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Wiadomość tygodnia 

 

PONOWIENIE POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO      

Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 

 

 

Sympozjum naukowe i Eucharystia pod 

przewodnictwem J. E. Ks. Kardynała 

Józefa Glempa były głównymi wyda-

rzeniami związanymi z 90. rocznicą 

konsekracji jezuickiej Bazyliki NSJP i 

poświęcenia Narodu Polskiego Naj-

świętszemu Sercu Pana Jezusa, które 

odbyły się w piątek 1 lipca w Krakowie. 

 

Uroczystości rozpoczęło sympozjum na-

ukowe w Wyższej Szkole Filozoficzno-

Pedagogicznej „Ignatianum” poświęcone 

tematowi kultu Serca Bożego. Konferencja 

została zorganizowana staraniem ks. prof. 

Władysława Kubika SJ, a specjalnym 

gościem spotkania był prowincjał jezuitów 

o. Wojciech Ziółek. (…) 

 

Podczas Mszy św. w bazylice Najświęt-

szego Serca Pana Jezusa dokonano 

ponowienia Aktu poświęcenia polskiego 

narodu Sercu Jezusowemu. 90 lat temu 

konsekrowano tę bazylikę, która stała się 

centralnym ośrodkiem kultu w Polsce. 

 

W uroczystości uczestniczyli kard. Stani-

sław Dziwisz, prymas senior kard. Józef 

Glemp, kard. Franciszek Macharski, bi-

skupi archidiecezji krakowskiej, kapłani, 

siostry i bracia zakonni, oraz liczni wierni. 

 

Prymas senior w homilii zwrócił uwagę, że 

w objęciu przez Polskę prezydencji w Unii 

Europejskiej ważny jest nie tylko wymiar 

ludzki, ale również potrzebny jest boski, 

duchowy, aby jednoczyć serca. - Jest to 

trudne zadanie, bo czasem postulat ten 

jest hamowany przez różne grupy, ale 

składanie hołdu Jezusowi nie ma jako 

pierwszego celu naprawiania wspólnot 

ziemskich, ale przebłaganie za obrazę i 

zniewagę Chrystusa - podkreślił kardynał. 

  

Kard. Glemp przypomniał, że w tej kra-

kowskiej bazylice 90 lat temu dokonano 

Aktu poświęcenia polskiego narodu Sercu 

Jezusowemu. - Kult Serca Jezusowego 

rozwinął się w naszym kraju jeszcze przed 

objawieniami św. Małgorzaty Marii Ala-

coque. 90 lat temu w Krakowie konsekro-

wano bazylikę Najświętszego Serca Pana 

Jezusa - centralny ośrodek kultu w Polsce 

- zaznaczył. 

  

Hierarcha przypomniał słowa Jana Pawła 

II, w których papież podkreślił, że mamy w 

sobie ukształtować człowieka, który kocha 

prawo Boże i chce według niego żyć. - To 

dzisiaj nie jest proste, wypełniać prawo 

Boże to znaczy kochać życie, a często 

chcemy prawa do zabijania (...)- mówił 

kardynał. I dodał, że jeżeli wydaje się 

wyrok na nienarodzone dziecko, to spotka 

nas kara związana z prawem Bożym.  

 

Jezuicka bazylika Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w Krakowie to monumental-

na świątynia, która jest centralnym ośrod-

kiem kultu Najświętszego Serca Jezusa w 

Polsce. Bazylikę zbudowano w latach 

1909 – 1912 wg projektu Franciszka Mą-

czyńskiego w stylu wczesnego moderni-

zmu. Świątynię konsekrowano w 1921 

roku jako wotum wdzięczności Sercu 

Bożemu za odzyskanie niepodległości 

przez Naród Polski.  

Zob: www.deon.pl; www.jezuici.pl 

 

     

  Wiadomości krajowe 

 

Narodowa pielgrzymka Węgrów  

na Jasna Górę 

 

Trwa Narodowa Pielgrzymka Węgrów do 

Polski. Węgrzy symbolicznie przekażą 

Polakom przewodnictwo w UE. Około 700 

pielgrzymów dotarło na Jasną Górę we 

wtorek, 28 czerwca specjalnym pociągiem, 

a także autokarami. W dniach 28-30 

czerwca Węgrzy odwiedzają Kraków, 

klasztor jasnogórski w Częstochowie i 

Stary Sącz - najważniejsze miejsca kultu 

łączące Polaków i Węgrów.  

Wśród pielgrzymów obecni są: Kövér 

László, przewodniczący Parlamentu Wę-

$#guid{AA FFA 3F8-A CFB-4973-98F4-4BB94DE26FA6}#$ 
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gierskiego oraz trzech biskupów: bp János 

Székely, biskup pomocniczy archidiecezji 

Esztergom-Budapest /Węgry/; bp Antal 

Majnek, biskup diecezji mukaczewskiej 

/Ukraina/ oraz bp József Tamás, biskup 

tytularny Valabrii, archidiecezja Alba Iulia 

/Rumunia/. Towarzyszy im o. Botond Bá-

tor, przełożony węgierskiej prowincji pauli-

nów, zakonu, który powstał na Węgrzech i 

przywędrował stamtąd do Polski. (…) 

„Celem pielgrzymki jest wskazanie, że te 

dwa kraje – Polskę i Węgry – wiele łączy, a 

najważniejsze jest to, że jesteśmy katoli-

kami, że łączy nas wiara – podkreśla o. 

Bátor Botond, paulin, przełożony węgier-

skiej prowincji Zakonu Paulinów – Chcemy 

także podziękować Polakom, i zauważyć, 

że mamy nie tylko wspólne korzenie w 

przeszłości, że łączy nas historia, ale 

także, że uczestniczymy wspólnie w two-

rzeniu przyszłości”.  

„Pielgrzymka związana jest z przekaza-

niem przewodnictwa i chodzi o to, aby 

pokazać Europie, że nasza wspólnota 

zbudowana jest na duchowym fundamen-

cie. Mam nadzieję, że Polska przejmie od 

Węgier pałeczkę w sztafecie wierności 

wartościom chrześcijańskim” – mówi głów-

ny organizator László Budai, radny z Szi-

getszentmiklós i przewodniczący komisji 

kultury i mediów. Jak podkreślają organiza-

torzy, Węgrzy przyjechali do Polski z na-

dzieją, że Warszawa na czele unijnej pre-

zydencji będzie kontynuować dzieło Buda-

pesztu – pokazywanie Europie jej praw-

dziwego, duchowego fundamentu oraz 

wierność wartościom chrześcijańskim(…).  

Za: www.jasnagora.com  

Koronacja Figury Matki Bożej Lore-

tańskiej w Głogówku 

W sobotę 2 lipca figura Matki Bożej Lore-

tańskiej w sanktuarium w Głogówku na 

Opolszczyźnie została ukoronowana pa-

pieskimi koronami. Korony poświęcił w 

zeszłym roku w Watykanie Benedykt XVI. 

Pobłogosławił też ich fundatorom.  

 

O godz. 10.30 na głogóweckim Rynku 

rozpoczęło się czuwanie modlitewne, a o 

godz. 11.00 msza św. koronacyjna, której 

przewodniczył kard. Zenon Grocholewski, 

prefekt Kongregacji Wychowania Katolic-

kiego. „Przez tę koronację chcemy powie-

dziec Maryi: <<Kochana Matko, bądź 

naszą Królową. Nie znaczy to nic innego, 

jak powiedzieć: <<chcemy spełniać 

wszystko, czego Ty pragniesz, bo to 

wszystko wypływa z Twego Matczynego, 

dobrego serca. To jest dla nas najlepsze. 

A czego Maryja pragnie? Co uważa dla 

nas za najlepsze? <<Zróbcie wszystko, co 

Syn mój wam powie>>" - przekonywał 

kardynał Grocholewski. (…) 

Po koronacji kustosz sanktuarium w Gło-

gówku o. Krzysztof Hura w imieniu zebra-

nych błagał Maryję, aby wzięła pod swoją 

opiekę nasze rodziny, krewnych, przyjaciół 

i nas samych. Prosił Matkę Boga, aby 

wierni na Jej wzór poprzez spełnianie 

codziennych obowiązków, cichą i pokorną 

służbą budowali Królestwo Chrystusa. 

„Abyśmy czcząc Ciebie coraz więcej i 

więcej, zachowali wiarę Kościoła, mężnie 

jej bronili, wytrwale ją głosili i według niej 

żyli" - zakończył.  

W koronacji wzięli udział księża biskupi: 

ordynariusz archidiecezji katowickiej abp 

Damian Zimoń, ordynariusz diecezji opol-

skiej bp Andrzej Czaja, ordynariusz diece-

zji gliwickiej bp Jan Wieczorek oraz bp 

Paweł Stobrawa z Opola, bp Adam Szal z 

Przemyśla i o. bp Stanisław Dowlaszewicz 

z Santa Cruz w Boliwii. Byli też obecni 

prowincjałowie franciszkanów z Krakowa 

o. Jarosław Zachariasz i z Pragi czeskiej o. 

Bogdan Sikora. Domek Loretański w Gło-

gówku ma już 380 lat. Swoje powstanie 

zawdzięcza hrabiemu Jerzemu III Oppers-

dorffowi. jms 

Kapituła prowicjalna duchaczy 

wybrała prowincjała 

 

2XIII Kapituła Prowincjalna po raz trzeci 

wybrała o. Andrzeja Wichowskiego CSSp 

na przełożonego polskiej prowincji Zgro-

madzenia Ducha Świętego. Wyboru doko-

nali w środę - 29 czerwca delegaci, którzy 

przybyli na obrady do Bydgoszczy z Polski, 

Niemiec, Chorwacji, Włoch, Meksyku, 

Paragwaju, Madagaskaru, Kamerunu i 

Mauretanii.  

 

Ojciec Andrzej Wichowski urodził się 16 

lipca 1958 roku w Nowym Dworze Mazo-

wieckim k. Warszawy. Do Zgromadzenia 

Ducha Świętego wstąpił we wrześniu 1987 

roku. Studia filozoficzno-teologiczne odby-

wał w Wyższym Misyjnym Seminarium 

Duchownym Zgromadzenia Ducha Świę-

tego w Bydgoszczy i w Prymasowskim 

Wyższym Seminarium Duchownym w 

Gnieźnie. Święcenia kapłańskie otrzymał 

29 stycznia 1994 roku w rodzinnej parafii w 

Pomiechowie k. Modlina, w diecezji płoc-

kiej z rąk bp. Romana Marcinkowskiego.  

   

Na Papieskim Wydziale Teologicznym w 

Poznaniu obronił magisterium teologii w 

zakresie prawa kanonicznego. W latach 

1994-1999 kontynuował specjalistyczne 

studia doktoranckie na Uniwersytecie we 

Fryburgu, w zakresie prawa zakonnego. W 

czasie studiów uniwersyteckich w Szwaj-

carii podejmował  pracę wśród tamtejszej 

Polonii. Przed objęciem posługi prowincja-

ła sześć lat temu - pracował m.in. w Choj-

nicach, Chełmszczonce oraz Puszczyków-

ku k. Poznania.         Za: www.duchacze.pl  

Nowe korony dla Maryi uśmiechnię-

tej z Leśniowa 

 

Uroczystość powtórnej koronacji XIV-

wiecznej, cudownej figury Matki Bożej 

Leśniowskiej - Patronki Rodzin odbyła się 

w sobotę, 2 lipca w sanktuarium maryjnym 

w Leśniowie koło Myszkowa. Gospoda-

rzami sankuarium są ojcowie i bracia pau-

lini.  

 

 

 

Korony, zdobiące wcześniej figurę, zostały 

skradzione w grudniu ubiegłego roku. 

Korony nie miały dużej wartości material-

nej, ale wielką wartość historyczną. Po-

przednia koronacja figury odbyła się 13 

sierpnia 1967 r. Mszę św. celebrował 

ówczesny metropolita krakowski kard. 

Karol Wojtyła - późniejszy papież Jan 

Paweł II, a aktu koronacji dokonał Prymas 

Polski kard. Stefan Wyszyński.  

 

Nowe korony zostały przygotowane z 

wotów pochodzących od czcicieli Maryi 

Leśniowskiej. Korony dla Matki Bożej 

Leśniowskiej i Dzieciątka poświęcił papież 

Benedykt XVI podczas audiencji general-

nej w środę 22 czerwca.  

 

Uroczystościom rekoronacji figury prze-

wodniczył metropolita częstochowski abp 

Stanisław Nowak. Na uroczystość przyje-

chali nie tylko wierni z powiatu myszkow-

skiego i okolic Zawiercia, ale i pierwsi 

turyści w rozpoczętym sezonie wakacyj-

nym. W uroczystości rekoronacji uczestni-

czyli częstochowscy biskupi pomocniczy: 

Antoni Długosz i Jan Wątroba.  Licznie 

przybyli paulini z całego kraju, wśród nich 

o. Izydor Matuszewski, generał Zakonu 

Paulinów; poprzedni generałowie Zakonu: 

o. Jan Nalaskowski, o. Józef Płatek, o. 

Stanisław Turek oraz Jerzy Tomziński, 

który był świadkiem koronacji w 1967 r.; 

przeor Jasnej Góry o. Roman Majewski.  

Za: www.jasnagora.com  

http://www.jasnagora.com/
http://www.duchacze.pl/
http://www.jasnagora.com/


 3 

Laudacja ku czci o. prof. Celestyna 

Napiórkowskiego na KUL-u 

 

Uroczyste odnowienie doktoratu wybitnego 

teologa, franciszkanina o. prof. dra hab. 

Stanisława Celestyna Napiórkowskiego 

OFMConv odbyło się podczas obchodów 

święta patronalnego Katolickiego Uniwer-

sytetu Lubelskiego, 1 lipca br. 

Po odczytaniu uchwały Senatu KUL, lau-

dację wygłosił uczeń o. Napiórkowskiego 

bp prof. Andrzej Czaja z Opola. Następnie 

miała miejsce prezentacja nowego wyda-

nia rozprawy doktorskiej o. prof. Napiór-

kowskiego pt. "Spór o Matkę". Po połu-

dniu współbracia zakonni, uczniowie  i 

przyjaciele o. Napiórkowskiego spotkali się 

na sesji naukowej poświęconej o. Profeso-

rowi, na której zaprezentowano przygoto-

wane pod jego kierunkiem prace dyplo-

mowe zebrane w tomach "Duch Święty - 

Kościół - człowiek" i "Ku mariologii w kon-

tekście". Odnowienie doktoratu jest wyra-

zem uznania dla o. Napiórkowskiego za 

zaangażowanie się w rozwój teologii 

zwłaszcza mariologii, ekumenizmu i fran-

ciszkanizmu. 

 

O. Stanisław Celestyn Napiórkowski (ur. w 

1933 roku) obecnie emerytowany profesor 

KUL był kierownikiem Katedry Mariologii 

oraz stałym współpracownikiem Instytutu 

Ekumenicznego tej uczelni, profesorem 

teologii dogmatycznej w Wyższym Semi-

narium Duchownym oo. Franciszkanów w 

Łodzi-Łagiewnikach. Do Zakonu Braci 

Mniejszych Konwentualnych w prowincji 

warszawskiej wstąpił w 1954, święcenia 

kapłańskie przyjął 11 sierpnia 1957 roku. 

W latach 1970-1996 był członkiem wielu 

komisji ekumenicznych: Komisji Episkopa-

tu Polski ds. Ekumenizmu (1970-1994), 

Komisji Mieszanej (1974-1994), Komisji 

Mieszanej Katolicko-Luterańskiej, powoła-

nej przez watykański Sekretariat ds. Jed-

ności Chrześcijan i Światową Federację 

Luterańską (1974-1984), Podkomisji Dia-

logu (1977-1996), przewodniczył Sekcji 

Dogmatycznej Teologów Polskich (1983-

1989), Komisji Katolicko-Luterańskiej w 

Polsce. 

W 2007 roku otrzymał w Rzymie nagrodę 

René Laurentina "Pro Ancilla Domini", "za 

rozwijanie mariologii w dialogu ekumenicz-

nym oraz za wyjaśnianie roli Najświętszej 

Marii Panny w misterium Chrystusa i Ko-

ścioła w duchu Soboru Watykańskiego 

II".O. Napiórkowski wypromował 55 dokto-

rów i 428 magistrów. Opublikował ponad 

700 różnych publikacji głównie z mariologii, 

ekumenizmu i metodologii teologii. 

Ważniejsze publikacje to: "Solus Christus. 

Zbawcze pośrednictwo według 'Księgi 

Zgody'" (1999), "Z Chrystusem w znakach" 

(1984), "Spór o Matkę| (1988), "Matka 

mojego Pana" (1988), "Matka naszego 

Pana" (1992), "Matka Pana" (1998), "Bóg 

łaskawy. Nad 'Wspólną Deklaracją o usp-

rawiedliwieniu'" 2001), "Wierzę w jeden 

Kościół" (2003), "Ja, Służebnica Pana: 

problemy, poszukiwania, perspektywy"  

(2009) mf.            Za: www.franciszkanie.pl  

 

Uroczystości Matki Bożej   

Licheńskiej 

 

2 lipca, w naszym sanktuarium przypadała 

uroczystość odpustowa związana z litur-

gicznym wspomnieniem Najświętszej 

Maryi Panny Licheńskiej. Ponadto z inicja-

tywy ordynariusza diecezji włocławskiej, bp 

Wiesława Alojzego Meringa, był to w die-

cezji dzień dziękczynienia za wyniesienie 

na ołtarze Sługi Bożego Jana Pawła II. W 

związku z uroczystościami ks. bp Wiesław 

Alojzy Mering przewodniczył Mszy św. w 

licheńskiej bazylice mniejszej. 

 

Uroczysta suma odpustowa rozpoczęła się 

o godzinie 12:00. Przed rozpoczęciem 

Eucharystii w uroczystej procesji zostały 

wniesione do świątyni relikwie bł. Jana 

Pawła II, które ks. Biskup przywiózł ze 

sobą z Włocławka. Ampułka z kilkoma 

kroplami krwi papieża - Polaka została 

przekazana ordynariuszowi diecezji w 

ubiegłym tygodniu przez kard. Stanisława 

Dziwisza w trakcie uroczystości 600-lecia 

konsekracji katedry włocławskiej.   

 

W imieniu Księży Marianów - opiekunów 

licheńskiego sanktuarium, przybyłych 

księży, pielgrzymów  i parafian powitał ks. 

Wojciech Sokołowski, przełożony miejsco-

wej wspólnoty zakonnej.  Najświętszą 

Eucharystię koncelebrowali kapłani na 

czele z pasterzem diecezji włocławskiej bp. 

Wiesławem Meringiem, abp. Janem 

Pawłem Lengą, marianinem, który przez 

20 lat pełnił posługę pasterską w Azji 

Środkowej oraz bp. Eduardo Hiiboro z 

południowego Sudanu, który przybył do 

Polski na zaproszenie organizacji „Pomoc 

Kościołowi w potrzebie". Wzruszenie 

wśród wiernych wzbudził widok budowni-

czego licheńskiej bazyliki i kustosza - 

seniora sanktuarium ks. Eugeniusza Ma-

kulskiego, który został przywitany gromkimi 

brawami. (…)                  Za: www.lichen.pl 

 

IX Forum Rodziny Świętego Pawła 

 

W dniach 23-26.06.2011 w Olsztynie k. 

Częstochowy odbyło się IX Forum Rodziny 

Świętego Pawła w Polsce. Jego temat 

brzmiał: „Od ideału do obecnej rzeczywi-

stości. Realizacja charyzmatu Rodziny 

Świętego Pawła po 40 latach od śmierci 

Założyciela". Specjalnym gościem, a jed-

nocześnie prelegentem IX Forum był ks. 

Innocenzo Dante, paulista z Rzymu, który 

na przełomie lat siedemdziesiątych i 

osiemdziesiątych przyczynił się do odtwo-

rzenia na nowo Towarzystwa Świętego 

Pawła w Polsce.  

 

 

 

W czterodniowym spotkaniu w Olsztynie 

wzięło udział około 50 uczestników repre-

zentujących prawie wszystkie instytuty 

Rodziny Świętego Pawła obecne w na-

szym kraju. Poza realizacją głównego 

tematu, Forum było również okazją do 

wzajemnego poznania się, podzielenia 

własnymi doświadczeniami i poszukiwania 

możliwości rozwinięcia współpracy w ra-

mach wspólnej misji.  

Za: www.paulus.org.pl. 

 

VIII Olimpiada Mariańska  

zakończona 

 

P o raz czwarty w Skórcu, a ósmy w histo-

rii odbyła się Olimpiada Mariańska – za-

wody ministrantów i młodzieży męskiej z 

mariańskich parafii z Polski. Tegoroczne 

spotkanie zgromadziło rekordową ilość – 

ponad 300 uczestników ze Skórca, War-

szawy, Góry Kalwarii, Lichenia, Puszczy 

Mariańskiej, Grudziądza i Rdzawki (prawie 

1/3 uczestników stanowiła reprezentacja 

gospodarzy). Rywalizowano w biegu ma-

riańskim na 1673 metry (1673 rok to data 

powstania Zgromadzenia Księży Maria-

nów), piłce nożnej, siatkówce i unihokeju.   

 

Zabawa była przednia, a duch sportowej 

rywalizacji nie ustępował duchowi praw-

dziwej olimpiady.        Za: www.marianie.pl 

 

Kraków CFD: 

Dla naszego zbawienia 

 

W dniach 23-26 czerwca w krakowskim 

Centrum Formacji Duchowej salwatoria-

nów odbyła się, w ramach szkoły wiary, 

czterodniowa sesja zatytułowana: „Dla nas 

ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z 

nieba”. Sesję prowadzili Marko Ivan Rup-

nik SJ, Michelina Tenace i Nataša Govekar 

z Centro Aletti w Rzymie oraz duszpaste-

rze  Centrum Formacji Duchowej salwato-

rianów z Krakowa. Posługę tłumacza po-

http://www.franciszkanie.pl/klik.php?url=http://www.wsd-lodz.franciszkanie.pl
http://www.franciszkanie.pl/
http://www.lichen.pl/
http://www.paulus.org.pl/news,485.html
http://www.marianie.pl/index.php?page=nowosci&id=700
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dejmowała Danuta Piekarz. Na stronie 

internetowej krakowskiego CFD są do-

stępne homilie wygłoszone w czasie sesji, 

a także informacja o możliwości nabycia 

MP3 z jej nagraniem.    Za: www.cfd.sds.pl  

 

Opactwo Cystersów w Wąchocku 

zaprasza do kawiarenki 

 

Jednym z istotnych elementów cysterskie-

go charyzmatu jest gościnność. U podstaw 

takiej postawy mnichów leży głęboka uf-

ność, że wraz z przychodzącym gościem, 

do klasztoru przybywa sam Chrystus. Nie 

można powtórzyć owego zaniedbania 

karczmarza z Betlejem, który wymówką 

pozbawił się możliwości goszczenia Świę-

tej Rodziny! (…) Stąd kolejna inicjatywa 

wąchockich zakonników – „Kawiarnia 

cysterska”.  

Ruszyła, nieco nieśmiało, 23 czerwca 2011 

r. W odnowionych wnętrzach parteru Do-

mu Opata znalazło się miejsce odpoczyn-

ku, relaksu, a także konsumpcji. Do dys-

pozycji pielgrzymów i turystów jest 30 

miejsc przy sześciu okrągłych stołach.  

 

 

 

Menu, jak na początek, wcale nie jest 

ubogie! Oprócz dobrej kawy i słodkości są 

serwowane także dania barowe, w tym 

„Pierogi Mnicha”, które mają szansę stać 

się sztandarowym daniem. Do dyspozycji 

gości oddano także odrestaurowany w 

ubiegłym roku wirydarz Domu Opata (z 40 

miejscami), oraz udostępniono klasztorne 

ogrody. Miejsce jest ciekawie urządzone, 

cechuje je wyraźna prostota, która odpo-

wiada cysterskiemu duchowi. 

  

Ściany kawiarni zostały ozdobione malo-

widłami przedstawiającymi zakonną co-

dzienność, która upływa w myśl benedyk-

tyńskiej zasady „Ora et labora”.  

 

Mnisi ufają, że ich nowa inicjatywa spotka 

się z życzliwością i będzie, obok wyżej 

wspomnianych walorów opactwa, kolejnym 

ze sposobów na praktykowanie specyficz-

nego charyzmatu gościnności, u podstaw 

którego leży miłość do Boga i drugiego 

człowieka.  

Wiecej na www.wachock.cystersi.pl. 

     

Modlitwa   tygodnia 

 

 

Akt poświęcenia polskiego narodu Sercu Jezusowemu 

Ponowiony 10 lipca 2011 w jezuickiej Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie 

 

 

Nieśmiertelny Królu wieków, rzeczywisty i 

żywy, pod postacią chleba utajony, Panie 

nasz Jezu Chryste! 

  

Tak jak przed dziewięćdziesięciu laty, 

jesteśmy przed Tobą w starej królów 

naszych stolicy, w bazylice ku czci Naj-

świętszego Serca Twojego poświęconej i 

z ofiar całej Polski wzniesionej. Tak jak 

wtedy, w osobach swych najwyższych 

pasterzy oraz zgromadzonych wiernych 

staje dziś przed Tobą Panie naród polski, 

aby uroczyście ponowić akt oddania się 

Twojemu Najświętszemu Sercu. 

  

Tak jak przed dziewięćdziesięciu laty 

przodkowie i poprzednicy nasi u progu 

niepodległości do Ciebie wołali, tak i my, 

klęcząc przed Tobą u progu wciąż nowych 

i trudnych wyzwań dla Kościoła i Ojczyzny 

naszej, wołamy ich słowa powtarzając a 

panowania nad nami Twego Najświętsze-

go Serca przyzywając: 

  

Panie Jezu Chryste, którego Serce dla 

nas zostało przebite i otwarte, wyznajemy 

przed niebem i ziemią, że Twego panowa-

nia nam potrzeba: wyznajemy publicznie, 

że Ty jeden, Królu królów, masz do nas 

święte i nigdy niewygasłe prawa.  

  

Panie nasz wszechmocny, racz nie pa-

trzeć na niegodność naszą i nędzę, ale w 

imię dobroci Serca Twego zstąp do nas 

miłościwie, pełen łaski i prawdy, by za-

władnąć tym ludem, co oddaje Ci się dziś i 

poświęca. Święć się wśród nas Imię Two-

je! Przyjdź do nas słodkie i błogosławione 

królestwo Twoje! Życie nasze całe, i spo-

łeczne, i rodzinne, niech Twym duchem 

się napoi i na zasadach Twoich się oprze! 

Daj nam łaskę szczerej miłości do Ciebie, 

do Kościoła, do Ojczyzny i do siebie na-

wzajem. Uczyń serca nasze na wzór 

Serca Twego, byśmy umieli tracić życie w 

służbie najbardziej potrzebującym i bez-

bronnym oraz kochać nawet tych, którzy 

nam źle czynią. 

  

Usuń spomiędzy nas to wszystko, co 

prawdzie i łasce Twojej się sprzeciwia, 

otwórz oczy zaślepionym, ulecz chore 

serca, obmyj to, co oczyszczenia potrze-

buje, weź nas w opiekę przed wrogiem po-

stronnym i przed naszą własną słabością. 

Uwolnij nas od wzajemnej nienawiści i 

pogardy, od ducha niezgody i raniących 

podziałów. Podbij nas pod świętą władzę 

Twej miłości, bo Twoi jesteśmy i do Ciebie 

należeć chcemy.  

  

Jak niegdyś Polska nasza, jedna z pierw-

szych, przed Sercem Twoim upadła w 

pokłonie, tak dziś oddajemy Ci cały nasz 

naród w zupełne i niepodzielne władanie. 

Oddajemy Ci i poświęcamy jego miasta i 

wioski, jego prawa i zwyczaje, jego prace i 

trudy, jego potrzeby i jego nadzieje. Ufamy 

Ci i w imię tej ufności podnosimy głos 

uwielbienia, który niech płynie przez 

wszystkie ziemie polskie i znajdzie od-

dźwięk we wszystkich polskich sercach:  

  

Chwała niech Ci będzie, Królu wieków i 

najwyższy Panie naszej Ojczyzny! Chwała 

niech będzie Najświętszemu Sercu Two-

jemu, przez które tak bardzo nas umiłowa-

łeś i przez które stało się nam zbawienie. 

Tobie moc i panowanie, nam zaś w Twej 

służbie na doczesne nasze dzieje ratunek, 

a na wieczność dziedzictwo niebieskiej 

Twej ojczyzny. Amen. 

                                         Za: www.deon.pl  

 

 

http://www.cfd.sds.pl/
http://www.wachock.cystersi.pl/pokaz_artykul/?id_article=353&id_page_element=47
http://www.deon.pl/
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  Wiadomości zagraniczne  

 

Założycielka prezentek, wśród 

nowych kandydatów na ołtarze 

Papież przyjął na audiencji prywatnej 

prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyj-

nych, kard. Angelo Amato SDB. Upoważ-

nił kierowaną przez niego dykasterię do 

promulgowania 15 dekretów. Dotyczą one 

do jednego błogosławionego i 27 sług 

Bożych, w tym zmarłej w połowie XVII 

stulecia Zofii z Maciejowskich Czeskiej.  

  

„Zofia urodziła się w 1584 r. w rodzinie 

średniozamożnej szlachty małopolskiej – 

powiedziała Radiu Watykańskiemu s. 

Innocenta Drożdż. – W 16. roku życia 

wydana za mąż, po sześciu latach mał-

żeństwa została bezdzietną wdową. Po-

mimo młodego wieku, urody, zamożności 

oraz starań o jej rękę, nie wyszła po raz 

drugi za mąż. Dalsze swe życie poświęciła 

pełnieniu dzieł miłosierdzia, świadomie 

włączając się po Soborze Trydenckim w 

nurt odnowy życia religijnego w Polsce 

poprzez dzieło kształcenia i wychowywa-

nia młodych pokoleń. Czasy, w jakich 

przyszło jej żyć były trudne. Był to okres 

wojen, epidemii, powodzi, nieurodzajów, 

głodu a tym samym dużej śmiertelności 

ludzi. Pozostawały osierocone dzieci, 

często bez opieki i środków do życia. Zofia 

Czeska postanowiła zająć się dziewczę-

tami zwłaszcza osieroconymi i pochodzą-

cymi z ubogich rodzin. Otworzyła dla nich 

swój dom przy ul. Szpitalnej w Krakowie. 

Zorganizowała w latach 1621-1627 szkołę 

wraz z internatem. Była to pierwsza w 

Polsce formalnie zorganizowana szkoła 

dla dziewcząt, posiadająca odpowiednie 

struktury organizacyjne, gdyż w tych cza-

sach do szkół uczęszczali tylko chłopcy. 

Chcąc zapewnić trwałość swemu dziełu 

Zofia Czeska założyła nowe na ziemiach 

polskich zgromadzenie zakonne Sióstr 

Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, 

popularnie zwane prezentkami, od łaciń-

skiego słowa «praesentatio» – ofiarowa-

nie. Zmarła w opinii świętości w wieku 66 

lat 1 kwietnia 1650 r. Została pochowana 

w kościele Mariackim w Krakowie, gdzie 

do dziś spoczywają jej doczesne szczątki. 

Jej dzieło kontynuują siostry prezentki. 

Prowadzą dwa gimnazja, dwa licea i dwa 

internaty w Krakowie i Rzeszowie, a także 

4 przedszkola, dom dziecka, zajmują się 

dziećmi specjalnej troski” – powiedziała 

jedna z prezentek pracujących w Wiecz-

nym Mieście.          Za: Radio watykańskie  

Franciszkanie z Ziemi Świętej 

uczcili 60-lecie święceń 

kapłańskich Benedykta XVI  

 

Także w Jerozolimie 60. rocznica święceń 

kapłańskich Benedykta XVI została 

szczególnie podkreślona podczas uroczy-

stości święceń 8 alumnów franciszkań-

skiego Międzynarodowego Seminarium 

Duchownego w Jerozolimie. Kapłański 

jubileusz Papieża franciszkanie z Kustodii 

Ziemi Świętej uczcili celebracją Mszy w 

ważniejszych sanktuariach. W intencji 

Papieża modlono się nad Jeziorem Gali-

lejskim, w Nazarecie, Betlejem i w Jerozo-

limie. 

 

W jubileuszowym przesłaniu do Benedyk-

ta XVI o. Pierbattista Pizzaballa, kustosz 

Ziemi Świętej, potwierdził oddanie i posłu-

szeństwo synów św. Franciszka Kościo-

łowi i jego pasterzowi. Jako dar z okazji 

60-lecia święceń kapłańskich w Miejscach 

Świętych zostały odprawione Msze w 

intencji Papieża, dziękując Panu Bogu za 

dar jego posługi pasterskiej na Stolicy 

Piotrowej. 

 

W Jerozolimie wdzięczność jubileuszowa 

połączyła się z radością celebracji świę-

ceń. We franciszkańskiej świątyni Naj-

świętszego Zbawiciela, przez posługę 

włożenia rąk bp. Williama Shomali, sufra-

gana patriarchatu łacińskiego, 8 francisz-

kanów pochodzących z pięciu krajów 

otrzymało dar diakonatu i kapłaństwa. W 

homilii, na przykładzie świętych patronów 

Piotra i Pawła, biskup przypomniał kandy-

datom, że „powinna charakteryzować ich 

szczególna przyjaźń z Panem Jezusem 

oraz bezinteresowne dawanie siebie in-

nym”. 

 

Święcenia diakonatu otrzymali dwaj klery-

cy z Meksyku oraz jeden Włoch. Sakra-

ment kapłaństwa stał się udziałem pięciu 

franciszkańskich diakonów pochodzących 

z Chorwacji, Meksyku, Libanu i Polski. 

Neoprezbiterzy Tymoteusz Marszałek i 

Adrian Maźnicki z prowincji Matki Bożej 

Anielskiej w Krakowie otrzymali pozwole-

nie na rozpoczęcie kapłańskiej posługi w 

Kustodii Ziemi Świętej. Wszyscy wyświę-

ceni odbyli ostatnie lata formacji w Jerozo-

limie na szlakach Jezusa, Maryi i aposto-

łów. W uroczystościach święceń wzięła 

udział grupa pielgrzymów z Polski, wśród 

których byli rodzice naszych neoprezbite-

rów. J. Kraj OFM.  Za: Radio Watykańskie 

70. rocznica męczeńskiej śmierci 

czortkowskich dominikanów 

 

W Czortkowie na Ukrainie odbywają się 

uroczystości związane z 70. rocznicą 

męczeńskiej śmierci dominikanów zamor-

dowanych w czasie II wojny światowej. 

Mszę św. Nad brzegiem Seretu – miejscu 

śmierci czetrech z nich odprawiono Mszę 

św. z udziałem przełożonego Dominika-

nów w Rosji i Ukrainie, o. Macieja Rusiec-

kiego oraz miejscowego duchowieństwa, 

także grekokatolickiego.Dzień wcześniej 

parafianie, w tym żyjący świadkowie tam-

tych wydarzeń, modlili się w kaplicy gro-

bowej dominikanów na czortkowskim 

cmentarzu.  

   

 

W nocy z 1 na 2 lipca 1941 roku funkcjo-

nariusze NKWD wspomagani przez miej-

scowych komunistów dokonali mordu na 

ośmiu czortkowskich dominikanach. 

Trzech zakonników i jeden świecki tercjarz 

zostało zabitych w budynku klasztornym, 

jaki został następnie podpalony. Czterech 

innych dominikanów wyprowadzono z 

klasztoru i zamordowanych nad płynącą 

przez Czortków rzeką Seret. Tam też 

zostali w pośpiechu pochowani przez 

parafian. 

 

Reakcję mieszkańców Czortkowa, jacy 2 

lipca 1941 roku przyszli na miejsce zbrod-

ni opisuje w klasztornej kronice o. Julian 

Szeremet OP: „We krwi męczenników 

ludzie maczali chusteczki, zbierali ją do 

naczyń, a także jako relikwie brali ziemię 

przesiąkniętą krwią. Obecni przystępowali 

do ciał, całowali ręce, nogi i rany. Zaczęto 

znosić kwiaty i przystrajać nimi pomordo-

wanych". Na tym miejscu zrobiono mogiłę, 

ustawiono krzyże, a całość ogrodzono. 

Jednak wraz z przejęciem władzy przez 

władze radzieckie, miejsce pochówku 

zostało zdewastowane i zamienione na 

wysypisko śmieci. 

http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=500302
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Jak zaznacza historyk ks. prof. Józef 

Marecki, w swojej książce poświęconej 

zamordowanemu w Czortkowie o. Hiero-

nimowi Longawie, sprawą bestialskiego 

mordu zakonników oraz dokonaną w tym 

samy czasie zbrodnią na kilkuset więź-

niach czortowskiego więzienia, jeszcze w 

czasie wojny zajęła się powołana przez 

władze niemieckie komisja. Wyników jej 

prac jednak nigdy nie upubliczniono. Za-

raz po zakończeniu wojny, władze so-

wieckie ogłosiły, że zbrodni dokonali 

„ukraińscy przestępcy wojenni". Była to 

oficjalna wersja obowiązująca przez blisko 

50 lat, choć nikt z mieszkańców Czortko-

wa i świadków tamtejszych strasznych 

lipcowych dni w nią nie wierzył. 

W 1991 roku prokuratorzy z łódzkiego 

oddziału Komisji Badania Zbrodni prze-

ciwko Narodowi Polskiemu wszczęli do-

chodzenie w celu wykrycia i postawienia 

przed sądem sprawców zbrodni. Przesłu-

chano setki świadków w kraju i za granicą. 

Obecnie sprawą zajmuje się krakowski 

oddział Instytutu Pamięci Narodowej. 

W lipcu 1991 roku w 50. rocznicę mę-

czeńskiej śmierci odbył się pogrzeb eks-

humowanych szczątków czortkowskich 

dominikanów zamordowanych nad Sere-

tem, jaki zgromadził setki wiernych - 

mieszkańców Czortkowa, okolic oraz 

gości z Polski. Dziesięć lat później, w 

kościele św. Stanisława w Czortkowie 

odsłonięto tablicę upamiętniającą pomor-

dowanych dominikanów. W 2006 roku 

rozpoczął się zaś we Lwowie proces be-

atyfikacyjny męczenników z Czortkowa.  

Józef Krawiec OP Za: www.dominikanie.pl  

50-lecie posługi salwatorianów w 

Australii 

 

W poniedziałek 27 czerwca br. wspólnota 

Regionu Australijskiego zgromadziła się 

na obchodach jubileuszu 50-lecia posługi 

salwatorianów w Australii. Uroczystości te 

zaszczycili swoją obecnością Współbracia 

z innych zakątków świata m.in.: konsultor 

generalny ks. Bronisław Jakubiec, prowin-

cjał prowincji polskiej ks. Piotr Filas, pro-

wincjał prowincji brytyjskiej ks. Alex McAl-

lister, prowincjał prowincji amerykańskiej 

ks. David Bergner. 

 

Obecni byli również: wikariusz prowincjal-

ny prowincji polskiej ks. Bogusław Loska, 

konsultor prowincji polskiej ks. Roman 

Słupek, superior wikariatu misyjnego na 

Filipinach ks. Krzysztof Kowalczyk, supe-

rior wikariatu misyjnego na Tajwanie ks. 

Dominic Su. Uroczystej Mszy Św. konce-

lebrowanej przewodniczył biskup Archi-

diecezji Perth Donald Sproxton wraz z 

biskupem Diecezji Bunbury Gerardem 

Holohanem oraz biskupem Diecezji Ge-

raldton Justinem Bianchinim. Ponadto 

uczestniczyło w niej ok. pięćdziesięciu 

księży diecezjalnych i zakonnych, przeło-

żeni zakonów żeńskich i męskich, Salwa-

torianie Świeccy i Współpracownicy Sal-

watoriańscy, dyrektorzy szkół katolickich 

oraz przedstawiciele salwatoriańskich 

parafii w Australii. Kazanie okolicznościo-

we wygłosił ks. Franciszek Kot, który na 

zakończenie zaapelował do wszystkich 

zgromadzonych, aby modlili się o powoła-

nia kapłańskie i zakonne. 

 Po Mszy Świętej zaproszeni goście udali 

się do Polskiego Klubu im. Generała Si-

korskiego w Bellevue, gdzie kontynuowa-

no obchody podczas uroczystej kolacji. 

 

Złoty jubileusz salwatorianów w Australii 

jest nierozdzielnie związany z jubileuszem 

parafii pw. św. Antoniego w Bellevu-

e/Geenmount, która powstała w tym sa-

mym czasie i jest kolebką salwatorianów 

w Australii. Uroczysta Msza Św. w miej-

scowym kościele odbyła się w niedzielę 26 

czerwca. Przewodniczył jej arcybiskup z 

Perth Barry Hickey. Podczas Mszy konse-

krował on nowy ołtarz oraz poświecił 

ambonę i chrzcielnicę.        Za: www.sds.pl   

 

 

Witryna tygodnia 

 

Internetowa pomoc dla kaznodziejów 

 

 

Redemptorystowski Portal Kaznodziej-

ski to kolejna inicjatywa redemptory-

stów Prowincji Warszawskiej w służbie 

ewangelizacji. – Portal jest kierowany 

do wszystkich, którzy głoszą słowo 

Boże. Jednakże zamieszczone w nim 

rozważania mogą służyć pomocą każ-

demu, kto pragnie przygotować się do 

głębszego przeżywania liturgii Słowa 

podczas Eucharystii– stwierdza o. G. 

Jaroszewski, koordynator projektu. 

Portal jest dostępny pod adresem 

http://www.slowo.redemptor.pl/pl  

 

Wśród autorów refleksji nad słowem Bo-

żym są redemptoryści pracujący w dusz-

pasterstwie parafialnym, misjonarze pracu-

jący w Polsce oraz zagranicą, profesoro-

wie rzymskiej Akademii Alfonsjańskiej, 

Wyższego Seminarium Duchownego Re-

demptorystów oraz innych uczelni katolic-

kich.  Dzięki różnym doświadczeniom, 

miejscu posługi apostolskiej i różnemu 

wiekowi piszących portal staje się bogat-

szy.  

 

Na stronach internetowych publikowane są 

cykle kazań na nabożeństwo nowenny 

nieustannej do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy oraz świętych i błogosławionych 

redemptorystów, czego internauta nie 

znajdzie na portalach o podobnym charak-

terze. Ukazujące się regularnie od kilku 

miesięcy pomoce homiletyczne na niedzie-

le i święta tworzą ciągle dostępne archi-

http://www.dominikanie.pl/
http://www.sds.pl/
http://www.slowo.redemptor.pl/pl
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wum. Stopniowo będzie się także powięk-

szać zasób kazań i homilii obrzędowych 

oraz wybranych artykułów z dziedziny 

teologii, duchowości, historii Kościoła, 

które mogą być wykorzystane w posłudze 

słowa.  

 

Inicjatywa redemptorystów podyktowana 

jest w pierwszym rzędzie wiernością cha-

ryzmatowi wyznaczonemu przez założycie-

la zgromadzenia zakonnego, św. Alfonsa 

de Liguori – docierać z Dobrą Nowiną do 

opuszczonych, zwłaszcza ubogich. Narzę-

dziem a zarazem miejscem spotkania 

także z takimi ludźmi niewątpliwie stał się 

Internet, nazwany przez bł. Jana Pawła II 

„nowym forum głoszenia Ewangelii” (Orę-

dzie na XXXVI Światowy Dzień Środków 

Społecznego Przekazu, 2002).  

 

Portal kaznodziejski wpisuje się w wiele 

podobnych działań podejmowanych przez 

zgromadzenia zakonne, diecezje, ruchy 

kościelne czy też redakcje mediów katolic-

kich. Ich zadaniem jest zwrócenie uwagi 

na słowo Boże przekazywane w liturgii 

Kościoła oraz pomoc w wykorzystaniu jego 

bogactwa w modlitwie i osobistych poszu-

kiwaniach duchowych. Doniosła rola słowa 

Bożego w życiu i misji Kościoła została 

kilka miesięcy temu podkreślona poprzez 

adhortację apostolską Verbum Domini 

papieża Benedykta XVI. 

 

www.slowo.redemptor.pl/pl 

 

 

 

Zapowiedzi wydarzeń 

 

 

 

Program Pielgrzymki Osób Konse-

krowanych na Święty Krzyż 

 

10 września 2011 r. odbędzie się tradycyj-

na pielgrzymka osób konsekrowanych na 

Święty Krzyż. Przewodniczący Komisji 

Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia 

Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia 

Apostolskiego, bp Kazimierz Gurda prze-

słał przewidywany program tej pielgrzymki 

 

10.00 - Rozpoczęcie pielgrzymki. Modlitwa 

i powitanie – Bp Kazimierz Gurda. 

10. 15 – Konferencja: „Prześladowanie 

sióstr zakonnych w czasach PRL-u”. Prze-

łożona Generalna Agata Mirek - Zgroma-

dzenie Córek Maryi Niepokalanej. 

Świadectwo: „Troska Sługi Bożego kardy-

nała Stefana Wyszyńskiego o zakony” –

Pani Anna Rastawicka. 

11.30 – Eucharystia. Przewodniczenie  i 

homilia –  Ks. Biskup Ordynariusz  Diecezji  

Kieleckiej Kazimierz Ryczan (oprawa 

liturgiczna Eucharystii – Zgromadzenie 

Sług Jezusa). 

13.00 - Posiłek. 

14.30 - Adoracja Najświętszego Sakra-

mentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego - 

Zgromadzenie Sług Jezusa. 

 

Ucałowanie relikwii Krzyża Świętego. 

Zakończenie pielgrzymki. 

 

Zaproszenie na Konferencję  

naukową "Liturgia Paulinów 

w Średniowieczu" 

 

Czcigodni Współbracia w Kapłaństwie  

Drodzy Bracia i Siostry !  

 

 Od 2003 roku Klasztor Ojców Paulinów na 

Jasnej Górze, przy pomocy prężnie działa-

jącego Stowarzyszenia „Kapela Jasnogór-

ska” oraz powołanego przez władze za-

konne Zespołu Naukowo-Redakcyjnego 

Jasnogórskich Muzykaliów, przywraca do 

życia zachowane w rękopisach dzieła 

świadczące o bogatych tradycjach mu-

zycznych omawianego ośrodka. Organi-

zowane są koncerty i sesje naukowe, 

realizowane nagrania w formie płyt CD, 

publikowane wydawnictwa nutowe.  

 

 

 

Dotychczasowe badania nad liturgiczno-

muzyczną tradycją Jasnej Góry skupione 

są przede wszystkim na twórczości wielo-

głosowej, pielęgnowanej dzięki aktywnej 

działalności kapeli jasnogórskiej i dotyczą 

głównie XVIII i XIX stulecia. W ubiegłym 

roku (2010) rozpoczęliśmy nowy projekt, 

którego celem jest poznanie wcześniej-

szego rozwoju liturgii i muzyki liturgicznej 

w klasztorach paulińskich (ze szczególnym 

uwzględnieniem Jasnej Góry), w oparciu o 

gruntowne przebadanie zachowanych 

źródeł. Głównym przedmiotem badań jest 

próba określenia specyfiki celebracji litur-

gicznych sprawowanych w klasztorach 

paulińskich do 1600 r. (wtedy zakon przyjął 

oficjalnie powszechny ryt liturgii rzymskiej), 

w odniesieniu do polskiej i europejskiej 

tradycji zakonnej i diecezjalnej, szczegól-

nie w zakresie charakterystycznego  dla 

tego zakonu kultu maryjnego. Ważnym 

zadaniem będzie również ukazanie wkładu 

klasztornych środowisk paulińskich dla 

rozwoju kultury muzycznej w dawnej Pol-

sce i na terenie Europy.  

Właściwa realizacja tych zamierzeń możli-

wa jest jedynie w wyniku jak najszerszej 

współpracy z wybitnymi specjalistami z 

zakresu historii liturgii, historii Kościoła, 

mediewistyki i muzykologii z różnych 

ośrodków naukowych polskich i zagranicz-

nych (przede wszystkim z krajów, w któ-

rych działały klasztory paulińskie). W celu 

zebrania i podsumowania wyników rozpo-

czętych już badań, a zarazem dalszej 

wymiany myśli i naukowej dyskusji nad 

podjętą problematyką, zaplanowano orga-

nizację międzynarodowej konferencji na-

ukowej, która odbędzie się w dniach 28 XI 

– 1 XII 2011 r. w klasztorze na Jasnej 

Górze.  

 

Dlatego też zwracamy się do Państwa z 

serdecznym zaproszeniem do wzięcia 

udziału w naszej sesji nauko-

wej.Szczegółowy program z podaniem 

temtów i prelegentów z Węgier, Chorawcji, 

Niemiec i Polski zostanie opublikowany w 

sierpniu br.  

   

Prosimy o potwierdzenie gotowości włą-

czenia się w naszą sesję na adres organi-

zatorów w celu rezerwacji noclegów i 

posiłków w Domu Pielgrzyma./O. Nikodem 

Kilnar tel.034-3777-707,  a-mail: 

nkilnar@o2.pl / 

  

Łączymy pozdrowienia wraz z wyrazami 

należnego szacunku 

 

 (-) o. Nikodem Kilnar OSPPE, Prezes 

Stowarzyszenia Kapela Jasnogórska, 

Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościel-

nych  

  

(-) Dr hab. Remigiusz Pośpiech, prof. UWr 

i UO,Przewodniczący Zespołu Naukowo-

Redakcyjnego Jasnogórskich Muzykaliów 

http://www.slowo.redemptor.pl/pl
mailto:nkilnar@o2.pl
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Odeszli do Pana 

 

ŚP O. TADEUSZ MAJGIER (1932-2011) CSsR  

 

W domu zakonnym redemptorystów w 

Głogowie zmarł o. Tadeusz Majgier CSsR. 

Odszedł do Pana w święto Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy, 27 czerwca br. 

przeżywszy 79 lat, 62 lata w Zgromadze-

niu Najświętszego Odkupiciela, 55 jako 

kapłan. Msza św. pogrzebowa odbędzie 

się w czwartek, 30 czerwca, o godz. 12:00 

w kościele św. Klemensa Hofbauera w 

Głogowie.  

 

O. Tadeusz Majgier urodził się w Krakowie 

12.06.1932 r. Po wstąpieniu do Zgroma-

dzenia Redemptorystów złożył śluby za-

konne 02.08.1949 r., a 17.06.1956 przyjął 

święcenia prezbiteratu. Przebywał w do-

mach zakonnych w Braniewie, Krakowie, 

Warszawie, Paczkowie, Głogowie, Gliwi-

cach i od r. 1996 ponownie w Głogowie. 

Był znanym misjonarzem i rekolekcjonistą. 

Jako ceniony kaznodzieja i mówca, wielo-

krotnie za swoje wystąpienia przyjmował 

wyrazy podziękowania i uznania ze strony 

wiernych a także przedstawicieli admini-

stracji samorządowej.  

 

  

Mimo podeszłego wieku, zawsze żywo 

interesował się sytuacją Kościoła. Został 

zapamiętany jako człowiek systematycz-

nej lektury, posiadający szerokie horyzon-

ty. Do końca życia, proporcjonalnie do 

swoich sił, angażował się w miejscowe 

duszpasterstwo parafialne jako spowied-

nik i kaznodzieja.  

 

Kilka lat temu o. Majgier przeżył udar 

mózgu, co mocno ograniczyło jego aktyw-

ność. W ostatnim tygodniu życia był wy-

raźnie osłabiony. Nie przeszkodziło mu to 

jednak uczestniczyć w uroczystości litur-

gicznej objęcia urzędu przez przełożonego 

wspólnoty w Głogowie. Śmierć przyszła 

niespodziewanie.  

 

W liście gratulacyjnym z okazji jubileuszu 

50-lecia kapłaństwa, obchodzonym przez 

o. Tadeusza 5 lat temu, prowincjał pisał: w 

sposób szczególny pragnę zauważyć i 

podziękować Ojcu za długoletnią posługę 

misjonarza w naszej Ojczyźnie. Liczone w 

setki przeprowadzone misje i rekolekcje w 

różnych parafiach to z pewnością obfity 

zasiew słowa Bożego w sercach ludzi, 

który wyda obfity plon.  

Za: www.redemptor.pl.  

 

 

 

ŚP. Ks. TADEUSZ NOWAK (1968-2011) SDB  

 

29 czerwca po ciężkiej chorobie - w 43 

roku życia, 24 roku ślubów zakonnych, 15 

roku kapłaństwa - odszedł do Pana ks. 

Tadeusz Nowak, salezjanin z Inspektorii 

pw. św. Jacka. 

 

Curriculum vitae: 

 

ur. 18.10.1968 w Oświęcimiu 

1986-1987 - Nowicjat w Kopcu. 

22.08.1987 - Pierwsze śluby zakonne w 

Kopcu. 

1987-1990 - Juniorat w Krakowie. 

1990-1992 - Studia filozoficzne w Krako-

wie. 

1992-1993 - Asystencja w Lublinie. 

31.07.1993 - Śluby wieczyste w Rumi. 

1993-1997 - Studia teologiczne w Krako-

wie. 

24.05.1997 - Święcenia kapłańskie w 

Krakowie. 

1997-2001 - Wikariusz parafii, katecheta, 

ekonom w Lublinie. 

2001-2003 - Kierownik Działu Administracji 

w Oświęcimiu. 

2003-2008 - Wikariusz parafii, katecheta w 

Krakowie. 

2008-2011 - Ekonom, dyrektor oratorium, 

katecheta w Przemyślu. 

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w 

poniedziałek 4 lipca 2011 roku. 11.00 

Msza św. w Kościele p.w. św. Stanisława 

Kostki w Krakowie przy ul. Konfederackiej. 

12.40 ceremonie pogrzebowe na Cmenta-

rzu Rakowickim w Krakowie. 

 

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne 

spoczywanie.     Za: www.salezjaniei.pl

 

 

http://redemptor.pl/aktualnosci.php?id=265
http://www.salezjaniei.pl/

