ogólnopolska pielgrzymka mini-

strantów w Niepokalanowie 

 

Ponad 3 tys. ministrantów i lektorów wraz z 

opiekunami przybyło na IV Ogólnopolską 

Pielgrzymkę Ministrantów i Lektorów do 

Niepokalanowa. Przyjechali z większości 

polskich diecezji. Delegat Konferencji 

Episkopatu Polski ds. ministrantów i lekto-

rów bp Adam Bałabuch ze Świdnicy, pod-

kreślił, że takie święto służby liturgicznej 

zachęca ministrantów do dalszej służby.  

 

„Przyjeżdżamy do szczególnego miejsca, 

gdzie patronuje Niepokalana. Tu więc 

można się nauczyć kształtować swoje 

serce na wzór Niepokalanej, w czystości, 

pokorze. Ale też jesteśmy pod okiem św. 

Maksymiliana, więc kolejna piękna posta-

wa, której możemy się nauczyć, to posta-

wa ofiary” – powiedział bp Bałabuch. 

  

Ministranci i lektorzy po Mszy zwiedzili 

Niepokalanów i wysłuchali konferencji o 

św. Maksymilianie Kolbe  

Za: Radio Watykańskie.  

 

Zakończenie zajęć dwuletniej  

Szkoły Formatorek Zakonnych  

 

Zakończyły się zajęcia dwuletniej Szkoły 

Formatorek Zakonnych prowadzonej pod 

patronatem Polskiej Prowincji Salwatoria-

nów przez Centrum Formacji Duchowej w 

Trzebini k. Krakowa. 9 czerwca br. w 

Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w 

Trzebini Mszy Świętej kończącej zajęcia 

Szkoły przewodniczył prowincjał salwato-

rianów ks. Piotr Filas SDS. Podczas uro-

czystej sesji końcowej podsumowania 

zajęć dokonał dyrektor Szkoły ks. Grze-

gorz Pomorski SDS.  

 

Szkoła Formatorek jest przeznaczona dla 

sióstr zakonnych odpowiedzialnych za 

formację w swoich zgromadzeniach lub 

przygotowujących się do pracy w formacji. 

W ciągu dwóch lat odbywa się dziesięć 

pięciodniowych sesji formacyjnych i dwie 

serie ośmiodniowych rekolekcji „lectio 

divina”. W edycji 2009-2011 Szkołę ukoń-

czyły 102 siostry pochodzących z Polski i z 

zagranicy (z Białorusi, Czech, Litwy, Sło-

wacji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Kenii i 

Zambii).  

 

 

 

Program merytoryczny obejmował cztery 

bloki formacji:  

1. wykłady i konwersatoria z zakresu teo-

logii i antropologii formacji zakonnej (zaję-

cia prowadziło 22 wykładowców z różnych 

ośrodków akademickich w Polsce – 

4 profesorów, 12 doktorów, 5 magistrów, 1 

lekarz medycyny),  

2. zajęcia w grupie warsztatowej (prowa-

dzone przez 7 osób z przygotowaniem 

psychologicznym lub pedagogicznym),  

3. formację do modlitwy Słowem Bożym w 

dynamice „lectio divina” (w oparciu o drogę 

powołania św. Piotra Apostoła),  

4. osobistą formację w dynamice indywi-

dualnej rozmowy formacyjnej.  

 

Zajęcia kolejnej edycji Szkoły Formatorek 

Zakonnych (2011-2013) rozpoczną się w 

październiku br. Równolegle trwają zajęcia 

Szkoły prowadzone we Lwowie dla 46 

sióstr z terenu Ukrainy (ich zakończenie 

zaplanowano na lipiec 2012).  

Piotr Ślęczka SDS 

 

Akcent Roku Kolbiańskiego 

u Braci Mniejszych 

 

„Muszę być świętym jak największym” – 

pod takim hasłem zakończył się w Górze 

św. Anny, w poniedziałek 6 VI 2011, kilku-

dniowy zjazd Liturgicznej Służby Ołtarza 

(Ministrantów i Marianek), należących do 

parafii prowadzonych przez franciszkanów 

z Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci 

Mniejszych. To wydarzenie, odbywające 

się corocznie od wielu lat, tym razem włą-

czyło się w świętowanie „Roku Kolbiań-

skiego”, ogłoszonego w Polsce z racji 70. 

rocznicy męczeństwa ojca Maksymiliana 

Marii Kolbego, świętego franciszkanina z 

Niepokalanowa.  

 

Program przewidywał wspólną modlitwę i 

liturgię, katechezy, konkurs wiedzy o św. 

Maksymilianie (konkurs „Tęgich Głów) i 

różnorodne imprezy sportowe, z których 

http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/11295.mp3
http://jasnagora.com/wydarzenie.php?ID=6558
http://dominikanie.pl/aktualnosci/news/,news_id,2928,wydawnictwo_w_drodze_nagrodzone.html
http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=495402
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najwięcej emocji, jak zwykle, wzbudzały 

rozgrywki piłki nożnej. 

 

Doroczny zjazd Ministrantów i Marianek 

przygotowali o. Augustyn Michał Feliszek i 

Jozue Grzegorz Szymański z Franciszkań-

skiego Duszpasterstwa Młodzieży i Powo-

łań w Górze św. Anny, przy współpracy 

opiekunów Liturgicznej Służby Ołtarza z 

parafii franciszkańskich Prowincji św. 

Jadwigi.           Za: www.franciszkanie.com 

 

Warsztaty klaretyńskie w Krzydlinie 

Małej 

 

W dniach 8-10 czerwca 2011 roku w Krzy-

dlinie Małej odbyły się już kolejne Warszta-

ty Klaretyńskie, tym razem pod hasłem: 

VERBUM DOMINI - Słowo Boże w życiu i 

misji Klaretyna. Warsztaty zorganizował 

Prefekt ds. Apostolatu - O. prof. dr hab. 

Piotr Liszka CMF.  

 

Warsztaty odbyły się według następujące-

go planu: 08. czerwca 2011 18.00 – Przy-

jazd 19.00 – Kolacja 20.30 – Spotkanie 

braterskie 09.czerwca 2011 Sesja przed-

południowa 07.00 – Jutrznia, Eucharystia 

08.00 – Śniadanie 09.00 – Konferencja I: 

Pismo Święte wypowiedzią Słowa Bożego 

w słowach ludzkich (ks. dr hab. Sławomir 

Stasiak, Legnica) 10.00 – Konferencja II: 

Słowo Boże w posłudze Kościoła (Ks. prof. 

dr hab. Bogdan Ferdek. PWT Wrocław) 

11.00 – Konferencja III: Rola Słowa Boże-

go w życiu duchowym i posłudze duszpa-

sterskiej Ojca Klareta (o. dr hab. Jacek 

Kiciński) 12.15 – Modlitwa w ciągu dnia 

12.30 Obiad Sesja popołudniowa 15.00 – 

Praca w grupach Czy i jak żyjemy Słowem 

Bożym w życiu codziennym? (moderator – 

o. lic. Łukasz Przybyło CMF) Co robić, aby 

nasz apostolat był bardziej biblijny? (mode-

rator – o. Piotr Bęza CMF) 16.30 – Dysku-

sja panelowa (moderator – o. prof. dr hab. 

Piotr Liszka CMF) 18.30 – Kolacja 

10.czerwca 2001 07.00 – Jutrznia, Eucha-

rystia 08.00 – Śniadanie 9.00 – Priorytety 

działania Misjonarzy Klaretynów według 

spotkania Misjonarzy Klaretynów w Buck-

den w dniach 7-11 lutego 20011 (o. Piotr 

Liszka) 10.00 – Aktualne sprawy Prowincji 

Polskiej Misjonarzy Klaretynów 11.00 – 

Dyskusja. Zakończenie. W Warsztatach 

wzięło udział 24 klaretynów.   

Za: www.klaretyni.pl 

 

Bezdomni – wspólne doświadczenie 

młodych kapucynów i sióstr Matki 

Teresy 

 

W dniach 24–28 maja 2011 r. w Ojcówku – 

niewielkiej, aczkolwiek bardzo spokojnej i 

malowniczej, przepełnionej zielenią i śpie-

wem różnorodnych ptaków miejscowości, 

po raz kolejny odbyły się rekolekcje dla 

osób bezdomnych. Od lat rekolekcje te 

organizowane są przez siostry Misjonarki 

Miłości, które na co dzień w swoim domu 

klasztornym z oddaniem pełnią uczynki 

miłosierdzia względem najbardziej potrze-

bujących.  

 

Uczestnikami rekolekcji byli mężczyźni, 

których domem jest brudny kąt na dworcu 

centralnym, ławka w parku, brama przy 

stadionie czy ciemna klatka schodowa 

jakiegoś blokowiska. 

Okazję wysłuchania nauk mieli także bra-

cia postulanci. Pierwszego dnia w cztero-

osobowych grupach, razem z siostrami 

Misjonarkami, wyruszyliśmy na „połów”. W 

tym rejsie sterem była nam Opatrzność 

Boża, zaś naszą siecią modlitwa różańco-

wa, którą zarzucaliśmy, zbliżając się do 

kolejnego potencjalnego kandydata. Nie 

robiliśmy selekcji – w głowie mieliśmy treść 

przypowieści o uczcie królewskiej: „Wyjdź-

cie więc na rozstaje dróg i kogokolwiek 

spotkacie, zaproście na ucztę (…). Po-

wiedzcie zaproszonym: Przygotowałem już 

ucztę. Wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na 

ucztę!.” 

 

Niestety, nie wszyscy chcieli skorzystać z 

zaproszenia, które podarował im Pan. 

Ostatecznie do stołu zasiadło 35 męż-

czyzn. Byli to różni ludzie: uzależnieni od 

alkoholu – dla nich pierwsze dni były wy-

jątkowo trudne, uzależnieni od hazardu, 

jedni starsi, drudzy młodsi, spokojni i wy-

buchowi. Wszystkich natomiast łączyła 

jedna rzecz – bezdomność i (jak sami 

mówili) to, co najbardziej boli – odrzucenie 

przez otoczenie.(…) 

Każdy dzień rekolekcji rozpoczynaliśmy i 

kończyliśmy modlitwą. Bóg pragnął spoty-

kać się z nami wszystkimi podczas wspól-

nego różańca, majówki, w czasie dzielenia 

się Słowem. Przed południem Bóg kiero-

wał do nas wszystkich Słowo w czasie 

konferencji br. Artura, później Boży Duch 

wylewał się na nas w czasie Kręgu Biblij-

nego w grupach, gdy rozważaliśmy słowa 

Ewangelii wg. św. Jana o przykazaniu 

miłości. Nad każdym punktem planu dnia 

czuwała Niezawodna Matka Boża, której 

opiekę i wstawiennictwo przyzywaliśmy w 

różnych porach. W ostatnich dniach reko-

lekcji bezdomni wyznali, że był to dla nich 

wyjątkowy czas – mogli „naładować bate-

rie”, wyrwać się z dotychczasowego śro-

dowiska, odżyć duchowo i fizycznie oraz 

ponownie stanąć na starcie biegu, którego 

metą jest trzeźwość, stabilizacja, życie z 

Bogiem, radość, świętość. Bardzo pocie-

szające i motywujące do trwania w tym, co 

dobre, były słowa siostry Evangelii, która 

powiedziała, że Bóg nie pamięta, ile razy 

upadaliśmy, ale ma na uwadze, i tylko On 

wie, ile razy próbowaliśmy powstać. 

 

28 maja wróciliśmy do Warszawy. W ko-

ściele Przemienienia Pańskiego podczas 

Eucharystii dziękowaliśmy Bogu za ten 

czas, który był Bożym czasem zarówno dla 

bezdomnych, jak i braci postulantów. Pro-

siliśmy także, aby Pan przemieniał nasze 

życie i zbliżał nas do swojego Miłosiernego 

Serca. W imieniu bezdomnych uczestni-

czących w rekolekcjach w Ojcówku proszę 

Was, Bracia, o modlitwę za tych, którzy 

szczerze chcą odmienić swoje życie nie-

pokładając siły w sobie, ale w Bogu. 

Co zauważyli postulanci, wracając z reko-

lekcji? Po pierwsze, bezdomny to także 

człowiek zasługujący na miłość, bezdom-

nego nie trzeba się bać, z bezdomnym 

można pożartować i dobrze się bawić, 

bezdomny ma swoją godność, bezdomny 

nie jest dziki, bezdomny nie jest prosta-

kiem, wreszcie – jak powiedziała bł. Matka 

Teresa z Kalkuty – bezdomny to Jezus, 

którego trzeba przyjąć. Krzysztof Łaziński, 

postulant                  Za: www.kapucyni.pl  

Papieskie granie nad Miedwiem 

 

Błogosławionemu Janowi Pawłowi II został 

poświęcony II Miedwiański Festiwal Pio-

senki Religijnej, który odbył się w niedzielę 

5 czerwca w amfiteatrze nad Miedwiem. 

Pogoda dopisała, widownia także, a nad 

spokojnym jeziorem rozlegały się utwory 

sławiące Boga - powiedział ks. Krzysztof 

Wąchała SChr – organizator Miedwiań-

skiego festiwalu a zarazem jego prowa-

dzący.  

 

Festiwal – pod honorowym patronatem 

księdza arcybiskupa Andrzeja Dzięgi – 

odbył się dzięki współpracy parafii pw. 

Chrystusa Króla Wszechświata w Stargar-

dzie Szczecińskim, gminy Kobylanka oraz 

Młodzieżowego Domu Kultury. Otwarcia 

festiwalu oraz całego sezonu artystyczne-

go nad Miedwiem dokonali dosłownie 

jednogłośnie: pan Andrzej Kaszubski – 

wójt gminy Kobylanka, pani Elżbieta 

Szumska – dyrektor MDK-u, ksiądz pro-

boszcz Tadeusz Kłapkowski TChr oraz 

wikariusz generalny Towarzystwa Chrystu-

sowego dla Polonii Zagranicznej – ks. 

Krzysztof Grzelak TChr.  

http://franciszkanie.com/_private/2011,32.htm
http://www.klaretyni.pl/
http://www.kapucyni.pl/
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Festiwal rozpoczęły zespoły z parafii Chry-

stusa Króla Wszechświata: Janua Coeli 

oraz Boże Światełka. Kolejną grupą wy-

stępującą tego letniego popołudnia był 

zespół Wieczernik z kościoła św. Jana pod 

opieką ks. Rafała Sorkowicza TChr. Potem 

zaprezentowali się Paulina Stawiarska z 

Dolic i wraz z p. Urszulą Nowicką zespół 

Kolorowe Nutki. Pod opieką ks. Krzysztofa 

Janickiego TChr oraz ks. Jarosława Bilic-

kiego TChr śpiewały zespoły Zdroje oraz 

Szmaragdowe Duszki. Następnie Szcze-

cińskie Serduszka pod opieką ks. Kamila 

Żyłczyńskiego TChr. Pod opieką p. Marii 

Pyry wystąpił chór Cantore Gospel. 

Gwiazdą wieczoru był nie jeden zespół, 

lecz cała grupa – stargardzkie chóry: Kolo-

rowe Nutki, Bell Canto, Cantore Gospel 

oraz chór św. Cecylii przy aranżacji zespo-

łu The Band Stargard. Całość wydarzenia 

zakończono wspólnym śpiewem utworu 

„Barka”.              Za: www.chrystusowcy.pl  

Jubileuszowa „Orawa dziecom 

Afryki” 

Po południu, na stadionie w Jabłonce, 

rozpoczął się wielki, rodzinny festyn, pełen 

muzycznych, artystycznych i kulinarnych 

atrakcji. Przybyłych licznie Orawian i gości 

przywitali Jadwiga Karlak, rodowita Ora-

wianka, wolontariuszka SWM i pomysło-

dawczyni całego przedsięwzięcia, oraz ks. 

Andrzej Gołębiowski – prawdziwy sale-

zjański showman.  

 

Imprezę zainaugurował występ zespołu 

„Małe Podhale”, który dostarczył wszystkim 

zebranym prawdziwej dawki barwnego i 

unikalnego orawskiego folkloru. Kilkudzie-

sięciu młodych tancerzy w góralskich 

strojach zaprezentowało swoje imponujące 

taneczne i wokalne umiejętności. Emocji 

towarzyszących występowi nie ostudziło 

nawet oberwanie chmury i gradobicie, 

które przetoczyło się nad stadionem w 

Jabłonce.  

 

 

 

Chwilę potem, gdy słońce z powrotem 

wyjrzało zza chmur, na scenie pojawił się 

gość specjalny jubileuszowej imprezy – 

Dorota Segda. Znana aktorka teatralna i 

filmowa od kilku lat jest ambasadorką 

Adopcji Miłości w Salezjańskim Wolonta-

riacie Misyjnym. Pięć lat temu zapragnęła 

czynnie włączyć się w działania na rzecz 

misji i wyjechała wraz z innymi wolontariu-

szami SWM do Malawi, gdzie pracowała z 

miejscowymi nauczycielami. Tym razem 

przybyła na Orawę, by poprzez swoją 

obecność i świadectwo misyjne promować 

działania na rzecz pomocy Afryce. Z jej rąk 

otrzymali nagrody wszyscy młodzi laureaci 

konkursów ogłoszonych wcześniej w 

orawskich szkołach.  

 

Zaraz potem rozpoczął się jeden z najbar-

dziej emocjonujących momentów festynu, 

czyli aukcja afrykańskich eksponatów. 

Licytowanie dzieł sztuki afrykańskiej, przy-

wiezionych do Polski przez wolontariuszy i 

misjonarzy to już tradycja, bez której nie 

mogłaby odbyć się „Orawa Dzieciom Afry-

ki”. Pod młotek poszły oryginalne ekspona-

ty z dalekich krajów misyjnych, m.in. glo-

bus obrotowy z Ghany, szachy z Zambii, 

peruwiański wazon oraz wyjątkowy obraz 

przedstawiający architekturę skansenu w 

Zubrzycy Górnej. 

 

Podczas festynu nie mogło zabraknąć 

afrykańskich rytmów z Czarnego Lądu. 

Publiczność, zwłaszcza ta najmłodsza, 

poderwała się do tańca wraz z pierwszymi 

dźwiękami „Show Makekele” w wykonaniu 

kongijskiego zespołu Bongo-Bongo. Orawa 

Dzieciom Afryki to wydarzenie, podczas 

którego dwie odległe fizycznie kultury 

spotykają się w jednym miejscu i w sposób 

niezwykły przenikają, dając dowód, że 

świat i ludzi łączą zarówno podobieństwa, 

jak i różnice. Dlatego też około godziny 

16:00 dzieci zgromadzone pod orawską 

sceną oraz mali Zambijczycy w Chingoli w 

tym samym momencie wypuścili do nieba 

specjalne baloniki, tworząc symboliczny 

most powietrzny na znak wzajemnej przy-

jaźni i solidarności".  

Więcej na: www.salezjanie.pl 

 

   

  Refleksja Tygodnia  

 

 

Dominicantes i communicantes 2010  

Na konferencji prasowej w Sekretariacie 

Episkopatu Polski w dniu 8 czerwca 

Instytut Statystyki Kościoła Katolickie-

go SAC przedstawił wyniki swoich tego-

rocznych badań dotyczących uczestnic-

twa Polaków w praktykach religijnych. 

W Polsce 41% wiernych uczestniczy w 

niedzielnej Mszy św. Ponad 16% przy-

stępuje do Komunii św. Najwyższe 

wskaźniki występują w diecezji tarnow-

skiej, najniższe – w archidiecezji szcze-

cińsko-kamieńskiej. W stosunku do 

ubiegłego roku odnotowano nieznaczny 

spadek wyników. W Mszy św. częściej 

uczestniczą kobiety niż mężczyźni. Te 

dane są niewątpliwie wyzwaniem dusz-

pasterskim dla Kościoła w Polsce. Oto 

komentarz do tych danych, zamiesz-

czony na www.iskk.pl : 

Na przestrzeni ostatnich 30 lat obserwuje-

my stopniowe (systematyczne) zmniejsza-

nie się liczby osób uczestniczących 

w niedzielnej mszy św. Jest to tendencja 

ogólnopolska. Wiąże się z pewnością ze 

zmianami społecznymi w Polsce. Polskie 

społeczeństwo podlega zmianom, które 

skutkują przejawiają się również 

w zmianach religijności.  

 

Migracja ludności ze wsi do miast, wzrost 

dobrobytu społecznego, nietrwałość rodzin 

to pewne niektóre społeczno-

demograficzne przyczyny spadku domini-

cantes. Do tego dochodzi wskazywana 

w badaniach świadomości Polaków „libera-

lizacja” wartości oraz postaw. Osłabieniu 

podlega przywiązanie do zasad 

oraz nakazów moralnych – w tym obo-

wiązku niedzielnej mszy św. Można by 

to nazwać „subiektywizacją” religijności.  

 

Istnienie na poziomie różnych regionów 

(diecezji) w Polsce znacznych różnic 

w dominicantes i communicantes wskazuje 

jednak również na wpływ innych czynni-

ków. W religijności ważną rolę odgrywają 

więzi społeczne. Są one „utrwalaczem” 

religijności. Tam gdzie życie społeczności 

lokalnej zintegrowane jest z życiem parafii, 

religijność – w tym przede wszystkim prak-

tyki niedzielne – zyskują dodatkową moty-

wację. Tym można wytłumaczyć ogromne 

różnice między południowo-wschodnimi 

a północno-zachodnimi krańcami Polski.  

http://www.chrystusowcy.pl/
http://www.salezjanie.pl/
http://www.iskk.pl/
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Ma to swój fundament również 

w historycznych uwarunkowaniach 

oraz symbolicznych. Tam gdzie kościół jest 

źródłem tożsamości, źródłem poczucia 

bycia u siebie, wśród swoich bardziej 

integruje on ludzi ze społeczności 

na niedzielnej mszy św.  

Communicantes. Wzrost w okresie ostat-

nich kilkudziesięciu lat częściowo można 

wytłumaczyć zwiększeniem świadomości 

katolików. Jednak okazuje się, 

że w diecezjach, gdzie jakość katolicyzmu 

jest największa (np. tarnowska) względny 

odsetek osób przystępujących do Komunii 

św. jest jeden z najniższych w kraju. Zatem 

silna religijność wiąże się z dużą „rezerwą” 

do Komunii św. Na podstawie danych 

można wysunąć odważną tezę, że być 

może jednym z oznak „sekularyzacji” 

zmniejszenie się dystansu do Komunii św.  

 

Churching czy po prostu niedzielne 

pielgrzymowanie? Churching – ostatnio 

modne słowo, oznaczające wybieranie 

przez ludzi dowolnego kościoła 

na niedzielą mszę św. wiąże się 

z osłabieniem więzi z własną parafią. Dane 

dominicantes pokazują, że kościołami 

o największym „powodzeniu” są te 

w centrach dużych miast – głównie sta-

rówkach oraz sanktuaria. Nie jest żadną 

nowością zjawisko udawania się na msze 

do odróżniających się świątyń – właśnie 

sanktuariów czy nawet, aby posłuchać 

wybitnych kaznodziei. Tak działo się już 

w średniowieczu. Na pewno na mniejszą 

skalę. Dziś przemieszczanie się jest 

znacznie łatwiej. Zatem może lepiej „chur-

ching” nazwać po prostu „niedzielnym 

pielgrzymowaniem”.  

 

Feminizacja – w skali światowej najbar-

dziej religijne są kobiety. Dowodzą tego 

badania systemów wartości – również 

w innych religiach. W Polsce kobiety prak-

tykują niemal dwa razy częściej niż męż-

czyźni. Jest to duże wyzwanie duszpaster-

skie, aby msza św. stała się „atrakcyjna” 

również dla mężczyzn.  

Ks. Wojciech Sadłoń SAC 

Pełna prezentacja danych dotyczą-

cych religijności Polaków na : 

www.iskk.pl 

 

   

  Wiadomości zagraniczne  

 

List generała duchaczy na Zesłanie 

Ducha Świetego 

 

O. Jean-Paul Hoch Cssr, przełożony gene-

ralny Zgromadzenia Ducha Świętego 

wystosował list do swoich Współbraci z 

okazji uroczystości Zesłania Ducha Świę-

tego. Oto fragmenty tego listu: 

 

 „Pracowici, zdatni i bezinteresowni…” W 

liście poprzedzającym rok 1734 Pierre 

Thomas pisał: „Celem jaki Pan des Places 

i jego następcy sobie wyznaczyli zakłada-

jąc Seminarium Ducha Świętego jest 

kształcenie duchownych pracowitych, 

zdatnych i bezinteresownych, którzy będą 

gotowi chętnie wypełniać zadania najtrud-

niejsze i najrzadziej podejmowane, takie 

jak: posługa w szpitalach, wikariaty i małe 

wiejskie probostwa, misje we Francji,  w 

koloniach królestwa i gdzie indziej, zarzą-

dzanie seminariami, regencja w prowincjo-

nalnych miastach, kapelaństwo sióstr i 

inne podobne zajęcia.” Zaledwie po blisko 

trzydziestu latach od założenia Semina-

rium Ducha Świętego widzimy w tym tek-

ście zadziwiające świadectwo rozprosze-

nia „duchaczy” i ogromnej różnorodności 

ich zaangażowań apostolskich. Mamy i 

dzisiaj podobną sytuację. Zauważmy przy 

tym znaczące, podstawowe wyróżnienie, 

dzięki któremu duchacz nie jest określony 

najpierw ani przez to, co robi, ani przez to 

gdzie jest, lecz przez trzy fundamentalne 

zalety, które czynią z niego osobę „praco-

witą”, „zdatną”(powiedzielibyśmy dzisiaj 

kompetentną) i „bezinteresowną” (inaczej 

dyspozycyjną). Czyż to nie w tych trzech 

zaletach, w tych trzech darach Ducha 

Świętego mieści się nasza zasadnicza 

tożsamość, zanim nastąpi rozróżnienie 

między Ojcem, Bratem i Świeckim stowa-

rzyszonym? Czyż nie jest celem całej 

naszej formacji podstawowej i ciągłej, 

pomóc nam stać się naprawdę chrześcija-

nami „pracowitymi, zdatnymi i bezintere-

sownymi”, po prostu duchaczami?” Cały 

list na : www.zyciezakonne.pl  

Statystyka Zakonu Braci Mniejszych 

 

Według najnowszej statystyki, Zakon Braci 

Mniejszych (OFM) liczy na całym świecie 

14 tys. 247 zakonników (dane z 31 grudnia 

2010 roku). Dane opublikowało Biuro 

Prasowe OFM z Rzymu. Szczegółowa 

statystyka przedstawia się nastepująco: 

nowicjusze - 386 braci, profesi czasowi - 

1413 braci (w tym 919 kleryków i 165 braci 

zakonnych, pozostałych 329), profesi 

wieczyści - 12 tys. 448 braci (w tym 9 tys. 

714 kapłanów, 77 diakonów stałych, 466 

kleryków oraz 2 tys. 77 braci zakonnych). 6 

braci mniejszych należy do Kolegium 

kardynalskiego, a 116 jest arcybiskupami i 

biskupami. W ubiegłym roku zmarło 319 

braci.  

Bracia mniejsi obecni są w 110 krajach 

świata, z czego: 1 tys. 100 w Afryce i na 

Bliskim Wschodzie, 3 tys. 413 w Ameryce 

Łacińskiej, 1 tys. 461 w Ameryce Północ-

nej i Środkowej, 1 tys. 301 w Azji i Oceanii, 

4 tys. 507 w Europie Zachodniej i 2 tys. 

465 w krajach Europy Wschodniej.  

Wspólnotę Zakonu Braci Mniejszych 

(OFM) tworzy 100 prowincji, 7 kustodii 

autonomicznych, 7 jednostek zależnych od 

generała zakonu.  

Zakon Braci Mniejszych (Ordo Fratrum 

Minorum - OFM) jest jedną z trzech gałęzi 

zakonu założonego przez św. Franciszka z 

Asyżu i obok Zakonu Braci Mniejszych 

Kapucynów (Ordo Fratrum Capuccinorum - 

OFMCap) i Zakonu Braci Mniejszych Kon-

wentualnych (Ordo Fratrum Minorum 

Conventualium - OFMConv) tworzy tzw. 

pierwszy zakon św. Franciszka.  

Za: www.franciszkanie.pl.  

 

Biskup Maculewicz o misji  

franciszkanów w Uzbekistanie 

 

Bp Jerzy Maculewicz, administrator apo-

stolski w Uzbekistanie przybył w środę, 8 

czerwca z wizytą na Jasną Górę. Biskup 

należy do Zakonu Franciszkanów. 1 kwiet-

nia 2005 roku otrzymał nominację bisku-

pią. Była to jedna z 3 ostatnich nominacji 

podpisanych przez zmarłego następnego 

dnia Jana Pawła II. Sakrę biskupią nominat 

przyjął 15 maja 2005 r.  

 

  

„Sześć lat temu, po moim naznaczeniu na 

biskupa i po moich święceniach przyjecha-

łem na Jasną Górę, żeby przede wszyst-

kim przed wyjazdem do Uzbekistanu Mat-

ce Bożej powierzyć i ten Kościół, który tam 

jest, i moje posługiwanie, a dzisiejszy mój 

pobyt, sześć lat później, to dziękczynienie 

http://www.iskk.pl/
http://www.zyciezakonne.pl/
http://franciszkanie.pl/news.php?id=7159&tp=newsy
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za wszelkie dobro, które tam od Pana 

Boga otrzymujemy, za wszystko to, co za 

ten czas mogliśmy tam zrobić – mówił 

biskup – Z jednej strony jest to wiele rado-

ści, a z drugiej strony także i na pewno 

wielkie też i różne troski, problemy, które 

Matce Bożej, Panu Bogu chciałem tutaj 

powiedzieć”.  

 

Uzbekistan to największe państwo w Azji 

środkowej pod względem liczby mieszkań-

ców, jest ich ponad 27 mln. Kraj ten uzy-

skał niepodległość w 1989 roku w wyniku 

rozpadu Związku Radzieckiego. Jest wie-

lonarodowy, o zróżnicowanej strukturze 

narodowościowej i religijnej. W Uzbekista-

nie ponad 80 % mieszkańców to muzuł-

manie.  

 

Misję katolicką w Uzbekistanie prowadzą 

franciszkanie od 1991 roku. Od roku 1997 

lat posiadała on status „missio sui iuris”, a 

od marca 2005 roku stała się administratu-

rą apostolską, którą kieruje bp Jerzy Macu-

lewicz.  

 

„My jako Kościół katolicki praktycznie 

istniejemy tam mniej więcej 20 lat, i mamy 

na dzień dzisiejszy 5 zarejestrowanych 

parafii, i 2 wspólnoty, które jeszcze nie są 

zarejestrowane, i m.in. też prosiłem Matkę 

Bożą o to, by pomogła w zarejestrowaniu 

tych nowych wspólnot – wyjaśnia bp Jerzy 

Maculewicz – Z jednej strony są to katoli-

cy, którzy kiedyś byli ochrzczeni, których 

przodkowie byli Polakami, Niemcami, 

Ukraińcami, i stąd ich serce związane było 

z Jezusem Chrystusem, czy czuli swoją 

przynależność przynajmniej duchową do 

Kościoła katolickiego. Natomiast teraz jest 

już okres, kiedy bardziej to ludzie miejsco-

wi, którzy w ostatnich latach, kiedy pano-

wał tam komunizm, kiedy to była jedna z 

republik radzieckich, pozostawali ludźmi 

niewierzącymi, i to przede wszystkim oni 

trafiają teraz do Kościoła katolickiego”.  

 

Bp Jerzy Maculewicz celebrował o godz. 

9.30 Mszę św. przed Cudownym Obrazem 

w Kaplicy Matki Bożej i wygłosił homilię. W 

Eucharystii uczestniczyły min. grupy dzieci 

pierwszokomunijnych. W imieniu Jasnej 

Góry pielgrzymów powitał o. Dominik 

Byblewski. o. Stanisław Tomoń. Za: 

www.jasnagora.com  

Arcybiskup Salwadoru: Kościół 

przebaczając oczekuje, że sąd  

wymierzy sprawiedliwość  

zabójcom jezuitów 

 

„Kościół nie wkracza w to, co należy do 

sądownictwa” – powiedział metropolita 

stolicy Salwadoru. Abp José Luis Escobar 

wypowiedział się w związku z decyzją o 

przesłuchaniu 20 salwadorskich wojsko-

wych. Są oni oskarżeni o zabójstwo w 

1989 r. sześciu jezuitów i dwóch świeckich 

pracowniczek Uniwersytetu Środkowej 

Ameryki w San Salvador.  

 

 

Abp Escobar zapowiedział, że Kościół nie 

będzie wywierał żadnych nacisków w 

związku z toczącym się procesem. „Nas ta 

zbrodnia dotknęła bezpośrednio – stwier-

dził hierarcha. – Jesteśmy jej ofiarami, 

ponieważ zamordowano księży będących 

naszymi misjonarzami i zasłużonymi sy-

nami Kościoła. Ponieważ byli to misjona-

rze, zawsze okazywaliśmy solidarność ich 

rodzinom i będziemy to czynić nadal”.  

Metropolita San Salvador przypomniał 

Jana Pawła II, który przebaczył zama-

chowcowi, swemu niedoszłemu zabójcy. 

Idąc za przykładem błogosławionego Pa-

pieża Kościół Salwadoru nie będzie się 

mieszał do procesu ani domagał kary. 

Pozostawia to sądownictwu. Nikogo nie 

kryje ani nie broni, ale ma nadzieję, że 

sprawiedliwości stanie się zadość. Ze swej 

strony Kościół już przebaczył zabójcom – 

dodał salwadorski arcybiskup. Za: Radio 

Watykańskie 

Jubileusz jezuitów na Słowacji 

Jezuici Słowacy w tym roku obchodzą 

jubileuszu 450-lecia przybycia do Trnavy. 

Główne uroczystości odbyły się w Trnavie 

22 maja 2011. Ojciec Lubomir Pilarcik, 

koordynator do spraw jubileuszu, zwrócił 

się do jezuitów spoza Trnavy, by odwie-

dzali to miasto. Było wiele wydarzeń w 

kościele Świętej Trójcy w Trnavie, w któ-

rym znajdują się relikwie męczenników z 

Koszyc. 

Stolica Apostolska udzieliła odpustu zupeł-

nego dla pielgrzymów, którzy odwiedzą 

kościoły Towarzystwa na Słowacji, w okre-

sie od Wielkanocy do Uroczystości Chry-

stusa Króla, a słowacka poczta uhonoro-

wała to wydarzenie wydaniem specjalnego 

znaczka o treści związanej z Towarzy-

stwem, który będzie naklejany w urzędach 

pocztowych Trnavy.  

Historyczne kolegium Towarzystwa w tym 

mieście zostało otwarte 23 kwietnia 1561 r. 

Później, jezuici słynęli z Uniwersytetu w 

Trnawie (1635/77).  

W mieście, w dniu do 22 maja w progra-

mie, między innymi, było zwiedzanie histo-

rycznych zabytków związanych z Towa-

rzystwem, Msza celebrowana przez arcy-

biskupa miasta, Roberta Bezak, który 

poświęcił na zewnątrz kościół po odnowie-

niu, którego dokonano z okazji jubileuszu, 

a także otwarto wystawę słowackich arty-

stów jezuitów.               Za: www.jezuici.pl. 

 

 

   

  Zapowiedzi wydarzeń  

 

Historia życia św. Maksymiliana' - 

wystawa w Senacie RP 

 

Wystawa poświęcona postaci świętego 

Maksymiliana Marii Kolbego powstała z 

okazji trwającego Roku Kolbiańskiego. 

Bieżący rok został ogłoszony przez Zakon 

Braci Mniejszych Konwentualnych w 

Polsce oraz Senat RP (uchwała z dn. 21 

października 2010 r.) rokiem św. Maksy-

miliana. Motywem tej inicjatywy jest przy-

padająca 14 sierpnia 2011 r. 70. rocznica 

męczeńskiej śmierci ojca Kolbego. Zamie-

rzeniem wystawy jest przypomnienie 

sylwetki skromnego zakonnika z Niepoka-

lanowa. Znamy go głównie z Auschwitz, 

gdzie w 1941 roku oddał życie w obronie 

nieznanego sobie człowieka. 

 

Intencją Senatu jest pokazanie Maksymi-

liana nieznanego światu. Senatorowie, 

otwierając rok poświęcony ojcu Kolbemu, 

uczynili to dla „uczczenia życia i moralnej 

postawy tego wybitnego Polaka i kapłana, 

obrońcy godności człowieka, wzorca cnót, 

autorytetu moralnego, bohatera o hero-

icznej odwadze, wychowawcy, społeczni-

ka, a także obywatela świata, który w imię 

solidarności z drugim człowiekiem podjął 

cierpienie i oddał życie”, czytamy w 

Uchwale.  

Na 25 planszach pokazanych zostało 

ponad 100 zdjęć św. Maksymiliana z 

różnych okresów jego życia. Fotografie 

pochodzą z archiwum klasztoru ojców 

franciszkanów w Niepokalanowie, a więk-

szość  z nich nigdy nie była wcześniej 

publikowana. Całość dopełniają rękopisy 

oraz dokumenty ojca Maksymiliana, a 

także fotokopie jego listów.  

Uprzywilejowane miejsce na wystawie 

znajdują projekty wynalazków, które two-

http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/11251.mp3
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/11253.mp3
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/11252.mp3
http://www.jasnagora.com/
http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=494157
http://www.jezuici.pl/wb/
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rzył ojciec Maksymilian. Są to róże proto-

typy telegrafów oraz model statku ko-

smicznego. Nowoczesną techniką o. 

Maksymilian interesował się bowiem 

przez całe swe życie – w 1936 roku był 

jednym z pierwszych pasażerów kolei 

linowej na Kasprowy Wierch, a w 1938 

roku uczestniczył w Berlinie w pierwszym 

pokazie telewizyjnym. W tym samym roku 

na terenie swojego klasztoru założył 

pierwsze w Polsce katolickie Radio Nie-

pokalanów, planował również budowę 

lotniska.  

Uzupełnieniem wystawy jest album pod 

tym samym tytułem, w którym Czytelnik 

znajdzie ok. 300 fotografii oraz wypowie-

dzi osób, które znały Świętego.   

Wystawa i album powstały w Wydawnic-

twie Ojców Franciszkanów w Niepokala-

nowie, a ich autorem jest Tomasz Krzy-

żak, dziennikarz i publicysta specjalizują-

cy się w tematyce religijnej. Pracował 

m.in. w „Expressie Wieczornym”, Życiu 

Warszawy”, dzienniku „Polska The Ti-

mes”, tygodnikach „Kulisy”, „Wprost”, 

„Ozon”. Od ponad 20 lat związany z 

Duszpasterstwem Akademickim przy 

kościele św. Anny w Warszawie. Od 2001 

roku jest szefem logistyki Warszawskiej 

Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej. 

W 2009 roku odznaczony przez abpa 

Kazimierza Nycza medalem św. Stanisła-

wa „Za zasługi dla Archidiecezji War-

szawskiej”. Mieszka w Teresinie koło 

Sochaczewa.  

Wystawa „KOLBE. Historia życia św. 

Maksymiliana” zostanie otwarta w gma-

chu Senatu RP 15 czerwca i będzie 

otwarta do końca czerwca. o. Marek 

Wódka OFMConv. Więcej na 

www.rokkolbianski.pl 

 

XXXI Mariańska 

Piesza Pielgrzymka do Lichenia 

 

7 lipca 2011 roku, po raz trzydziesty 

pierwszy, wyruszy z Góry Kalwarii Maria-

nek (od grobu bł. Stanisława Papczyń-

skiego) do Sanktuarium Maryjnego w 

LicheniuMariańska Pielgrzymka Piesza, 

której hasłem przewodnim będzie Błogo-

sławieni& . W pielgrzymim szlaku towa-

rzyszyć nam będzie biblijny fragment z 

Ewangelii św. Mateusza o ośmiu błogo-

sławieństwach.  

 

 

 

W czasie tych dziewięciu dni będziemy 

wsłuchiwać się w słowa Jezusa z Kazania 

na Górze, będziemy wpatrywać się w 

błogosławionych i świętych, którzy żyli 

owymi błogosławieństwami, a nade 

wszystko będziemy w sobie budzić pra-

gnienie bycia błogosławionym/ą Andrze-

jem, Anną, Pawłem i Katarzyną.Osobą 

głoszącą katechezy podczas tegorocznej 

pielgrzymki oraz jej przewodnikiem będzie 

ks. Jacek Rygielski MIC.  

 

Pielgrzymka rozpocznie się 7 lipca 2011 

r., wspólną Mszą św. o godz. 8.00 - na 

Mariankach (grób o. Stanisława Papczyń-

skiego)   Góra Kalwaria, do celu pielgrzy-

miej drogi   Sanktuarium Maryjnego w 

Licheniu dotrze 15 lipca ok. godz. 15.00. 

Zaś dzień później, 16 lipca, o godz. 10.00 

na wspólnej Mszy św. w Bazylice Licheń-

skiej, będziemy Bogu dziękować za trudy 

pielgrzymiej drogi, polecając siebie i bli-

skich Jego miłosierdziu. 

 

Wszystkich serdecznie zapraszamy do 

wspólnego pielgrzymowania. Szczegóły 

na www.pielgrzymka.marianie.pl  

Wakacyjne Warsztaty REFA pod 

Tatrami! 

 

Nie wiesz gdzie wyjechać na wakacje? 

Mamy dla Ciebie świetną propozycję.  

 

Zapraszamy na letnie warsztaty REFA 

2011, skierowane do licealistów i studen-

tów. Odbędą się one od 17 do 24 lipca w 

domu rekolekcyjnym w Bukowinie Ta-

trzańskiej i będą połączone z obchodami 

30-lecia naszego Ruchu. W programie: 

wycieczki przyrodnicze i krajoznawcze, 

warsztaty tematyczne, dyskusje, codzien-

na Eucharystia i modlitwa. Nie zabraknie 

też czasu na rozmowy i zabawę.  

 

Koszt wyjazdu to 390 zł. Już dziś można 

zgłaszać chęć uczestnictwa, pisząc na 

adres warszawskiego kręgu REFA: 

refa.warszawa@franciszkanie.pl 

 

   

  Witryna Tygodnia  

 

 

       Najnowszy Spis Duchowieństwa  

                         również z braćmi zakonnymi  

 

Polskich braci zakonnych jest 1149. 191 

z nich pracuje poza granicami naszego 

kraju. 87 z nich posiada wyższe wykształ-

cenie. Niektórzy z nich posiadają nawet 

stopień doktora.  

 

Pełnią różne funkcje: są najczęściej admi-

nistratorami domów, ekonomiami, furtia-

nami, zakrystianami. Są jednak wśród nich 

również dyrektorzy szkół, aptekarze, kate-

checi, dyrektorzy domów opieki, domów 

pielgrzyma, szkoły, formatorzy, kierowcy, 

krawcy, kucharze, ogrodnicy, organiści, 

pracownicy radia, pracownicy wydawnictw. 

Niektórzy pełnią funkcję przełożonych 

domów. Najwięcej braci w zakonach fran-

ciszkańskich, u Braci Szkolnych, Bonifra-

trów, Braci Serca Jezusowego. Niektórzy 

pełnią również funkcje liturgiczne są dia-

konami i akolitami.  

 

Polscy księża są młodzi. Ponad połowa 

wszystkich polskich księży ma mniej niż 50 

lat. Co czwarty ksiądz ma mniej niż 40 lat.  

W Polsce jest coraz więcej księży. W ciągu 

ostatnich 10 lat w Polsce przybyło ponad 1 

tys. księży.  

 

Poza Polską mieszka 1675 polskich księży 

diecezjalnych w 74 różnych krajach świata 

oraz 2776 księży zakonnych w 55 krajach 

świata. W porównaniu z rokiem 2001 

to o ponad 600 księży więcej 

 

Takie dane zawarte zostały w wydanym 

przez Instytut Statystyki Kościoła SAC 

Spisie Duchowieństwa. Oprócz księży 

diecezjalnych i zakonnych, prezentuje on 

również braci polskich zakonnych. Spis 

można jeszcze zamawiać pod adresem: 

zamowienia@iskk.pl .                Cena 80 zł 

.  

Za: www.iskk.pl  

 

http://m.in/
http://www.rokkolbianski.pl/
http://www.pielgrzymka.marianie.pl/
mailto:refa.warszawa@franciszkanie.pl
mailto:zamowienia@iskk.pl
http://www.iskk.pl/
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Odeszli do Pana 

 

ŚP. KS. WIKTOR SZCZĘSNY (1914-2011) SChr 

 

Dnia 6 czerwca 2011 r. w domu zakonnym 

w Płotach Pan powołał do wieczności 

naszego współbrata, ks. Wiktora Szczę-

snego SChr - jednego z najstarszych chry-

stusowców. Śp. ks. Wiktor Szczęsny SChr 

urodził się 19 października 1914 r. w Ko-

szęcinie. Do Towarzystwa Chrystusowego 

wstąpił 14 sierpnia 1934 r. Dnia 29 wrze-

śnia 1935 r. w Potulicach złożył pierwszą 

profesję zakonną, zaś dozgonną 29 wrze-

śnia 1938 r. również w Potulicach. Dnia 21 

lipca 1940 r. w Krakowie przyjął święcenia 

prezbiteratu z rąk ks. bpa Stanisława Ro-

sponda.  

 

Po święceniach był duszpasterzem na 

rodzimym Górnym Śląsku: w Chorzowie, 

Reptach, Dobrzyniu, Pyskowicach, Pawło-

wie i Radlinie.  

   

Od 1945 r. jeden z pionierów duszpaster-

stwa na Pomorzu Zachodnim, gdzie przy-

wrócił do kultu katolickiego wiele kościołów 

ewangelickich. Pierwszy proboszcz w 

Chociwlu. Niestrudzenie pełnił misję Towa-

rzystwa na Pomorzu Zachodnim i Dolnym 

Śląsku, między innymi: w Stargardzie 

Szczecińskim, Chociwlu, Gryficach, 

Szczecinie, Bożnowicach, Wigancicach, 

Pyrzycach i Płotach. Był socjuszem magi-

stra nowicjatu w Ziębicach i wieloletnim 

przełożonym w domach zakonnych Towa-

rzystwa w Szczecinie i Płotach. Od 1996 r. 

rezydował w Płotach. Ostatnie kilka lat 

jego życia naznaczone były obłożną cho-

robą i cierpieniem.  Za wieloletnią  posłu-

gę na Pomorzu Zachodnim został odzna-

czony przez Metropolitę Szczecińsko-

Kamieńskiego oraz władze Miasta Płoty.  

 

 

 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w 

piątek, 10 czerwca w Płotach na Pomorzu 

Zachodnim i zgromadziły licznych kapła-

nów Towarzystwa Chrystusowego i innych 

zakonów, księży diecezjalnych, braci za-

konnych, kleryków, nowicjuszy, siostry 

zakonne ze zgromadzeń Benedyktynek 

Misjonarek i Misjonarek Chrystusa Króla 

dla Polonii Zagranicznej, krewnych zmar-

łego ks. Wiktora, delegacje z parafii, w 

których pracował ks. Wiktor oraz licznie 

zgromadzonych parafian z Płot wraz z 

zarządem miasta na czele.  

 

Trumna z ciałem śp. ks. Wiktora Szczę-

snego TChr została wystawiona w miej-

scowym kościele parafialnym pw. Prze-

mienienia Pańskiego. O godz. 9.30 odmó-

wiono różaniec za Zmarłego, a następnie 

odśpiewano jutrznię żałobną. O godz. 

10.30 rozpoczęła się Msza Święta pogrze-

bowa pod przewodnictwem ks. abpa An-

drzeja Dzięgi, metropolity szczecińsko 

kamieńskiego. Koncelebrowali liczni ka-

płani chrystusowcy z przełożonym gene-

ralnym Towarzystwa Chrystusowego ks. 

Tomaszem Sielickim TChr, kapłani diece-

zjalni i zakonni, w sumie 78 księży. Homilię 

żałobną wygłosił ks. prof. Bernard Koło-

dziej TChr, podkreślając w niej długie, 

ofiarne życie kapłańskie i zakonne ks. 

Wiktora oraz jego dokonania i prawość we 

wszystkich poczynaniach. Kończąc Eucha-

rystię abp Dzięga złożył podziękowania 

wszystkim obecnym na tej żałobnej uro-

czystości. Słowa podziękowań wygłosił 

także przełożony generalny ks. T. Sielicki 

oraz burmistrz miasta Płoty mgr Marian 

Maliński.  

 

Po obrzędzie ostatniego pożegnania, 

któremu przewodniczył również ks. Arcybi-

skup, ciało zmarłego kapłana zostało od-

prowadzone procesjonalnie na miejscowy 

cmentarz. Kondukt żałobny i ostatnie mo-

dlitwy poprowadził abp Dzięga oraz prze-

łożony generalny ks. T. Sielicki, który na 

koniec raz jeszcze podziękował zgroma-

dzonym za obecność i modlitwy w intencji 

zmarłego księdza Wiktora. Śp. ks. Wiktor 

Szczęsny TChr spoczął wśród swoich 

parafian na cmentarzu komunalnym w 

Płotach. RIP!       Za: www.chrystusowcy.pl  

 

ŚP. O. PIOTR WŁADYSŁAW PRUS (1936-2011) OP 

 

11.06 br. nad ranem zmarł w szpitalu po 

długiej i ciężkiej chorobie ojciec Piotr Wła-

dysław Prus OP. Pogrzeb odbędzie się 

prawdopodobnie w środę 15 czerwca.  

 

Władysław Prus urodził się 21 lutego 1936 

r. Do zakonu dominikańskiego wstąpił w 

Poznaniu w 1955 r. Pierwsze śluby zakon-

ne złożył 15.08. 1956 r., a wieczyste 

8.12.1960 r. Studia filozoficzne odbył w 

Jarosławiu i Warszawie, a teologiczne w 

Krakowie w latach 1956-1962. W Krakowie 

też 22.09.1962 r. przyjął święcenia kapłań-

skie. Obok spełniania zwykłych obowiąz-

ków zakonnych i kapłańskich pracował w 

nich m.in. jako katecheta młodzieży szkół 

średnich, duszpasterz akademicki, kapelan 

KIK-u, wikary parafialny, asystent III Zako-

nu i spowiednik sióstr zakonnych. Prowa-

dził też rekolekcje dla tych sióstr, jak rów-

nież dla kapłanów zakonnych i ogółu wier-

nych.                 Za: www.dominikanie.com  

  

   

    

http://www.chrystusowcy.pl/
http://www.dominikanie.com/
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      LICZEBNOŚĆ  MĘSKICH INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO W POLSCE 

(1 stycznia 2011 r.) 

 

 

Nowicjusze  

L.p. 

  

 

Zakon - Zgromadzenie 

  

 

Kapłani 

  

 

Bracia 

  

 

Klerycy 

  

Klerycy Bracia 

W 

kraju 

Za 

granicą 

 

Razem 

  

1 Franciszkanie - OFM  703 157 149 30 1 1040 275 1315 

2 Salezjanie  825 31 112 26 0 994 130 1124 

3 Franciszkanie - OFMConv  429 158 104 17 0 709 292 1001 

4 Pallotyni  376 50 44 23 3 496 194 690 

5 Jezuici  396 51 99 17 1 564 92 652 

6 Kapucyni  302 105 78 7 7 499 139 638 

7 Werbiści 169 28 25 6 0 228 358 586 

8 Oblaci Maryi Niepokalanej 210 36 48 16 3 313 229 542 

9 Paulini 208 53 82 9 1 353 123 476 

10 Chrystusowcy 145 20 37 9 0 211 254 465 

11 Redemptoryści 252 16 26 9 0 303 156 459 

12 Dominikanie 263 21 66 12 2 364 87 451 

13 Salwatorianie 211 16 40 3 2 272 158 430 

14 Karmelici Bosi  145 29 33 9 1 218 116 334 

15 Misjonarze CM 204 5 25 7 0 241 88 329 

16 Michalici 146 14 40 7 1 208 108 316 

17 Sercanie 180 14 22 3 0 219 97 316 

18 Marianie 188 28 19 3 0 238 33 271 

19 Zmartwychwstańcy 106 9 7 2 1 125 111 236 

20 Saletyni 125 12 19 3 0 159 74 233 

21 Misjonarze Św.Rodziny 103 14 18 2 0 137 74 211 

22 Cystersi  89 16 9 4 0 118 12 130 

23 Pijarzy 70 4 39 3 0 116 16 120 

24 Orioniści 79 9 16 0 0 104 10 114 

25 Filipini 70 6 8 1 0 85 22 107 

26 Bonifratrzy  10 65 1 0 10 86 7 93 

32 Kamilianie 39 13 17 0 0 69 18 87 

33 Klaretyni 33 5 9 0 0 47 30 77 

34 Kanonicy Reg. Lat. 49 4 8 1 1 63 7 70 

35 Karmelici 43 11 8 1 0 63 5 68 

36 Zgromadzenie Ducha Św. 27 5 4 1 0 37 31 68 

37 Pasjoniści 40 2 15 1 0 58 8 66 

38 Bracia Szkolni 0 58 0 0 1 59 4 63 

39 Bracia Serca Jezusowego 0 45 0 0 4 49 12 61 

40 Sercanie Biali 29 5 2 1 0 37 22 59 

41 Benedyktyni 22 12 9 0 6 49 0 49 

42 Albertyni 1 35 0 0 3 39 4 43 

43 Stow. Misji Afrykańskich 9 0 4 0 0 13 19 32 

44 Pocieszyciele 9 8 3 1 1 22 8 30 

45 Pauliści 19 4 3 0 0 26 2 28 

46 Misjonarze Krwi Chrystusa 15 4 5 1 0 25 2 27 

47 Kameduli 4 9 3 4 1 21 3 24 

48 Józefici 10 2 0 2 0 14 8 22 

49 

Kombonianie 

10 0 9 0 0 19 3 22 

50 Ojcowie Biali  6 0 0 0 0 6 14 20 

51 

Trynitarze 

3 0 7 0 0 10 5 15 

52 OO. Szensztaccy  8 0 0 2 0 10 4 14 
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Nowicjusze  

L.p. 

  

 

Zakon - Zgromadzenie 

  

 

Kapłani 

  

 

Bracia 

  

 

Klerycy 

  

Klerycy Bracia 

W  

kraju 

Za  

granicą 

 

Razem 

  

53 Bazylianie 10 2 0 1 0 13 0 13 

54 

Barnabici  

5 0 4 0 0 9 2 11 

55 Doloryści 3 8 0 0 0 11 0 11 

56 Augustianie 8 1 1 0 0 10 0 10 

57 

Misjonarze z Mariianhill 

3 1 2 1 1 8 0 8 

58 Rogacjoniści 4 0 4 0 0 8 0 8 

59 

OO. Somascy 

1 0 2 0 0 3 4 7 

60 Marianiści 1 1 0 0 0 2 3 5 

61 Guanellianie 2 0 0 0 0 2 2 4 

62 Zgromadzenie Synów NMP 2 0 0 0 0 2 1 3 

63 Gabrieliści 0 2 0 0 0 2 0 2 

64 Kapucyni Tercjarze 2 0 0 0 0 2 0 2 

  RAZEM 6422 1202 1287 249 52 9212 3472 12684 

 

Kursywą zaznaczone są te Instytuty życia konsekrowanego, które w 2011 r. nie nadesłały statystyk

 

 


