
 1 

  

Biuletyn Tygodniowy CIZ        12-18 VII 2011 

 

        

Biuletyn Centrum Informacyjnego Zakonów opracowywany przez zespół portalu internetowego 

www.zyciezakonne.pl  i  sekretariat Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich 

 

29/2011 (124) 

 

     

Wiadomość tygodnia 

 

ZMARŁ BISKUP ALBIN MAŁYSIAK CM 

W dniu 16 lipca 2011 r. o godz. 13:50 

w 95 roku życia, 77 roku powołania, 

71 roku kapłaństwa i 42 roku biskup-

stwa zmarł w Krakowie J. E. ksiądz 

biskup ALBIN MAŁYSIAK CM, emery-

towany biskup pomocniczy Archidiecezji 

Krakowskiej, biskup tytularny Beatii, bi-

skup-nestor Konferencji Episkopatu Pol-

ski, kawaler Krzyża Wielkiego i Krzyża 

Komandorskiego Orderu Odrodzenia 

Polski, Sprawiedliwy Wśród Narodów 

Świata, poinformowała Kuria Metropolital-

na w Krakowie. Wiadomość o śmierci 

biskupa przekazał jego przyjaciel i emery-

towany proboszcz Parafii pw. Najświęt-

szego Salwatora w Krakowie, ks. Infułat 

Jerzy Bryła. Ks. Biskup Albin mieszkał w 

klasztorze Sióstr Norbertanek na terenie 

tejże parafii. 

 

Ks. Albin Małysiak urodził się 12 czerwca 

1917 r. w Koconiu koło Żywca w rodzinie 

kupieckiej. W 1928 r. rozpoczął naukę w 

Małym Seminarium Księży Misjonarzy w 

Krakowie. 27 sierpnia 1933 wstąpił do 

Zgromadzenia, 12 kwietnia 1936 r. złożył 

śluby święte a 1 maja 1941 z rąk biskupa 

Stanisława Rosponda przyjął święcenia 

kapłańskie.Na pierwszą placówkę został 

wysłany jako katecheta i wikariusz parafii 

w Zembrzycach koło Wadowic. W 1942 

przeniesiony do Krakowa, na Kleparz 

zostaje kapelanem domu opieki dla star-

szych im. Helclów. W 1944 wskutek ewa-

kuacji Domu im. Helclów wraz z pensjona-

riuszami przenosi sie do Szczawnicy, 

gdzie pozostaje do końca II wojny świato-

wej. Z narażeniem własnego i innych 

pensjonariuszy życia wspólnie z Siostrą 

Bronisławą Wilemską SM od 1943 prze-

chowywali i ocalili życie pięciorga Żydów. 

Po wojnie pracował jako katecheta i wika-

riusz parafii Najświętszej Rodziny w Kra-

kowie, a nastepnie jako wychowawca i 

dyrektor Zakładu Wychowawczego im. ks. 

Siemaszki w Krakowie (aż do jego likwi-

dacji przez władze). Jednoczęśnie od 

1954 wykładał Teologię Dogmatyczną w 

Instytucie Teologicznym Księży Misjona-

rzy w Krakowie. W 1959 został probosz-

czem parafii NMP z Lourdes w Krakowie. 

Pełnił te funkcję aż to nominacji biskupiej 

14 stycznia 1970.  

 

Sakry biskupiej 5 kwietnia tegoż roku 

udzielił mu Kardynał Karol Wojtyła, Metro-

polita Krakowski. W 1993 po osiągnięciu 

kanonicznego wieku emerytalnego prze-

szedł na emeryturę, lecz do ostatnich dni 

pozostał czynny duszpastersko w miarę 

jak pozwalało mu zdrowie. 

 

W 2005 otrzymał tytuł honorowego obywa-

tela Krakowa. w 2010 r. obchodził czter-

dziestolecie sakry biskupiej, a w maju 

2011, 70-lecie kapłaństwa. W 1993 uho-

norowany medale “Sprawiedliwy wśród 

Narodów Świata”. W 2007 otrzymał Krzyż 

Komandorski a w 2010 Krzyż Wielki Orde-

ru Odrodzenia Polski za bohaterską i 

niezwykłą postawę wykazaną w ratowaniu 

życia Żydom podczas II wojny światowej 

oraz za wybitne zasługi w obronie godno-

ści człowieczeństwa i praw ludzkich.  

 

Za: www.misjonarze.pl

 

     

  Wiadomości krajowe 

 

Bernardyn – o. Damian Muskus 

biskupem pomocniczym w Krako-

wie 

 

16 lipca Stolica Apostolska poinformowała, 

że ojciec św. Benedykt XVI nominował 

naszego współbrata o. Damiana Muskusa 

biskupem pomocniczym archidiecezji 

krakowskiej. Urodził się 6 września 1967 r. 

w Nowej Sarzynie, a dzieciństwo spędził w 

Leżajsku (woj. podkarpackie). Do Zakonu 

Braci Mniejszych wstąpił w 1986 r. Odbył 

roczny nowicjat w klasztorze w Leżajsku 

przy Sanktuarium Matki Bożej Pociesze-

nia, a następnie 9 września 1987 r. złożył 

pierwsze śluby zakonne. Przez kolejne 

sześć lat studiował w Wyższym Semina-

rium Duchownym OO. Bernardynów – dwa 

lata w Krakowie i cztery lata w Kalwarii 

Zebrzydowskiej. 

$#guid{2A 8058F7-DA96-4D9B-A5F1-D06BE F4732D6}#$ 

http://www.zyciezakonne.pl/
http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bmalysiak.html
http://www.parafiasalwator.pl/
http://www.misjonarze.pl/
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12 czerwca 1993 r. otrzymał w kalwaryj-

skim Sanktuarium święcenia kapłańskie z 

rąk abp. Mariana Jaworskiego, wówczas 

metropolity archidiecezji lwowskiej. W 

pierwszym roku swojej posługi kapłańskiej 

pracował jako katecheta w Kalwarii Ze-

brzydowskiej i duszpasterz pielgrzymów. 

W latach 1994-1998 studiował katechetykę 

na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 

Studia ukończył doktoratem. Od 1999 r. 

mieszka w Kalwarii Zebrzydowskiej. Po-

czątkowo był wicemagistrem braci klery-

ków, a następnie w latach 2002-2005 

gwardianem klasztoru św. Franciszka z 

Asyżu i rektorem naszego Wyższego 

Seminarium Duchownego. 

 

 

 

W latach 2005-2011 był gwardianem klasz-

toru Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii i 

kustoszem Sanktuarium. 

 

W związku z odbytymi studiami jest od 

1999 r. wykładowcą katechetyki w WSD 

OO. Bernardynów i pełni funkcję prowin-

cjalnego referenta ds. katechezy. Ponadto 

po ostatniej kapitule prowincjalnej, która 

odbyła się na początku czerwca 2011 r., 

został mianowany sekretarzem formacji i 

studiów w naszej prowincji zakonnej. W 

czasie, gdy był kustoszem Sanktuarium, 

przeprowadzono wiele prac renowacyjnych 

w kalwaryjskiej bazylice oraz wielu kaplic 

na dróżkach. 

 

Konsekracja biskupa-nominata jest prze-

widziana 28 września br. w Krakowie, w 

uroczystość patrona Katedry Wawelskiej – 

św. Wacława, męczennika. 

Za: www.bernardyni.com.  

 

Wraz z o. Damianem Muskusem biskupem 

pomocniczym w Krakowie został miano-

wany  rektor tamtejszego Seminarium 

Metropolitalnego ks. prof. dr hab. Grzegorz 

Ryś, który  urodził się 47 lat temu w Kra-

kowie, gdzie ukończył studia seminaryjne. 

Po święceniach był przez rok wikarym w 

Kętach. Wykłada historię Kościoła. Jest też 

autorem wielu opracowań popularyzator-

skich z tej dziedziny. Doktorat i habilitację 

uzyskał w Papieskiej Akademii Teologicz-

nej w Krakowie. Red. 

   

Finały 23. Parafiady Dzieci i Mło-

dzieży zakończone, ale obozy nie... 

 

Blisko dwa tysiące dzieci i młodzieży z 

Polski i zza granicy wzięło udział w Fina-

łach 23. Międzynarodowej Parafiady Dzieci 

i Młodzieży, jakie odbyły się w dniach od 9 

do 17 lipca w Warszawie.  

Do stolicy Polski przybyły grupy dzieci i 

młodzieży z całego kraju, a także drużyny 

zagraniczne z Białorusi, Litwy, Łotwy, 

Ukrainy i Rosji. W Finałach parafiadowych 

uczestniczyły 15-osobowe zespoły, repre-

zentujące parafie, szkoły i kluby sportowe, 

które zwyciężyły w Parafiadach Regional-

nych, organizowanych w ich powiecie, 

województwie lub diecezji.  

Zarówno Parafiady Regionalne, jak i Finały 

Międzynarodowe w Warszawie, opierają 

się na wieloaspektowym współzawodnic-

twie zespołów i obejmują 3 obszary:  

STADION, czyli rywalizację sportową w 12 

dyscyplinach, począwszy od lekkiej atlety-

ki, przez pływanie, tenis stołowy, koszy-

kówkę, na piłce nożnej kończąc;  

TEATR, czyli współzawodnictwo intelektu-

alne oraz twórcze - konkursy plastyczne, 

muzyczne, przegląd małych form teatral-

nych i testy z wiedzy m.in. biblijno-

liturgicznej, historycznej i geograficznej;  

ŚWIĄTYNIĘ, czyli elementy formacji mło-

dych uczestników do pełniejszego przeży-

wania wiary, co ma miejsce przez co-

dzienną Mszę św., wieczorne spotkania 

ewangelizacyjne, możliwość skorzystania z 

posługi sakramentu pojednania, adorację 

Najświętszego Sakramentu oraz wspólną 

modlitwę w różnych momentach dnia.  

W czasie Finałów, poza współzawodnic-

twem, był także czas na zawieranie przy-

jaźni i integrację młodzieży z różnych 

krajów. Dobrą okazją do tego stwarzał 

wspólny udział w warsztatach "JESTEM - 

MYŚLĘ - WYRAŻAM SIEBIE", na które 

składały się zajęcia plastyczne, ruchowo-

taneczne i fotograficzne.  

W bogatym programie Finałów każdy 

uczestnik mógł wybrać zajęcia i konkuren-

cje, w których czuł się najlepiej, jak rów-

nież spróbować swoich sił w nowych dzie-

dzinach. Wyniki zmagań oraz informacje 

konkursowe podawane były w parafiado-

wych mediach: codziennej gazetce finało-

wej PARAFIADKU oraz Parafiadowym 

Radiu. Wszystkie szczegółowe informacje 

prezentowane były na portalu 

www.parafiada.pl.  

Finały tegorocznej Parafiady Dzieci i Mło-

dzieży zorganizowane zostały na obiek-

tach Akademii Wychowania Fizycznego i 

na terenie kampusu Szkoły Głównej Go-

spodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

Część sportowa miała miejsce na obiek-

tach sportowych obu uczelni, miejscem 

części artystycznej, warsztatowej oraz 

ogłaszania wyników było namiotowe Mia-

steczko Parafiadowe na terenie kampusu. 

Organizatorem Międzynarodowej Parafia-

dy Dzieci i Młodzieży jest utworzone przez 

Zakon Pijarów w roku 1992 „Stowarzysze-

nie Parafiada im. św. Józefa Kalasancju-

sza". Celem Stowarzyszenia jest wspiera-

nie harmonijnego rozwoju dzieci i młodzie-

ży, szczególnie ze środowisk zagrożonych 

patologią i żyjących w trudnych warunkach 

materialnych. Stowarzyszenie realizuje 

swoje cele i zadania według duchowości 

kalasantyńskiej i w nawiązaniu do tradycji 

szkolnictwa pijarskiego.  

 

Finały 23 Międzynarodowej Parafiady 

Dzieci i Młodzieży otrzymały Patronat 

Prezydencji Polski w Radzie Unii Europej-

skiej, a także patronaty wielu instytucji 

państwowych, samorządowych i nauko-

wych. Wraz z ich zakończeniem nie koń-

czy się letni program Stowarzyszenia - 

trwają bowiem obozy parafiadowe. Na 

dwutygodniowych turnusach (w tym roku 

jest ich 20), zorganizowanych w 13 miej-

scowościach w całej Polsce, odpoczywać 

będzie kilka tysięcy dzieci i młodzieży, 

także zza wschodniej granicy. To ogromny 

wysiłek logistyczny i finansowy, w który 

przez cały rok zaangażowanych jest kilku-

nastu etatowych pracowników Biura Para-

fiadowego oraz setki wolontariuszy. O. 

Jozef Tarnawski SP 

VI Kongres Szkół im. ks. Bronisła-

wa Markiewicza 

 

Do Miejsca Piastowego przybywa wiele 

osób: indywidualnie i w zorganizowanych 

grupach, jako turyści albo pielgrzymi. 

Modlą się w sanktuarium, zostawią poca-

łunek na relikwiach bł. Bronisława Markie-

wicza, zapalą świeczkę, kupią jakąś pa-

miątkę u ks. Stanisława. Pod koniec roku 

szkolnego, czyli w drugiej połowie czerw-

ca, do bł. Bronisława z różnych stron Pol-

ski przybywają jego szczególne dzieci - 

uczniowie i nauczyciele ze szkół noszą-

cych imię ks. Markiewicza. Tak było i w 

tym roku.  

   

Dnia 20 czerwca 2011 r. odbył się w Miej-

scu Piastowym VI Kongres Szkół im. ks. 

Bronisława Markiewicza. Hasłem tego-

rocznego spotkania były prorocze słowa 

Ojca Założyciela dotyczące Papieża Pola-

ka - "Najwyżej was Pan Bóg wyniesie, 

kiedy dacie światu wielkiego papieża". 

 

W spotkaniu uczestniczyło większość szkół 

należących do rodziny markiewiczowskiej. 

http://www.bernardyni.com./
http://www.parafiada.pl/
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Szkoły przybyły z własnymi pocztami 

sztandarowymi oraz tradycyjnie przywiozły, 

niejednokrotnie bardzo oryginalne poda-

runki nawiązujące do osoby Patrona. 

 

 

 

Liturgii eucharystycznej i nabożeństwu 

ucałowania relikwii pod nazwą "Dotyk 

Ojca" przewodniczył przełożony generalny 

michalitów ks. Kazimierz Radzik. Homilię 

wygłosił ks. Paweł Wojakiewicz, który 

razem z redaktor Martą Januszewską z 

rzeszowskiego radia "Via" animował całość 

spotkania. 

 

Po części liturgicznej wszyscy uczestnicy 

wzięli udział w odbywającym się na placu 

przed sanktuarium pikniku markiewiczow-

skim, gdzie również częstowano posiłkiem. 

Każdy z gości otrzymał też okolicznościo-

wą kartkę przygotowaną na tegoroczny 

Kongres. Muzyce i śpiewom zarówno w 

części religijnej, jak i rozrywkowej prze-

wodniczył klerycki zespół "Michael" z Kra-

kowa. 

 

W trakcie drugiej części Kongresu odbyło 

się spotkanie dyrektorów przybyłych szkół. 

Prowadzący je: Ojciec Generał i ks. Le-

szek Przybylski, przekazali bieżące infor-

macje dotyczące pracy wychowawczej w 

Zgromadzeniu św. Michała Archanioła oraz 

plany związane z "Rokiem Markiewiczow-

skim", który rozpocznie się w styczniu 

2012 r. Zaprezentowano też nowe publika-

cje na temat Patrona szkół i przekazano po 

kilka egzemplarzy do każdej z nich. Orga-

nizator - ks. Leszek Przybylski składa 

serdeczne podziękowania wszystkim, 

którzy w jakikolwiek sposób wsparli swoim 

zaangażowaniem VI Kongres Szkół im. ks. 

Br. Markiewicza w Miejscu Piastowym.  

Za: www.michalici.pl  

 

Radio Maryja liderem wśród  

radiostacji katolickich 

 

Radio Maryja jest liderem słuchalności 

katolickich rozgłośni w największych pol-

skich miastach - wynika z najnowszych 

badań Radio Track, które KBR Millward 

Brown SMG/KRC przeprowadził od kwiet-

nia do czerwca br. 

   

W ogólnopolskim rankingu słuchalności 

Radio Maryja zajmuje wciąż piąte miejsce 

(za RMF FM, Radiem Zet, Jedynką i Trójką 

Polskiego Radia) i pozostaje najczęściej 

słuchaną rozgłośnią katolicką z wynikiem 

2,15 proc., czyli nieco mniej niż w po-

przednio badanym okresie luty-kwiecień 

(2,32 proc.). Obecny poziom słuchalności 

jest jednak większy niż w analogicznym 

okresie ub. roku (1,93 proc.). 

W Warszawie po krótkim okresie dominacji 

Radia Warszawa, stacji diecezji warszaw-

sko-praskiej, Radio Maryja powróciło na 

pierwsze miejsce. Słucha go w stolicy 2,14 

proc. odbiorców. Rok wcześniej w tym 

okresie było to 1,47 proc. Drugie miejsce 

zajmuje Radio Warszawa 106,2 FM. Stacja 

uzyskała słuchalność na poziomie 1,06 

proc., co jest gorszym wynikiem niż słu-

chalność w poprzednim kwartale (1,39 

proc.). Rok wcześniej na tym rynku ta 

stacja miała 0,39 proc. Trzecie jest Radio 

PLUS Warszawa z 0,43 proc. słuchalności. 

  

Radio Maryja jest liderem także w Krako-

wie, gdzie notuje słuchalność na poziomie 

nawet lepszym niż w Warszawie - 2,26 

proc., to więcej niż ubiegłoroczne 1,9 proc. 

Drugie jest Radio PLUS Kraków jedynie z 

0,82 proc., podczas gdy rok temu (jeszcze 

jako VOX FM Kraków) było to aż 2,64 

proc. 

  

Na Śląsku również najpopularniejszą sta-

cją katolicką jest Radio Maryja z wynikiem 

1,23 proc. (rok wcześniej było to 1,19 

proc.).Na drugim miejscu sklasyfikowano 

Radio eM. Stacja ta uzyskała słuchalność 

na poziomie 0,36 proc. Radio Plus Śląsk 

uplasowało się na trzecim miejscu z wyni-

kiem 0,34 proc. 

Toruńska rozgłośnia jest liderem także w 

Poznaniu i Wrocławiu. W stolicy Wielko-

polski słucha go 1,44 proc. odbiorców 

lokalnego rynku radiowego (w ub. roku 

0,85 proc.), drugie jest Radio Emaus z 

wynikiem 0,82 proc. (rok wcześniej było to 

1,21 proc.). We Wrocławiu Radio Maryja 

uzyskało najlepszy wynik w całej Polsce - 

ma aż 3,2 proc. udziałów w rynku lokalnym 

i zanotowało największy wzrost słuchalno-

ści rok do roku - w 2010 r. było to tylko 

1,22 proc., potem w kolejnych kwartałach 

popularność stacji sukcesywnie się zwięk-

szała. Toruńska rozgłośnia jest jednak 

dopiero dwunasta w lokalnym rankingu. 

Drugie z katolickich stacji jest Katolickie 

Radio Rodzina, które też zyskuje słucha-

czy: obecnie ma 1,51 proc., rok wcześniej 

było to 0,49 proc. 

Stacja redemptorystów wygrywa ponadto 

w Łodzi, gdzie słucha go 1,28 proc. od-

biorców rynku radiowego (rok wcześniej 

1,57 proc.). Drugie jest Radio PLUS Łódź, 

które traci - obecnie ma 0,94 proc., rok 

temu jako VOX FM Łódź było to 1,96 proc. 

Trzecie jest Radio Niepokalanów. Stacja 

franciszkanów uzyskała 0,24 proc., rok 

wcześniej było to 0,07 proc. 

Spośród dużych aglomeracji jedynie w 

Trójmieście i Szczecinie dominują inne 

stacje niż Radio Maryja. W Trójmieście 

liderem jest Radio PLUS Gdańsk. Rozgło-

śnia archidiecezji gdańskiej uzyskało 2,28 

proc., rok wcześniej było nieco więcej - 

2,56 proc. Radio Maryja jest drugie z wyni-

kiem 1,72 proc. słuchalności, rok temu było 

to 1,32 proc. W Szczecinie na prowadze-

niu jest Radio PLUS Szczecin z wynikiem 

2,56 proc. Rok temu jako VOX FM Szcze-

cin miało 1,98 proc. Drugie jest Radio 

Maryja (1,15 proc. wobec 1,57 proc. rok 

wcześniej.                         Za: www.deon.pl 

X Redemptorystowskie  

Dni Młodzieży w Tuchowie 

 

Jak co roku na początku wakacji zgroma-

dziła się w Tuchowie młodzież z parafii 

prowadzonych przez redemptorystów w 

Polsce. Mottem tegorocznego spotkania 

odbywającego się w dniach 11-16 lipca są 

słowa z Listu św. Pawła do Kolosan: „Za-

korzenieni i zbudowani na Chrystusie, 

mocni w wierze” (Kol 2,7). Fragment ten 

nie jest przypadkowy, jest on także hasłem 

tegorocznych Światowych Dni Młodzieży, 

które odbędą się z Ojcem Świętym Bene-

dyktem XVI w Madrycie (16-21 sierpnia).  

   

 

 

Część uczestników dziesiątego już spo-

tkania młodzieży redemptorystowskiej 

wybiera się także na Światowe Dni Mło-

dzieży, a czas spędzony w Tuchowie 

będzie dla nich przygotowaniem do spo-

tkania z Ojcem Świętym.   

   

Na poszczególne dni tuchowskiego spo-

tkania zostały zaplanowane następujące 

tematy: pragnienia ludzkich serc; wiara - 

sprawa prywatna czy wspólna?; Jezus 

fundamentem; Kościół to my! Każdy dzień 

niesie coś nowego: Eucharystia, wspólna 

modlitwa słowem Bożym, spotkania z 

zaproszonymi gośćmi, spotkania w gru-

pach dyskusyjnych, gry i zabawy sportowe, 

piesza wycieczka do nowicjatu redempto-

rystów znajdującego się w Lubaszowej, a 

także koncerty muzyki religijnej m.in. ze-

społów Pokój 26 i Ocean miłosierdzia.  

 

Celem spotkania jest integracja młodzieży 

związanej z redemptorystami, umocnienie 

jej na drodze wiary, ukazanie potrzeby 

bliskości Boga w życiu każdego człowieka, 

a także uczenie się odkrywania Boga w 

swoim życiu i w życiu naszych bliźnich.  

 

Do tuchowskiego sanktuarium maryjnego 

przyjechali w tym roku młodzi ludzie z 

parafii i duszpasterstw redemptorystów z 

różnych stron Polski, m.in. z Warszawy, 

Braniewa, Torunia, Szczecinka, Szczecina, 

Głogowa, Gliwic, Krakowa, jak też mło-

dzież z Niemiec i z okolic Tuchowa. Orga-

nizatorem tych spotkań jest Sekretariat ds. 

Młodzieży Prowincji Warszawskiej Re-

demptorystów pod kierunkiem ojca Irene-

usza Byczkiewicza.  Młodzież bardzo 

chętnie przybywa przed obraz Matki Bożej 

Tuchowskiej, by spotkać się w radosnej 

atmosferze ze swoimi rówieśnikami, z 

ojcami i braćmi redemptorystami, a przede 

wszystkim z Bogiem. Radosna atmosfera 

http://www.michalici.pl/news1019.html
http://www.deon.pl/
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udziela się nie tylko podczas tygodnia 

spędzonego w Tuchowie, ale przede 

wszystkim jest niczym „załadowanie du-

chowej amunicji" na cały następny rok 

przeżywany w swoim środowisku i swojej 

codzienności.  

Za: www.redemptori.pl  

 

Młodzi pomogli rodzinie  

pogorzelców z Tylawy 

 

Dnia 14 lipca 2011 roku Misjonarze Sale-

tyni ks. Maciej Kucharzyk MS i ks. Piotr 

Szweda MS, współorganizatorzy MSSM 

zawieźli rodzinie pogorzelców z Tylawy - 

Rosalinie i Jarosławowi Barnasiom - ofiarę 

7 tys. zł zebraną podczas jednej z Eucha-

rystii w czasie zakończonego w sobotę 

XXIV Międzynarodowego Saletyńskiego 

Spotkania Młodych w Dębowcu. 

   

Zgromadzone środki są wielkim darem 

serca młodych ponad 2600 uczestników 

Saletyńskiego Spotkania ogromnie wzru-

szonych historią rodziny Barnasiów. W 

jedną noc ta pięcioosobowa rodzina z 

Tylawy na Dukielszczyźnie straciła doro-

bek całego życia. Przez jedenaście lat 

budowali mały dom. Pożar wybuchł zaled-

wie kilka tygodni po tym, jak się wprowa-

dzili. Zdążyli uciec, ale nie zdołali niczego 

uratować z płomieni. Patrzyli bezradnie jak 

ogień zabiera im bezpowrotnie wszystko 

co mieli... Ocalili jednak marzenia, że uda 

się im odbudować dom... 

 

Dodatkową inspiracją do zorganizowania 

tej spontanicznej pomocy była informacja 

organizatorów Spotkania o sytuacji rodziny 

oraz projekcja filmu o działalności Fundusz 

Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki 

Bożej z La Salette. Fundusz już od kilku 

miesięcy pomaga rodzinie pogorzelców w 

ramach swojej statutowej działalności. Za: 

www.saletyni.pl  

 

XVIII Spotkanie Młodych 

w Wołczynie 

W sobotę, 16 lipca, zakończyło się tego-

roczne XVIII Spotkanie Młodych w Woł-

czynie organizowane przez Braci Mniej-

szych Kapucynów – Prowincję Krakowską. 

Trwało od poniedziałku, 11 lipca i przebie-

gało pod hasłem „Ambulans nadziei”. 

Zgromadziło ok. 1150 osób z całej Polski.  

 

„Taki ambulans nadziei już może jechać w 

Polskę i na Litwę także, i gdziekolwiek 

chce; ambulans ludzi, którzy wiedzą na 

czym polega sens życia, którzy się jedno-

czą z Chrystusem, którzy są gruntownie 

zaopatrzeni na drogę, by innym pomagać, 

a samemu wzrastać” – mówił do młodych, 

zgromadzonych na Eucharystii w Wołczy-

nie, biskup pomocniczy diecezji kaliskiej 

Teofil Wilski. 

 

Dokładne relacje z każdego dnia Spotka-

nia, filmy, zdjęcia i informacje można zna-

leźć na www.kapucyni.pl   

 

   

  Wiadomości zagraniczne  

 

Jezuita nowym arcybiskupem  

Luksemburga 

 

Papież przyjął rezygnację z posługi paster-

skiej, którą złożył ze względu na wiek 77-

letni arcybiskup Luksemburga Fernand 

Franck. Jego następcą Benedykt XVI 

mianował o. Jean-Claude’a Hollericha SJ, 

dotychczasowego wicerektora jezuickiego 

uniwersytetu Sophia w Tokio. 

   

Jean-Claude Hollerich urodził się 9 sierp-

nia 1958 r., w Differdange w obejmującej 

całe terytorium Wielkiego Księstwa Luk-

semburga diecezji, której będzie teraz 

arcybiskupem. Przygotowanie do kapłań-

stwa rozpoczął na Papieskim Uniwersyte-

cie Gregoriańskim w Rzymie jako kleryk 

diecezjalny Papieskiego Kolegium Nie-

miecko-Węgierskiego. W 1981 r. wstąpił 

do Towarzystwa Jezusowego. Kontynu-

ował formację w jezuickiej prowincji połu-

dniowej Belgii i Luksemburga. Po czterech 

latach został wysłany do Japonii, poznając 

jej język i kulturę. Dalsze studia teologicz-

ne i germanistyczne odbył w Niemczech. 

Święcenia kapłańskie przyjął w 1990 r. 

Pracował w Luksemburgu m.in. w duszpa-

sterstwie powołań, a od 1994 r. znowu w 

Japonii na uniwersytecie Sophia w stolicy 

tego kraju.  

 

O. Jean-Claude Hollerich był tam profeso-

rem studiów europejskich oraz języków 

niemieckiego i francuskiego, a od trzech lat 

wicerektorem uczelni i przełożonym 

wspólnoty jezuitów. W 2005 r. był delega-

tem japońskiego episkopatu ds. przygoto-

wania i udziału w Światowym Dniu Mło-

dzieży w Kolonii. Za: Radio Watykańskie 

Siostry Białe rozpoczynają Kapitułę 

Generalną 

 

13 lipca w Rzymie rozpoczęła się 24 Kapi-

tuła Generalna Sióstr Misjonarek Najświęt-

szej Maryi Panny Królowej Afryki zwanych 

powszechnie Siostrami Białymi. Przez trzy 

tygodnie 41 delegatek reprezentujących 

wszystkie prowincje Zgromadzenia będzie 

się dzielić doświadczeniami z szeroko 

pojętej działalności misyjnej, a także opra-

cowywać program na przyszłość. W trakcie 

obrad Siostry wybiorą nową Przełożoną 

Generalną oraz jej Radę. 

   

Misjonarki Afryki, których założycielem był 

także kardynał Lavigerie liczą obecnie 790 

sióstr pochodzących z 30 krajów. 

 

Naszym Siostrom życzymy udanych obrad 

i zapewniamy o naszej modlitwie w intencji 

ich Kapituły!         Za: www.ojcowiebiali.org  

  

W USA zamordowano dominikanina 

 

W Stanach Zjednoczonych zamordowano 

dominikanina. 70-letni ks. Edward E. Eve-

ritt OP, został zastrzelony w domku letni-

skowym, w miejscowości Waveland, w 

http://www.redemptori.pl/
http://www.saletyni.pl/
http://www.kapucyni.pl/
http://www.radiovaticana.org/pol/articolo.asp?c=504487
http://www.ojcowiebiali.org/


 5 

stanie Misisssippi. Ciało duchownego 

znalazła pokojówka 11 lipca rano. Zabójcę 

księdza ujęła już policja. 

   

Zbrodni dokonano najprawdopodobniej na 

tle rabunkowym. Przestępca po zabiciu o. 

Everitta ukradł jego samochód, a następ-

nie udał się nim wraz z żoną i dziećmi do 

parku rozrywki Disneya na Florydzie. Tam 

też policja go znalazła i aresztowała. Do-

minikanin był w Luizjanie proboszczem 

dwóch parafii św. Ducha w Hammond oraz 

NMP z Pompei w pobliżu Tickfaw. Spra-

wował opiekę nad 50 tys. wiernych. Świę-

cenia kapłańskie przyjął w 1968 r. Za: 

Radio Watykańskie 

Kamilianin podsekretarzem waty-

kańskiego "ministerstwa zdrowia" 

Benedykt XVI dokonał zmian we władzach 

Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Cho-

rych i Służby Zdrowia. Dotychczasowy 

podsekretarz ks. Jean Marie Mate Musivi 

Mupendawatu z Demokratycznej Republiki 

Konga, został sekretarzem tej dykasterii, 

czyli najbliższym współpracownikiem jej 

przewodniczącego, abp. Zygmunta Zi-

mowskiego. 

   

Afrykański duchowny urodził się 56 lat 

temu w ówczesnym Kongu Belgijskim. Jest 

kapłanem diecezji Butembo-Beni. Od 20 

lat pracuje w Radzie, której został teraz 

sekretarzem. Dotychczas stanowisko to 

łączyło się z sakrą biskupią. Przez ostat-

nich 13 lat obejmował je hiszpański boni-

frater, bp José Luis Redrado Marchite, 

który ukończył niedawno 75. rok życia. 

 

Natomiast funkcję podsekretarza watykań-

skiego „ministerstwa zdrowia", którą pełnił 

przez ostatnie dwa lata ks. Jean Marie 

Mate Musivi Mupendawatu, Papież powie-

rzył 53-letniemu włoskiemu kamilianinowi, 

o. Augusto Chendiemu. Pracował on do-

tychczas w Kongregacji Nauki Wiary. 

Zakon, do którego należy, zajmuje się 

opieką nad chorymi. Dziś właśnie Kościół 

obchodzi liturgiczne wspomnienie jego 

założyciela, św. Kamila de Lellis. Za: Radio 

Watykańskie 

W Wietnamie prowincjał redempto-

rystów zatrzymany na lotnisku 

 

Straż graniczna lotniska miasta Ho Chi 

Minh zatrzymała prowincjała wietnamskich 

redemptorystów. Ks. Vincent Pham Trung 

Thanh CSsR przez kilka godzin był w 

areszcie i nie powiadomiono go o przyczy-

nie zatrzymania. Redemptorysta zmierzał 

do Singapuru na spotkanie prowincjałów 

tego zgromadzenia pracujących w Azji 

Wschodniej i Oceanii.  

   

Duchownego uwolniono i poinformowano, 

że jego nazwisko znajduje się na liście 

osób z zakazem opuszczania Wietnamu. 

Jego kuria prowincjalna wydała oświad-

czenie, w którym oskarża reżimową milicję 

o poważne pogwałcenie prawa. Do podob-

nego incydentu względem prowincjała 

doszło już w grudniu ubiegłego roku, kiedy 

również zatrzymano go w drodze do Sta-

nów Zjednoczonych.  

Zgromadzenie redemptorystów znane jest 

w Wietnamie z wyraźnie konfrontacyjnej 

postawy wobec komunistycznych władz. 

Duchowni organizują nabożeństwa w 

intencji obrony życia i ojczyzny oraz wsta-

wiają się za ofiary niesprawiedliwości 

społecznej. Obecnie zaangażowali się w 

modlitwę za Wietnam, który ich zdaniem 

jest celem inwazji i podporządkowania ze 

strony Chin. 

 Wietnamscy redemptoryści są jednym z 

największych zgromadzeń kraju. Liczą 

prawie 300 członków, a kolejnych 220 jest 

w postulacie. Zgromadzenie ma 20 placó-

wek duszpasterskich i przeżywa intensyw-

ny rozwój mimo prześladowań ze strony 

władz. Redemptoryści cieszą się olbrzymią 

popularnością wśród tamtejszych katoli-

ków.                        Za: Radio Watykańskie 

X Spotkanie Młodych  

w Bołszowcach na Ukrainie 

 

Po blisko tygodniu pielgrzymkowego wę-

drowania do Sanktuarium Matki Bożej w 

Bołszowcach dotarli młodzi ludzie dosłow-

nie z czterech stron świata: ze Lwowa, 

Tarnopola, Zabłotowa i Turki. Razem 

ponad 400 młodych osób, 22 siostry za-

konne, 21 kleryków i 7 kapłanów. Oprócz 

franciszkanów, którzy organizują spotkanie 

młodych w Bołszowcach, są tutaj oblaci, 

kapucyni, kapłani diecezjalni, siostry ser-

canki, józefitki, serafitki i werbistki. Grupie 

ze Lwowa towarzyszył także ks. abp Mie-

czysław Mokrzycki. 

   

 

 

10 lipca odpustowej mszy świętej w Sank-

tuarium Matki Bożej Królowej Pokoju i 

Pojednania, przewodniczył o. bp Leon 

Dubrawski, ordynariusz diecezji kamie-

niecko-podolskiej. Udzielił sakramentu 

chrztu świętego jednej z młodych kobiet i 

pobłogosławił poszukującym męża lub 

żony. W niedzielę wieczorem, nabożeń-

stwem i koncertem zespołu Santo, rozpo-

częło się Spotkanie Młodych pod hasłem 

"Kto Mnie słucha ten żyje". 

 

Poszczególne dni spotkania miały różne 

tematy i świętych patronów. Pierwszy 

dzień był słuchaniem o grzechu, braku 

posłuszeństwa Panu Boga, o nawróceniu 

oraz o rozeznawaniu woli Bożej. Przez te 

tematy poprowadził młodych o. Roman 

Łaba, paulin z Browarów koło Kijowa. 

Patronem dnia był św. Maksymilian Kolbe 

jako wzór pracy apostolskiej i odważny 

głosiciel słowa Bożego aż do śmierci mę-

czeńskiej. Wieczorem uczestnicy wzięli 

udział w inscenizowanej Drodze Krzyżo-

wej, przygotowanej przez parafian z 

Maćkowiec. Jezus oprócz krzyża niósł 

plecak z grzechami. W rozważaniach było 

bardzo wiele odniesień do współczesnych 

ludzkich problemów. 

  

Drugi dzień poświęcony był modlitwie - 

słuchaniu Boga. Konferencje głosił w tym 

dniu o. Mikołaj Łuczok, dominikański dusz-

pasterz akademicki ze Lwowa. Wieczorem 

poprowadził nabożeństwo maryjne ze 

świadectwami i indywidualnym błogosła-

wieństwem. Patronem dnia był bł. Jan 

Paweł II. Jego osobę i nauczanie do mło-

dzieży zaprezentował ks. Bazyli Pawełko, 

proboszcz ze Stanisławowa. 

 

Kolejny dzień był szczególnie franciszkań-

ski. Patronowali mu męczennicy z Peru, o. 

Zbigniew Strzałkowski i o. Michał Toma-

szek. Mszy świętej przewodniczył o. Broni-

sław Staworowski, ekonom krakowskiej 

prowincji franciszkanów, a kazanie wygłosił 

o. Mikołaj Oracz, gwardian z Kremenczu-

ka. Poranną konferencję o powołaniu 

wygłosił o. Stanisław Nuckowski, szef 

spotkania a po południu studenci z Dusz-

pasterstwa Akademickiego Franciszkanów 

z Krakowa podzielili się swoim doświad-

czeniem uczestnictwie we wspólnocie. Po 

pogodnym wieczorem rozpoczęła się 

całonocna adoracja Najświętszego Sakra-

mentu, która zakończyła się Msza Świętą 

sprawowaną przez arcybiskupa Mieczy-

sława Mokrzyckiego. 

Za: www.zakonfranciszkanów.pl  

 

Ksiądz Bosco ponownie odwiedza 

więźniów 

 

Znane stwierdzenie Ks. Bosko – „W każ-

dym z tym chłopców, także tym najbardziej 

nieszczęśliwym, znajduje się punkt dostę-

pu do dobra” – znalazło swoje urzeczy-

wistnienie w czasie peregrynacji urny w 

Inspektorii Kalkuty. Relikwia świętego z 

Turynu została przewieziona do więzienia 

w Berhampore; Ks. Bosko znowu „złożył 

wizytę” w więzieniach, jak czynił to na 

początku swojej posługi w Turynie. 

   

W sobotę, 9 lipca, wczesnym popołu-

dniem, urna Ks. Bosko wkroczyła do wię-

zienia w Berhampore, w stanie Bengal 

Zachodni. Towarzyszyli jej: ks. Thomas 

Ellicherail, Inspektor Indii-Kalkuty, ks. 

Albert Thottunkal, Dyrektor dzieła sale-

zjańskiego "Don Bosco Yuva Jyoti", ks. 

Scaria Nedumattathil, odpowiedzialny za 

Duszpasterstwo więzienne, i ks. Francis 

Thathenkery, wiceodpowiedzialny. 

Po dokonaniu koniecznych formalności, jak 

rejestracja nazwisk osób towarzyszących, 

urna mogła zostać wprowadzona do środ-

ka, a po niej podążyła ekipa video i władze 

więzienne. Pierwszy wyraz hołdu złożył 

więzienny "Don Bosco Band", składający 

http://www.radiovaticana.org/pol/articolo.asp?c=504487
http://www.radiovaticana.org/pol/articolo.asp?c=504487
http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=494157
http://www.zakonfranciszkan�w.pl/
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się z osadzonych, którzy nauczyli się grać 

na instrumentach dzięki zaangażowaniu 

salezjańskiej ekipy duszpasterskiej. 

Następnie, w uroczysty sposób, została 

zapalona lampa oliwna, podczas gdy nie-

którzy z młodych z oddziału dla nieletnich 

śpiewali pieśni na cześć świętego. Wzru-

szający był moment, kiedy Budhudev 

Mete, jeden z więźniów, wykonał piosenkę 

przez niego skomponowaną z tej okazji; 

akompaniował mu na tabli (typowym in-

diańskim bębnie) inny osadzony, Kausik 

Chatterjee, podczas gdy reszta więźniów 

wzywała i modliła się do Ks. Bosko. 

 

 Ks. Ellicherail, zwracając się następnie do 

więźniów, powiedział: "Ks. Bosko był czło-

wiekiem, który kładł nacisk na kwestię 

sprawiedliwości i wymyślił system wycho-

wawczy, dzięki któremu żaden człowiek 

młody nie powinien trafić do takiego miej-

sca, jak to".  

Po krótkim pobycie wśród więźniów, trwa-

jącym około 40 minut, urna Ks. Bosko 

została przewieziona do salezjańskiego 

kościoła parafialnego w mieście, w którym 

bp Joseph Gomes, biskup Krishnagar, 

przewodniczył Mszy św., którą koncele-

browało 10 księży. Pomimo krótkiego 

czasu, jaki był do dyspozycji, więźniowie 

odczuli głęboką radość z możliwości spo-

tkania z Ks. Bosko w zakładzie karnym, w 

którym przebywają. Za: www.infoans.org

 

 

   

  Zapowiedzi wydarzeń  

 

List KWPZM z okazji 70-lecia mę-

czeństwa św. Maksymiliana 

 

Bieżący rok został ogłoszony przez Senat 

RP (uchwała z dn. 21 października 2010 

r.) rokiem św. Maksymiliana. Motywem tej 

inicjatywy jest przypadająca 14 sierpnia 

2011 r. 70. rocznica męczeńskiej śmierci 

ojca Kolbego. W związku z tą rocznicą 

przewodniczący KWPZM ks. Tomasz 

Sielicki TChr skierował w imieniu wszyst-

kich przełożonych wyższych Zakonów 

męskich list do wiernych oraz osób kon-

sekrowanych. List będzie odczytany w 

kościołach i kaplicach zakonnych w nie-

dzielę 14 sierpnia, dokładnie w rocznicę 

męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana 

Kolbego. Treść listu jest do pobrania na 

stronie www.zyciezakonne.pl   

 

150-lecie objawień Maryjnych  

w sercu Tatr 

 

Przekazanie relikwii z krwią bł. Jana Paw-

ła II, uroczysta Msza św. na Polanie Rusi-

nowej, której będzie przewodniczył 31 

lipca kard. Stanisław Dziwisz - to główne 

punkty obchodów 150-lecia objawień 

Maryjnych na Wiktorówkach, gdzie znaj-

duje się najbardziej znane sanktuarium w 

Tatrach. 

   

Msza św., której będzie przewodniczył 

metropolita krakowski kard. Stanisław 

Dziwisz odbędzie się 31 lipca o godz. 11 

na Polanie Rusinowej, gdzie krzyżuje się 

wiele szlaków tatrzańskich. Hierarcha 

odprawi Eucharystię przy ołtarzu polo-

wym, zbudowanym specjalnie z tej okazji. 

- Zdarzyło nam się, tu na Wiktorówkach, 

żyć w wyjątkowych czasach. Mija już 150 

lat od momentu, gdy w 1861 roku w okoli-

cach Rusinowej Polany, małej Marysi 

objawiła się Matka Boża - mówi domini-

kanin o. Marcin Dąbkowicz, duszpasterz z 

Wiktorówek. 

  

Na uroczystej Mszy św. metropolita kra-

kowski przekaże dominikanom relikwie z 

krwią bł. Jana Pawła II. - Bardzo serdecz-

nie zapraszamy na obchody Wielkiego 

Jubileuszu 150-lecia Objawienia Matki 

Bożej Jaworzyńskiej, Królowej Tatr - mówi 

o. Dąbkowicz. Zakonnik zwraca jeszcze 

uwagę na jeden ważny moment jubile-

uszu. 15 sierpnia o godz. 11.00 w Uro-

czystość Wniebowzięcia NMP, na Wikto-

rówkach, odbędzie się Msza św., której 

przewodniczyć będzie o. Krzysztof Po-

pławski, prowincjał Polskiej Prowincji 

Dominikanów. Eucharystia będzie powią-

zana z instalacją relikwii św. Jacka. 

 

 W organizację jubileuszu objawień Ma-

ryjnych na Wiktorówkach włączyli - oprócz 

zakonników - władze podhalańskich gmin 

z Bukowiny Tatrzańskiej i Poronina. 

Wszelkie szczegóły obchodów jubileuszu 

można znaleźć na stronie internetowej: 

www.wiktorowki.dominikanie.pl. 

  

 

 

Ojcowie dominikanie na Wiktorówkach 

pracują od 1958 r. O. Leonard Węgrzy-

niak przepracował w sanktuarium Królo-

wej Tatr ponad 36 lat. Obecnie spędza 

tam tylko wakacje. - Kiedy człowiek przy-

chodzi na Wiktorówki, skąd hektar nieba 

widać, to jakoś automatycznie jego myśli 

biegną w kierunku Pana Boga. To miejsce 

stoi na szlaku turystycznym, ale przede 

wszystkim jest przystankiem w drodze do 

wieczności - mówi o. Leonard. Zakonnik 

podejmował u Królowej Tatr wielu zna-

nych pielgrzymów, w gronie których są 

polscy biskupi, politycy, aktorzy. Domini-

kanie z radością i z humorem dodają, że 

wśród gości bywają i niedźwiedzie. 

 O. Węgrzyniak chętnie wraca do spotkań 

z kard. Karolem Wojtyłą. - Odprawiam 

Mszę św. i wypowiadam słowa modlitwy w 

intencji naszego biskupa Karola. Wtem 

otwierają się drzwi, a w nich staje metro-

polita krakowski - śmieje się o. Węgrzy-

niak. 

  

Dominikańscy gazdowie z Wiktorówek 

słyną z podejmowania gości gorącą her-

batą. Kiedy już turysta ugasi pragnienie, 

może skorzystać z sakramentu spowiedzi. 

- Nieraz siedząc w konfesjonale, penitent 

obwieszczał, że ostatni raz spowiadał się 

30, 40 lat temu. Dodawał zwykle, że w 

tym miejscu zapragnął pojednania z Bo-

giem - mówi o. Leonard. 

 

 Wielu nowożeńców pragnie u Królowej 

Tatr powiedzieć sobie sakramentalne 

"tak". O. Dąbkowicz wylicza, że w ciągu 

roku odbywa się 30 ślubów. Ponadto 

osoby związane z górami decydują się 

często na ochrzczenie dziecka właśnie w 

sanktuarium na Wiktorówkach. - Nie 

ukrywam też, że wychodzimy naprzeciw 

wszystkim osobom, które żyją w związ-

kach niesakramentalnych i pragną, aby 

ich dziecko przyjęło sakrament Chrztu św. 

- mówi o. Marcin. 

 

 Na Wiktorówki przychodzą co roku 

uczestniczy Światowych Rekolekcji Pod-

halańskich, zaś Msze św. w każdą nie-

dzielę po Dniu Matki uświetniają muzycy z 

regionu. Tłoczono jest również na Bożo-

narodzeniowej i noworocznej Pasterce. 

 

 Kamienny mur otaczający z jednej strony 

sanktuarium to jednocześnie symboliczny 

cmentarz wszystkich, którzy górali kocha-

li. Pierwsza tablica pochodzi z 1971 r. - 

Kolejne są przygotowane i czekają na 

montaż - mówi o. Marcin. Zakonnik doda-

je, że rodziny i przyjaciele osób, których 

tablice zawisły na Wiktorówkach spotyka-

ją się zwykle raz w roku. - Proszą o Mszę 

św. poza codziennym porządkiem. Przy-

chodzą wcześnie rano lub pod wieczór. Z 

każdym rokiem w inny sposób przeżywają 

http://www.infoans.org/1.asp?Lingua=6&sez=1&sotsez=13&doc=6684
http://www.zyciezakonne.pl/
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swoje cierpienie, nie są już zamknięci i 

pogrążeni w bólu - podkreśla o. Marcin. 

O. Leonard wspomina również kilka przy-

padków, kiedy najbliższe rodziny po 

wcześniejszej modlitwie zdecydowały się 

rozsypać w tatrzańskim lesie urnę z pro-

chami zmarłej osoby. 

 

 Na Wiktorówki najłatwiej podejść od 

strony Wiercha Porońca (droga na Łysą 

Polanę). Przejście bardzo łagodnym 

szlakiem od parkingu na Rusinową Pola-

nę zajmuje - w zależności od tempa - 

około godziny. Na Rusinowej ustawiony 

jest znak w kierunku sanktuarium (10 

min). 

 

 W ramach duszpasterstwa dominikanie 

odprawiają Msze św. w niedziele na Wik-

torówkach o godz.: 9.00, 11.00, 13.00 i 

17.00 (tylko w okresie letnim), oraz w 

schroniskach tatrzańskich: Włosienica 

(pawilon pod Morskim Okiem): 17.00; 

Schronisko Roztoka: 19.30; Schronisko w 

Dolinie Pięciu Stawów Polskich: 19.30. 

Msza św. w dzień powszedni na Wikto-

rówkach jest o 12.00.      Za: www.deon.pl  

 

Informacja o rekrutacji na dwulet-

nie studia podyplomowe u Palloty-

nów w Ołtarzewie  

 

Zajęcia odbywają się w gmachu pallotyń-

skiego Wyższego Seminarium Duchow-

nego w Ołtarzewie (osiedle miasta Oża-

rów Mazow., ul. Kilińskiego 20; dojazd z 

przystanku Fort Wola autobusem nr 713, 

przystanek docelowy w Ożarowie Mazo-

wieckim na wprost WSD, ul. Kierbedzia – 

jest to przystanek „na żądanie”)  

 

W roku akademickim 2011/2012 zajęcia 

odbywać się będą w ramach:  

1. Niestacjonarnych Podyplomowych 

Studiów Teologii Apostolstwa  

2. Niestacjonarnych Podyplomowych 

Studiów Teologii Życia Konsekrowanego  

 

Kandydatami/kandydatkami na w/w dwu-

letnie studia podyplomowe mogą być 

osoby mające magisterium lub licencjat 

zawodowy nie tylko z teologii, ale z każ-

dego innego kierunku.  

 

 Dokument potwierdzający ukończenie 

studiów podyplomowych wydaje Wydział 

Teologiczny Uniwersytetu Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego i jest on uwzględ-

niany na przykład przy awansie zawodo-

wym katechetów czy nauczycieli. Studia 

te są też niezwykle przydatne dla formacji 

stałej osób konsekrowanych. Przygotowu-

ją m.in. do spełniania posługi formato-

rów/formatorek.  

 

Rekrutację na studia podyplomowe pro-

wadzi Kierownictwo Instytutu Teologii 

Apostolstwa od 1 czerwca do 30 września 

2011 r. w Wyższym Seminarium Duchow-

nym w Ołtarzewie (ul. Kilińskiego 20, 05-

850 Ożarów Mazowiecki).  

Uwaga! W WSD w Ołtarzewie dokumenty 

przyjmujemy jedynie po uprzednim telefo-

nicznym lub e-mailowym uzgodnieniu 

terminu. Telefony kom.: 603 820 129; 724 

518 845; tel. stacjonarne (22) 722 10 24; 

733 85 79; fax: 22/722-32-28; e-mail: 

mkowalczyk@sac.org.pl  

 

Ponadto rekrutację na w/w studia pody-

plomowe w Ołtarzewie prowadzi Dzieka-

nat Studiów niestacjonarnych Wydziału 

Teologicznego UKSW, którego Ośrodek 

Naukowy stanowimy. Dziekanat ten znaj-

duje się w gmachu głównym UKSW, ul. 

Dewajtis 5, 01-815 Warszawa (pokój 

044); tel. 22/561-88-75; e-mail: 

wtz@uksw.edu.pl Przyjęcia interesantów 

w dziekanacie UKSW w Warszawie: - w 

poniedziałki i wtorki w godz. 9.00-13.00 - 

w środy w godz. 9.00-15.00 /Termin skła-

dania dokumentów w dziekanacie upływa 

również 30 września 2011 r./  

 

Na dwuletnie studia podyplomowe należy 

złożyć następujące dokumenty:  

1) Podanie – kwestionariusz (dostępne na 

stronie internetowej WWW (pobierz)  

2) kserokopia dowodu osobistego (1 i 2 

strona; oryginał do wglądu)  

3) Dwa zdjęcia (podpisane na odwrocie)  

4) Odpis i kserokopia dyplomu studiów 

wyższych (magisterium: nie tylko z teolo-

gii, lecz z każdej innej dziedziny wiedzy, 

lub studia I stopnia – licencjat zawodowy: 

część A i B)  

5) W przypadku osób duchownych (księ-

ży, a także osób zakonnych) – skierowa-

nie Biskupa Ordynariusza lub Wyższych 

Przełożonych, albo ich Delegatów do 

spraw Studiów/Formacji  

 

Czesne za studia podyplomowe wynosi 

1500 zł. – za cały rok! (dodatkowa opłata 

za wyżywienie i zakwaterowanie jest 

niewielka. Uiszcza ją się każdorazowo 

przy recepcji). Poza zakwaterowaniem 

oraz całodziennym wyżywieniem w gma-

chu WSD w Ołtarzewie, zapewniamy 

także korzystanie z Biblioteki i Kościo-

ła/Kaplicy, w których można uczestniczyć 

w codziennej Mszy św., adoracjach Naj-

świętszego Sakramentu i nabożeństwach 

okresowych, itp.  

 

Szczegółowe informacje na stronie inter-

netowej Instytutu Teologii Apostolstwa: 

www.ita.aidg.pl; lub na stronie UKSW: 

http://www.niestacjonarna.teologia.uksw.e

du.pl 

 

   

  Witryna Tygodnia  

 

 

 

Portal Poważne sprawy, poważne odpo-

wiedzi– autorstwa benedyktynów z Opac-

twa w Tyńcu – został stworzony dla 

wszystkich, których interesuje tradycja i 

duchowość benedyktyńska, ale nie tylko. 

Jest to miejsce umożliwiające swobodną 

wymianę doświadczeń, poglądów, opinii, 

dające przestrzeń do dyskusji oraz poszu-

kiwania odpowiedzi na pytania nurtujące 

dzisiejszego człowieka. Na stronie interne-

towej www.ps-po.pl każdy może poszukać 

czegoś dla siebie. 

 

Najbardziej aktualne sprawy i problemy to 

zadanie dla zawodowca – ojca Leona 

Knabita, który co tydzień przekazuje Słów 

kilka internautom, zarówno w wersji wideo, 

jak i na swoim blogu. Nie boi się mówić o 

rzeczach trudnych czy niewygodnych, a 

jego wypowiedzi są bardzo wyważone, 

wynikające z szacunku dla drugiego czło-

wieka i odmienności poglądów. Jego wy-

powiedzi są głęboko zakorzenione w na-

uce Kościoła Katolickiego, w Piśmie Świę-

tym, tradycji chrześcijańskiej. 

 

 

  

 

http://www.deon.pl/
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Odeszli do Pana 

 

ŚP. KS. ROMAN SIKORA (1934-2011) MS 

 

Dnia 15 lipca 2011 roku w szpitalu w Rab-

ce w wieku 77 lat zmarł ks. Roman Sikora 

MS, profes wieczysty i kapłan Polskiej 

Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy 

Saletynów, przeżywszy 58 lat w życiu 

zakonnym i 52 lat w kapłaństwie. Uroczy-

stości pogrzebowe odbędą się w Sanktu-

arium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu 

dnia 18 lipca 2011 roku. O godz. 10.30 

zostanie odprawiona Msza św. z udziałem 

Prowincjała Polskiej Prowincji Zgromadze-

nia Księży Misjonarzy Saletynów - ks. 

Władysława Pasiuta MS, a następnie ciało 

śp. ks. Romana Sikory MS zostanie złożo-

ne w Grobowcu Misjonarzy Saletynów na 

cmentarzu parafialnym w Dębowcu. 

 

Ks. Roman Sikora MS, syn Franciszka i 

Heleny z domu Pabis, urodził się dnia 6 

stycznia 1934 roku w miejscowości Domi-

nikowice (parafia pod wezwaniem św. 

Jana Chrzciciela w Kobylance, powiat 

gorlicki, woj. małopolskie, diecezja rze-

szowska). Sakrament chrztu przyjął dnia 

30 stycznia 1934 roku w kościele parafial-

nym w Kobylance.  

 

W wieku 17 lat został przyjęty do nowicjatu 

w Dębowcu dnia 7 września 1951 roku, a 

dnia 8 września 1952 roku złożył pierwsze 

śluby zakonne w Zgromadzeniu Księży 

Misjonarzy Saletynów. Profesję wieczystą 

złożył dnia 8 września 1956 roku w Łęto-

wem k. Mszany Dolnej. W latach 1955-59 

odbywał studia filozoficzne i teologiczne w 

Wyższym Seminarium Duchowym w Lubli-

nie. Sakrament święceń w stopniu diako-

natu otrzymał dnia 20 grudnia 1958 roku z 

rąk bpa Henryka Strąkowskiego w kate-

drze w Lublinie. Sakrament święceń w 

stopniu prezbiteratu przyjął z rąk bpa Pio-

tra Kałwy w lubelskiej katedrze dnia 19 

kwietnia 1959 roku. 

 

 

 

Po otrzymaniu święceń w latach 1959-

1961 przebywał w Trzciance, pełniąc po-

sługę wikariusza. Następnie w latach 

1961-1965 sprawował funkcję wikariusza 

w parafii w Rzeszowie. W latach 1965-

1966 rezydował w Krakowie przy ul. Wiśl-

nej 11. Od 1966-1964 pełnił posługę wika-

riusza w Resku, w 1967-1968 - w Elblągu, 

w 1968-1969 - w Olsztynie, a w 1969-1971 

- w Kuźnicy Czarnkowskiej. W roku 1971 

przeniesiony do Warszawy, gdzie powie-

rzono mu funkcję wikariusza i katechety. W 

latach 1976-1982 pełnił obowiązki rektora 

kaplicy w Zwięczycy k. Rzeszowa. W roku 

1982 został mianowany ekonomem w 

Wyższym Seminarium Duchownym w 

Krakowie przy ul. Koszalińskiej oraz kate-

chetą. Rok późnie, w 1983, został pierw-

szym proboszczem w parafii Matki Bożej 

Saletyńskiej w Krakowie przy ul. Cegiel-

nianej. W latach 1986-1987 przebywał na 

urlopie zdrowotnym w Łapszach Wyżnych. 

W roku 1987 został skierowany jako pro-

boszcz do parafii w Zwięczycy, gdzie roz-

począł budowę kościoła. Posługiwał tam 

przez trzynaście lat. W latach 2000-2002 

pełnił funkcję wikariusza w parafii Matki 

Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie. W 2002 

roku został mianowany proboszczem w 

Łętowem, pełniąc także funkcję przełożo-

nego wspólnoty. W roku 2009 ponownie 

wrócił do w Łapsz Wyżnych, ale już jako 

rezydent i przebywał w tej parafii do końca 

swego życia. ks. Piotr Szweda MS 

Za: www.saletyni.pl

 

ŚP. BR. JAN WESOŁOWSKI (1929-2011) FDP 

 

We wtorek 12 lipca 2011w Łaźniewie zmarł 

Drogi Współbrat Brat Jan Wesołowski 

mając 82 lata życia , 39 lat życia zakonne-

go. Urodził się w Młodyniach Górnych 

(Mazowsze, pow. Białobrzegi) 14 stycznia 

1929. 

   

Synowie Boskiej Opatrzności wyrażają 

swoją gotowość także przez wielkoduszne 

wspomaganie modlitwą współbraci zmar-

łych. Po otrzymaniu wiadomości o śmierci 

współbrata, Wspólnoty zbierają się na 

modlitwę za niego. Pamiętają o nim we 

mszy św. i odmawiają za niego różaniec 

święty przez trzy dni. W każdym Domu 

Zgromadzenia zostanie odprawio na za 

niego jedna msza św., w której - w miarę 

możliwości - będzie uczestniczyła Wspól-

nota.  

 

   

Uroczystości pogrzebowe Śp. Brata Jana 

Wesołowskiego FDP odbędą się w ponie-

działek 18 lipca 2011 r. Msza św. o godz. 

10.00 w kościele parafialnym św. Antonie-

go w Łaźniewie. Przejazd do Zduńskiej 

Woli i o godz. 15.00 Msza św. w kościele 

św. Antoniego. Po Mszy św. nastąpi od-

prowadzenie na cmentarz i złożenie w 

Grobowcu Zakonnym w Zduńskiej Woli. 

Requiescat in pace.  

Za: www.orionisci.rel.pl

  

   

    

 

http://www.saletyni.pl/
http://www.orionisci.rel.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1122:odszed-do-pana&catid=35:aktualnoci

