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Wiadomość tygodnia 

 

 

 Misjonarze Świętej Rodziny świętowali jubileusz  

50-lecia Diecezji Morombe na Madagaskarze 

 

Uroczystości kończące obchody roku 

Jubileuszu 50-lecia Diecezji Morombe 

odbyły się w dniach 07-10.07.2011 r. 

Uczestniczyli w nich przedstawiciele Pol-

skiej Prowincji: Sekretarz Prowincjalny Ks. 

Bogdan Mikutra MSF i Ekonom Prowin-

cjalny Ks. Piotr Wypych MSF  

Diecezja Morombe jest jedną z 21 diecezji 

na Madagaskarze. Kościół w Morombe 

powstał w 1928 r., a Misjonarze Świętej 

Rodziny z Prowincji Szwajcarskiej przybyli 

na te tereny w listopadzie 1950 r. Diecezja 

Morombe utworzona została 23 kwietnia 

1960 r., zamieszkana jest przez 497.913 

ludności, z czego liczba katolików to 

36.691. Spośród katolików około 60- 65% 

regularnie uczęszcza do kościoła, ale są 

to głównie dzieci i młodzież, ponieważ 

dorośli często nie zawierają zbyt szybko 

sakramentalnego związku małżeńskiego i 

dlatego na kilka lat porzucają praktyki 

religijne. Kapłanów pracujących w Diecezji 

Morombe jest 25 (13 Misjonarzy Świętej 

Rodziny, 10 diecezjalnych i 2 jezuitów). 

Pierwszym biskupem Diecezji Morombe 

był Misjonarz Świętej Rodziny z Prowincji 

Szwajcarskiej Ks. Józef Zimmermann 

MSF, który został mianowany biskupem 

11 czerwca 1960.  

Ks. Bp Zygmunt Robaszkiewicz MSF, 

pochodzący z Polskiej Prowincji Misjona-

rzy Świętej Rodziny jest trzecim biskupem 

Morombe. Został mianowany biskupem 02 

czerwca 2001, a  wyświęcony na biskupa 

w Morombe 02 września 2001 r. (więcej 

informacji o Diecezji Morombe na stronie: 

http://www.ecar-morombe.org/) Świętowa-

nie 50-lecia rozpoczęto w czwartek 

07.07.2011 r. wieczorną Eucharystią 

o Duchu św., której przewodniczył Ks. Bp 

Philippe Ranaivomanana z Atsirabe, a 

kazanie wygłosił Ks. Bp Zygmunt Robasz-

kiewicz MSF.  

W piątek porannej Mszy św., trwającej 

blisko 3 godz., przewodniczył Ks. Bp 

Fabien Raharilamboniaina z Morondawy  

(najmłodszy na Madagaskarze, 43-letni 

biskup), a kazanie wygłosił Ks. Abp eme-

ryt Philibert Randriambololona z Fianara-

ntsoa; po Mszy św. miała miejsce część 

artystyczna, w czasie której wystąpili 

przedstawiciele poszczególnych dystryk-

tów, a w porze poobiedniej wygłoszone 

zostały konferencje nt. duszpasterstwa 

rodzin, gdzie prowadzącymi byli małżon-

kowie - animatorzy duszpasterstwa rodzin 

z Antananarivo. Wieczorem przy świetle 

gwiazd ulicami Morombe odbyła się dwu-

godzinna procesja eucharystyczna do 

czterech ołtarzy, w której wzięło udział 

całe mnóstwo (trudno ich było policzyć) 

przybyłych na uroczystości wiernych.  

W sobotę Eucharystii przewodniczył oraz 

kazanie wygłosił Ks. Bp Vincent Rakotoza-

fy z Tolagnaro, a po Mszy wygłoszone 

zostały konferencje na temat: Nasza wiara 

katolicka a wiara przodków. Tego samego 

dnia wieczorem był czas na modlitewne 

skupienie, religijne pieśni oraz sakrament 

pokuty.  

Msza św. kończąca obchody Jubileuszu 

50-lecia Diecezji Morombe odprawiona 

została w niedzielę 10.07.2011 r. i trwała 

ponad 4 godz.; we Mszy uczestniczyło: 

trzech arcybiskupów i czterech biskupów z 

Madagaskaru, Ks. Tomasz Atłas - Dyrek-

tor Krajowy PDM i Sekretarz Komisji Epi-

skopatu Polski ds. Misji, Ks. Edmund 

Michalski MSF - Przełożony Generalny 

Misjonarzy Świętej Rodziny oraz kapłani 

tak diecezjalni, jak i Misjonarze Świętej 

Rodziny Prowincji Malgaskiej z Prowincja-

łem na czele, siostry zakonne i ponad 

1.000 osób, przybyłych ze wszystkich 11 

dystryktów Diecezji Morombe. W uroczy-

stościach uczestniczył również jeden z 

pierwszych misjonarzy na terenie obecnej 

Diecezji Morombe, cieszący się ogrom-

nym szacunkiem kapłanów i wiernych 

kościoła lokalnego - Ks. Stefan Kissling 

MSF, pochodzący z Prowincji Szwajcar-

skiej MSF, po dzień dzisiejszy czynny i 

najdłużej (od 07.05.1961 r.) pracujący na 

Madagaskarze Misjonarz Świętej Rodziny.  

Msza św. miała przebieg niezwykle solen-

ny i podniosły. W tanecznej procesji wnie-

siono uroczyście Pismo Święte, w podob-

nej procesji na niewielkiej pirodze (malga-

skiej łodzi) wniesiono dary ofiarne. Cała 

liturgia ubogacona była pięknymi tańcami 

i śpiewami. Na jej zakończenie na ręce 

Ordynariusza Diecezji Morombe J.E. Ks. 

Bpa Zygmunta Robaszkiewicza MSF 

życzenia i gratulacje przekazali kolejno 

przedstawiciele rad duszpasterskich, 

katechistów, duchowieństwa diecezjalne-

go i zakonnego - w imieniu Zgromadzenia 

MSF Ks. Generał Edmund Michalski MSF, 

$#guid{73B5B4D C-83C8-49EE-AF5E-D12E024AD0E B}#$ 
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w imieniu Polskiej Prowincji MSF Ks. 

Bogdan Mikutra MSF, w imieniu Episkopa-

tu Polski Ks. Tomasz Atłas oraz w imieniu 

Episkopatu Madagaskaru Arcybiskup 

Antananarivo Ks. Abp Odon Marie Arsène 

Razanakolona. Msza św. transmitowana 

była na cały Madagaskar, a także poprzez 

Internet, na cały świat przez Radio Don 

Bosco. Po uroczystej Mszy św. wszyscy 

uczestnicy spożyli wspólnie obiad, na 

który przygotowano sześć byków i ugoto-

wano około 1,5 tony ryżu, zaś po obiedzie 

nastąpiło uroczyste rozdanie ciasta. W 

części artystycznej, przygotowanej przez 

przedstawicieli poszczególnych dystryktów 

Diecezji Morombe, nie zabrakło śpiewów i 

tańców.  

Po południu miało miejsce tzw. folake - 

czyli typowe dla wybrzeża ofiarowanie 

darów, pewna partycypacja w kosztach 

przygotowania święta, która polegała na 

tym, że wierni z poszczególnych dystryk-

tów przynosili w darze pieniądze, kozy, ryż 

i wszelkie inne możliwe dary. Uroczystości 

trwały do późnych godzin wieczornych. 

Można śmiało powiedzieć, że obchody 

kończące Jubileusz 50-lecia Diecezji 

Morombe to było jedno, niekończące się, 

trwające 3 dni święto, które przeplatane 

było modlitwą, śpiewem i tańcem, a 

wszystko to swoim pięknem przybliżało do 

Boga.                  Ks. Bogdan Mikutra MSF   

 

     

  Wiadomości krajowe 

 

W Krakowie pogrzeb Bpa Albina 

Małysiaka CM 

 

"Kościół potrzebuje gorliwych pasterzy na 

miarę biskupa Albina i potrzebuje gorli-

wych wiernych, dających świadectwo 

Ewangelii w swoich środowiskach. To jest 

testament i zadanie, jakie nam zostawił 

pasterz, którego dziś żegnamy" - powie-

dział kard. Stanisław Dziwisz o zmarłym 

biskupie pomocniczym Albinie Małysiaku. 

Metropolita krakowski przewodniczył dziś 

w katedrze wawelskiej Mszy św. pogrze-

bowej. Bp Albin Małysiak zmarł 16 lipca w 

wieku 94 lat. 

 

 

 

W uroczystości pogrzebowej uczestniczyli 

m.in. abp Józef Michalik, przewodniczący 

Konferencji Episkopatu Polski, kard. Fran-

ciszek Macharski, kard. Stanisław Ryłko, 

przewodniczący Papieskiej Rady ds. 

Świeckich, kard. Stanisław Nagy, biskupi i 

księża archidiecezji krakowskiej, przed-

stawiciele władz Krakowa i Małopolski oraz 

rodzina, przyjaciele oraz licznie zgroma-

dzeni mieszkańcy. 

 

 Kard. Stanisław Dziwisz przypomniał w 

homilii, że bp Małysiak swój ideał służby w 

Kościele zaczął realizować w Zgromadze-

niu Księży Misjonarzy. "Imponowała mu 

duchowość Zgromadzenia, jego gorliwość 

duszpasterska, troska o formację ducho-

wieństwa, a także wrażliwość na ludzką 

biedę" - zaznaczył kardynał. 

 

 Zwrócił uwagę, że już w pierwszym roku 

kapłaństwa bp Małysiak zorganizował w 

Zembrzycach "odżywialnię" dla głodują-

cych dzieci i osób przesiedlonych. "Potem 

uratował życie pięciu osobom narodowości 

żydowskiej, za co po pięćdziesięciu latach 

otrzymał tytuł Sprawiedliwego wśród Naro-

dów Świata. Sam nie uważał tego za nad-

zwyczajny wyczyn będąc przekonany, że 

ratowanie życia drugiego człowieka to 

elementarna, ludzka i chrześcijańska po-

winność" - wspominał kard. Dziwisz. (…) 

 

 Abp Józef Michalik, przewodniczący Kon-

ferencji Episkopatu Polski podkreślił, że bp 

Albin wniósł świeży oddech do Konferencji. 

"Wiele mu zawdzięczamy, uczyliśmy się 

od niego, był nieustępliwy" - mówił o zmar-

łym abp Michalik. "To wielki syn Kościoła i 

Ojczyzny" - dodał. 

 

 Po nabożeństwie kondukt żałobny wyru-

szył w katedry na Wawelu. Bp Albin Mały-

siak spoczął na Cmentarzu Salwatorskim.  

Za: www.deon.pl  

   

Zakończenie 15. Święta Młodzieży 

na Górze Św. Anny 

 

Mszą św. o północy, z 22/23 VII 2011, 

zakończyło się w Górze św. Anny (Dom 

Pielgrzyma) ogólnopolskie 15. Święto 

Młodzieży. Finałowej liturgii przewodniczył 

o. Wacław Stanisław Chomik, minister 

prowincjalny Prowincji św. Jadwigi Zakonu 

Braci Mniejszych. W homilii rozwinął on 

temat przypowieści o bogaczu i ubogim 

Łazarzu (Mt 16, 19-31). Pojawiła się w niej 

myśl błogosławionego Jana Pawła II, wy-

powiedziana do młodzieży na Westerplat-

te: "Nigdy samo «więcej mieć» nie może 

zwyciężyć. Bo wtedy człowiek może prze-

grać rzecz najcenniejszą: swoje człowie-

czeństwo, swoje sumienie, swoją godność. 

To wszystko, co stanowi też perspektywę 

«życia wiecznego»" (1987). 

   

Przed końcowym błogosławieństwem 

organizatorzy święta z duszpasterstwa 

młodzieżowego w Górze św. Anny - o. 

Augustyn Michał Feliszek OFM i o. Jozue 

Grzegorz Szymański OFM - dokonali jego 

podsumowania, odnosząc się do rozma-

itych statystyk. Według nich w święcie 

wzięło udział około 1100 młodzieży, z 

której 30% stanowiła młodzież męska, a 

70% młodzież żeńska. Ta liczba i podział 

procentowy uczestników utrzymuje się od 

kilku lat. Ostatnim akcentem imprezy an-

nogórskiej było odśpiewanie tegorocznego 

hymnu, a potem jeszcze koncert Scholi 

Święta Młodzieży. W ocenie powszechnej 

święto było udane. Przykładowo uczestni-

czący w nim już po raz czwarty członek 

zespołu Maleo Reggae Rockers, powie-

dział: "Fajnie zobaczyć tyle młodzieży 

pozytywnie nastawionej do życia. Musimy 

przyznać, że jesteśmy pod wrażeniem 

waszej scholi i orkiestry; świetnie grają".  

 

Z kolei Andrzej Wronka, zwany "dino-

zaurem Święta Młodzieży", obrońca wiary 

katolickiej przed zarzutami sekt i różnych 

ruchów religijnych, wspomina: "Pamiętam 

czasy, gdy siadałem z młodzieżą na trawie 

bez mikrofonów i wygodnych balkonów. 

Dużo się zmieniło, jeśli chodzi o logistykę, 

warunki zakwaterowania itp. Dziś, w dobie 

Internetu na stronie Święta Młodzieży 

pojawiają się relacje. Dzięki temu wiele 

osób będących np. za granicą może nie-

malże na bieżąco «uczestniczyć» w świę-

cie".  

 

 

 

Znakomita logistyka i organizacja pod 

wieloma względami, przygotowana schola i 

orkiestra - to mocne punkty w realizacji 

codziennego programu, który wypełniły 

modlitwa, konferencje, praca w grupach, 

konsultacje, dyskusje i koncerty. Można na 

gorąco skomentować, że młodzież w 15. 

edycji swojego święta osiągnęła zamierzo-

ne cele: wzajemnie sobie służyła, do-

świadczała obecności Boga i uczyła się - w 

myśl wcześniejszych założeń - "dawać Go 

światu".  

 

Organizatorzy z myślą o najlepszych owo-

cach Bożej łaski i własnych wysiłków mogą 

trochę odpocząć, by realizować dalsze 

inicjatywy, ujęte w planie rocznym, oraz już 

myśleć o roku przyszłym. W 2012 roku - 

prócz Święta Młodzieży - czeka ich wielkie 

zadanie przyjęcia młodzieży europejskiej, 

która sympatyzuje z ruchem franciszkań-

skim. Promotorem 3. Franciszkańskiego 

http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,6444,uroczystosci-pogrzebowe-bp-albina-malysiaka.html
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Mityngu Europejskiego, który będą reali-

zować w Górze św. Anny, jest Unia Braci 

Mniejszych Europy (UFME). Za: 

www.franciszkanie.com  

Nowy przełożony Ojców Białych  

w Polsce 

 

Wspólnota Ojców Białych w Polsce ma 

nowego przełożonego, którym został o. 

Franciszek Szczurek. Urodził się on 8 

listopada 1953 r. w Rudzie Śląskiej. W 

1973 r. wstąpił do Seminarium Duchowne-

go Archidiecezji Katowickiej. Święcenia 

kapłańskie otrzymał 3 kwietnia 1980 r. 

   

 

 

Po 3 latach pracy w diecezji wyjechał jako 

misjonarz Fidei Donum do Zambii, diecezja 

Mbala. Tam też po raz pierwszy zetknął się 

osobiście z Misjonarzami Afryki – Ojcami 

Białymi. Ten kontakt zaowocował decyzją 

o wstąpieniu do Zgromadzenia co miało 

miejsce w 1994 r. W 1998 r. ojciec Franci-

szek Szczurek złożył Przysięgę Misyjną 

poprzez, która stał się pełnoprawnym 

członkiem Zgromadzenia Misjonarzy Afry-

ki. W latach 1999 - 2004 o. Franciszek 

pracował w Polsce w animacji misyjno – 

powołaniowej. Następnie aż do czerwca 

br. o. Franciszek ponownie pracował na 

misjach w Zambii, jako proboszcz w para-

fiach: Serenje i Kasama.  

   

Począwszy od 1 lipca 2011 o. Franciszek 

objął funkcję przełożonego Misjonarzy 

Afryki – Ojców Białych w Polsce. Kadencja 

trwa 3 lata. Dotychczasowy przełożony o. 

Jacek Wróblewski udaje się we wrześniu 

na misje do Burkina Faso w Afryce.  

 

Kard. Zenon Grocholewski w Górze 

św. Anny 

 

W okresie letnim w klasztorze franciszkań-

skim i sanktuarium św. Anny w Górze św. 

Anny (diecezja opolska) przewijają się 

również znakomite osobistości. 2 VII 2011 

przebywał tu ksiądz kard. Zenon Grocho-

lewski, prefekt watykańskiej kongregacji 

ds. wychowania katolickiego. Towarzyszyli 

mu biskupi ordynariusze metropolii kato-

wickiej: ks. abp Damian Zimoń z Katowic, 

ks. bp Jan Wieczorek z Gliwic i ks. bp 

Andrzej Czaja Opola. Gośćmi zajął się o. 

Błażej Bernard Kurowski OFM, gwardian 

klasztoru i kustosz sanktuarium.  

   

Kongregacją watykańska, która kieruje 

ksiądz kardynał, odpowiada głównie za 

seminaria duchowne, domy formacyjne 

zakonów i instytutów świeckich, katolickie 

uniwersytety, instytuty, wydziały i szkoły 

wyższe. Przedmiotem jej troski jest wy-

kształcenie kleru diecezjalnego i zakonne-

go, rozwój studiów kościelnych przezna-

czonych do osób świeckich, jak również 

czujność nad poprawnością wykładu nauki 

katolickiej na uczelniach kościelnych i 

świeckich. Ksiądz kardynał kieruje kongre-

gacją ds. wychowania katolickiego od roku 

1999. Jest on tym samym wielkim kancle-

rzem Papieskiego Uniwersytetu Grego-

riańskiego        Za: www.franciszkanie.com 

Trwają Hermanickie Spotkania 

Dominikańskie 

 

W Ustroniu-Hermanicach w Beskidzie 

Śląskim ruszyły Wakacyjne Spotkania 

Dominikańskie. Rekolekcje poświęcone 

będą w tym roku miłości, wierze i nadziei. 

Dominikańskie kolokwia u stóp Czantorii 

odbywają się od 23 lat.  

 

W pierwszym cyklu, w dniach od 17 do 23 

lipca, rekolekcje i tygodniowy kurs przed-

małżeński prowadzi Jacek Pulikowski. W 

spotkaniu adresowanym do zakochanych, 

narzeczonych, małżeństw i rodzin, udział 

bierze około 160 osób. Jak poinformował 

o. Krzysztof Ruszel OP z dominikańskiej 

parafii, uczestnicy spotkań przyjechali z 

całej Polski. Na słynnej hermanickiej łące 

namioty rozbili małżonkowie z dziećmi oraz 

narzeczeni m.in. z Gdańska, Białegostoku, 

Wrocławia i Łodzi. 

 

„Pierwszy tydzień prowadzony przez pana 

Jacka Pulikowskiego poświęcony jest 

miłości i stanowić może przygotowanie do 

małżeństwa, a także być czasem refleksji 

nad własnym małżeństwem. Kolejne dwa 

tygodnie będzie prowadził o. Jan Góra i 

zaproszeni goście" - zapowiada zakonnik. 

W czasie konferencji organizatorzy za-

pewniają opiekę nad dziećmi powyżej 4. 

roku życia. Na zakończenie zainteresowani 

otrzymują zaświadczenie o ukończeniu 

kursu przedmałżeńskiego. 

W kolejnym bloku, w dniach od 24 do 31 

lipca, rekolekcje pt. „Wiara jako odpo-

wiedź" poprowadzi inicjator spotkań w 

Hermanicach i twórca Lednicy 2000 o. Jan 

Góra OP. Wśród poruszanych przez domi-

nikanina zagadnień będą historia, dziedzic-

two, znaki czasu, klucz do pełni, więź z 

Bogiem. Tydzień ten adresowany jest do 

studentów i młodzieży. 

W ostatnim cyklu w dniach od 31 lipca do 7 

sierpnia, rekolekcje dla studentów i mło-

dzieży pt. „Nadzieja perspektywą" popro-

wadzi także o. Góra. Tym razem spotkanie 

dotyczyć będzie takich kwestii jak siła 

przebicia, emocje a wiara, budzenie na-

dziei u innych, umiejętność przebaczania. 

 

W tym roku specjalne zaproszenie do 

udziału w spotkaniach młodzieży w Her-

manicach przesłał do parafii diecezji biel-

sko-żywieckiej jej ordynariusz bp Tadeusz 

Rakoczy. „Ufam, że spotkania organizo-

wane w Hermanicach pomogą przeżyć 

czas wakacji niosąc chwile refleksji, modli-

twy, spotkania z Bogiem i drugim człowie-

kiem. Będzie to dla nich dobrego wypo-

czynku, ale i zarazem okazja dynamiczne-

go rozwoju dzięki konferencjom i warszta-

tom" - napisał biskup, wyrażając wdzięcz-

ność dla wysiłków i starań o. Jana Góry i 

Duszpasterstwa Akademickiego z Pozna-

nia. 

 

W Ustroniu-Hermanicach obecny jest 

obraz Matki Bożego Słowa. Maryja stała 

się dla tutejszej wspólnoty patronką dialo-

gu ekumenicznego i duszpasterstwa mło-

dzieży. Obraz ten z pokładu helikoptera 

pobłogosławił Jan Paweł II, gdy 22 maja 

1995 roku przelatywał z Ołomuńca do 

Skoczowa. Papież przelatując nad herma-

nicką łąką, pozdrowił wiernych i podarował 

różańce, rozrzucając je z okna helikoptera. 

 

Pobyt w Beskidzie Śląskim to także możli-

wość wyjścia na spacer w góry i uprawia-

nia sportu, spotkań i rozmów przy ognisku 

lub w kawiarence. Każdego dnia sprawo-

wane są jutrznia i nieszpory oraz Euchary-

stia w plenerze.    Za: www.dominikanie.pl 

Rekolekcje rodzin  

„w cieniu Sanktuarium Wierności” 

Instytutu Szensztackiego 

 

Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystu-

sowi" te słowa Bł. Jana Pawła II towarzy-

szyły nam podczas minionego letniego 

weekendu rodzinnego (tradycyjnie mówi-

my: rekolekcje). To pierwsza z trzech 

takich propozycji na lato'2011 dla rodzin 

nie tylko z Ruchu Szensztackiego, "w 

cieniu" Sanktuarium Wierności. 

   

 

 

Pierwszy weekend (21-24 bm.) odbył się w 

malowniczo położonym  niedalekim Śród-

borowie. Często nawiedzaliśmy nasze 

"źródło" - Sanktuarium Matki Bożej Trzy-

kroć Przedziwnej w Otwocku - Świdrze. 

Kolejne weekendy odbędą się właśnie tu, 

w naszym centrum Ruchu Szensztackiego 

(21-24 i 28-31 lipca bm.). Na ostatni week-

end są jeszcze wolne miejsca!  

 

Spotkania dla małżonków prowadzili o. 

Romuald i s. M. Estera. Na spotkaniach 

http://www.franciszkanie.com/
http://franciszkanie.com/_private/2011,32.htm
http://www.dominikanie.pl/
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tych podejmowaliśmy tematy dotyczące 

przebaczenia i pojednania w rodzinie. 

Zatrzymaliśmy się też głębiej nad "teologią 

ciała" Jana Pawła II. Nie zabrakło rodzin-

nego kina, a w nim dobrego filmu. W so-

botni wieczór małżonkowie mogli przeżyć 

spotkanie tylko we dwoje w Kawiarence 

Dialogowej Małżonków. W ostatnim dniu 

uczestnicy odnowili przysięgę małżeńską i 

otrzymali "kartę gwarancyjną" ze wskaza-

niami, jak żyć, by pogłębiać wzajemną 

miłość. Małżonkowie otrzymali też zadanie 

domowe: świecę, którą mają zapalić pod-

czas najbliższej - zorganizowanej już u 

siebie w domu - kawiarenki dialogowej...  

Za: www.szensztat.pl  

 

Postępy w procesie beatyfikacyj-

nym o. Ignacego Posadzego 

 

Postulator procesu beatyfikacyjnego 

Współzałożyciela Towarzystwa Chrystu-

sowego – Sługi Bożego o. Ignacego Posa-

dzego, ks. Tomasz Porzycki TChr poinfor-

mował, że 7 lipca br. został wystawiony 

przez Kongregację Spraw Kanonizacyj-

nych dekret ważności akt postępowania 

diecezjalnego procesu o. Ignacego.  

 

 

Jest to ważny moment w procesie beatyfi-

kacyjnym, gdyż kończy on żmudny okres 

sprawdzania i ewentualnego uzupełniania 

przesłanych do Kongregacji akt. W przy-

padku procesu o. Ignacego prace na tym 

etapie trwały od listopada 2009 r. Kolej-

nym  krokiem  w  procesie będzie wyzna-

czenie przez Kongregację tzw. relatora, 

który będzie czuwał nad pisaniem Positio 

super virtutibus.  

Członkowie Ośrodka Postulatorskiego 

proszą w dalszym ciągu wszystkich o 

modlitwę o pomyślny dalszy przebieg prac 

procesowych, jak również  zachęcają  do  

modlitwy  w różnych intencjach za przy-

czyną Sługi Bożego o. Ignacego. Do sfina-

lizowania bowiem procesu potrzebny jest 

także cud.          Za: www.chrystusowcy.pl  

Rekolekcje z Bashoborą   

w sanktuarium w Rychwałdzie 

 

W dniach 28 – 29 czerwca 2011 r. w Ry-

chwałdzie odbyły się 2 dniowe rekolekcje 

prowadzone przez księdza Johna Bash-

obora z Ugandy, w których uczestniczyło 

ponad 500 osób. 

   

John Baptist Bashobora jest diecezjalnym 

koordynatorem Katolickiej Odnowy Chary-

zmatycznej w Diecezji Mbarara w połu-

dniowo - zachodniej Ugandzie. Studia 

wyższe oraz doktorat z teologii uzyskał na 

Uniwersytecie w Rzymie, Obecnie mieszka 

i pracuje w Ugandzie. Zajmuje się głównie 

sierotami, dziećmi wojny oraz chorymi na 

Aids. Zapewnia utrzymanie ponad czterem 

tysiącom dzieci, sam opłaca ich codzienne 

wyżywienie, a także dba o ich edukację. 

 

Konferencje jakie wygłosił w Rychwałdzie 

były poswięcone charyzmatom jakimi Bóg 

obdarza ludzi gdy z wiarą się modlą i 

przyjmują Go w swoim sercu.  

Za: www.zakonfranciszkanow.pl 

 

Recital organowy i koncert wokalny 

w Leżajsku 

 

Recital organowy Andrzeja Chorosińskiego 

oraz koncert "Viator" w wykonaniu wokali-

sty Józefa Skrzeka znalazły się w progra-

mie koncertu XX Międzynarodowego Fe-

stiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w 

Leżajsku. 

 

W pierwszej części koncertu tzw. organo-

wej, w Bazylice Ojców Bernardynów za-

brzmiały kompozycje Johanna Helmicha 

Romana, Fryderyka Chopina, Jana Seba-

stiana Bacha. Leżajskiej publiczności 

zaprezentuje je znany polski organista 

Andrzej Chorosiński. 

 

Artysta w 1972 roku otrzymał I nagrodę na 

konkursie improwizacji organowej w Kolo-

nii. Był finalistą konkursu improwizacji w 

Haarlem (1973) oraz w Norymberdze 

(1978). Koncertował niemal we wszystkich 

krajach Europy, a także w Izraelu, USA, 

Kanadzie, Australii, Korei Płd. i Japonii. 

Prowadził kursy mistrzowskie w Niem-

czech, Szwecji, Finlandii, Izraelu, USA, 

Australii, Japonii i Korei Płd. Był też juro-

rem konkursów organowych we Francji, 

Niemczech, Litwie i Polsce. 

 

Chorosiński w 1992 r. otrzymał tytuł profe-

sora sztuk muzycznych. Jest profesorem 

klas organów w Akademii Muzycznej im. 

Fryderyka Chopina w Warszawie, Akade-

mii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wro-

cławiu oraz na Wydziale Pedagogicznym - 

Artystycznym Uniwersytetu im. A. Mickie-

wicza w Poznaniu. W roku 2008 otrzymał 

tytuł doktora honoris causa Keymung 

University w Płd. Korei. 

 

Natomiast w drugiej części poniedziałko-

wego koncertu, tzw. kameralnej wystąpił 

wokalista i kompozytor Józef Skrzek. Arty-

sta wykonał własne kompozycje, m.in. z 

czasów grupy Silesian Blues Band, której 

był założycielem, przetransponowane na 

organy, utwory muzyki filmowej, fragmenty 

opery "Pokój Saren", a także oratorium 

„Zatoka Pogromców Burz" w wersji orga-

nowej, "Kantata Maryjna" do słów Romana 

Brandstaettera i kompozycję do słów Karo-

la Wojtyły "O Panie przebacz mej myśli". 

Artyście podczas śpiewu towarzyszyły 

organy barokowe oraz instrument elektro-

niczny Mini Moog. 

 

Józef Skrzek w 1971 r. założył zespół 

Silesian Blues Band (SBB). W 1980 grupa 

SBB rozpadła się, a Skrzek rozpoczął 

karierę solową. Przez następne lata zaj-

mował się tworzeniem muzyki teatralnej i 

kościelnej, jednak co jakiś czas łączył się z 

muzykami, tworząc na krótko zespoły bez 

większej historii lub reaktywował SBB i 

występował okazjonalnie na różnych festi-

walach. W 1993 gościnnie współpracował 

z zespołem KAT przy nagrywaniu albumu 

Ballady, grając na fortepianie. 

 

 

 

XX jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal 

Muzyki Organowej i Kameralnej rozpoczął 

się 13 czerwca i potrwa do 15 sierpnia. W 

imprezie obok muzyków z Polski wystąpią 

także reprezentanci Niemiec, Włoch i 

Węgier. Z uwagi na jubileuszową edycję 

festiwalu w jego programie znajdzie się 11 

koncertów (a nie 10, jak dotąd), choć 

ostatni odbędzie się już po oficjalnym 

zakończeniu imprezy. Większość festiwa-

lowych koncertów odbywa się tradycyjnie 

w poniedziałki. Jedynie dodatkowy koncert, 

zaplanowany na 21 sierpnia, odbędzie się 

w niedzielę. 

 

Artyści biorący udział w imprezie grają na 

słynnych, barokowych organach, pocho-

dzących z końca XVII wieku. Leżajskie 

organy uznawane są za jedne z najdosko-

nalszych w Europie. W kraju porównać je 

można jedynie z organami oliwskimi i w 

Kamieniu Pomorskim. Jako jedyne w Pol-

sce są instrumentem czysto mechanicz-

nym, bez udoskonaleń elektronicznych. 

Mają w sumie 6 tys. piszczałek. Najwięk-

sze z nich mierzą 10,5 m wysokości, na-

tomiast najmniejsze - 5 cm.  

 

Organy tworzą: duży instrument w nawie 

głównej świątyni i dwa mniejsze - w na-

wach bocznych. Są one zespolone w 

jednym chórze muzycznym. Każdy ma 

jednak oddzielną klawiaturę ręczną i noż-

ną. Podczas koncertu na trzech instrumen-

tach, komunikacja między organistami nie 

jest łatwa, ponieważ stanowiska gry od-

dzielone są od siebie filarami chóru. Jed-

nak koncerty na trzech instrumentach 

odbywają się rzadko.       PAP 

 

 

 

http://www.szensztat.pl/a,rekolekcje_rodzin_w_cieniu_sanktuarium_wiernosci_2011,53.html
http://www.chrystusowcy.pl/
http://www.zakonfranciszkanow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=646:id045&catid=91:infoduszpasterstwo&Itemid=516
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  Wywiad Tygodnia  

 

 

Katolicy wśród ekologów, ekolodzy wśród katolików 

Wywiad z o. Stanisławem Jaromim 

OFMConv, przewodniczącym zarządu 

Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z 

Asyżu opublikowany w pierwszym nu-

merze IMAGO - czasopisma Fundacji 

Pro Humana Vita  

 

Czym jest REFA?  

 

Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu 

(REFA) jest wspólnotą katolików zaanga-

żowanych w ochronę stworzenia. W swo-

ich działaniach opieramy się na katolickiej 

koncepcji człowieka i świata oraz ducho-

wości franciszkańskiej. Chcemy być gło-

sem ekologów w Kościele oraz chrześci-

jańskim głosem wśród ekologów. Od 2003 

r. REFA jest prawnie zarejestrowanym 

stowarzyszeniem, które ma osobowość 

prawną, sądownie zatwierdzony statut oraz 

oddziały terenowe z różnych miastach 

Polski, jak Warszawa, Wrocław, Legnica i 

Lublin.  

 

Swe cele prezentowaliśmy m.in. na III 

Kongresie Ruchów i Stowarzyszeń Kato-

lickich animując temat „Chrześcijanin a 

ekologia" i szkoląc liderów innych ruchów i 

stowarzyszeń w tych tematach. A program 

duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 

2008/2009 wydany przez Komisję Duszpa-

sterstwa Konferencji Episkopatu Polski, 

który zachęcał do szerszego wprowadze-

nia w działania katechetyczne, kaznodziej-

skie, rekolekcyjne i każde inne duszpa-

sterstwo szeroko rozumianej troski o życie, 

prezentował REFA jako „nowoczesny i 

ewangeliczny przykład troski o życie przy-

rody".  

 

Dlaczego właśnie franciszkanie podjęli 

inicjatywę ekologiczną?  

 

Bo taka była wola Kościoła. Gdy w 1979 r. 

papież Jan Paweł II ogłosił naszego zało-

życiela i duchowego Ojca „niebieskim 

patronem ekologów", wskazał nam nowy 

aspekt jego bogatej duchowości oraz 

zachęcał do odszukiwania właściwych 

relacji między człowiekiem a przyrodą, 

innymi ludźmi i Bogiem. Już pierwszy 

biograf Franciszka, br. Tomasz z Celano, 

pytał retorycznie: „Któż mógłby opisać 

nadzwyczajną jego miłość do wszystkich 

stworzeń Bożych? Kto byłby w stanie 

wyrazić z jak wielką radością dostrzegał w 

stworzeniach mądrość Bożą, potęgę i 

dobroć?". Wiemy, że taka postawa była 

wynikiem długiego rozwoju duchowego. 

Warto o tym pamiętać, bo choć dziś chyba 

nikt nie kwestionuje autorytetu św. Fran-

ciszka w ekologii, to jednak próbujemy iść 

za na nim na skróty, bez należytego du-

chowego zaangażowania. A on stale za-

prasza nas na ów fascynujący, choć nieła-

twy, szlak odkrywania autentycznych rela-

cji w wielkiej Bożej rodzinie; na wędrówkę 

z poznawaniem tajemnic przyrody i świę-

tości wszelkiego życia. On stale dokumen-

tuje, jak niewielkie środki mogą przynieść 

bogate cele, jak ciągle potrzebna jest opcja 

na rzecz skromnego stylu życia. Choć inna 

była perspektywa widzenia przyrody przez 

Franciszka w XIII w., a inna towarzyszy 

współczesnym badaniom, to zawsze trze-

ba było sporego wysiłku, aby pokazywać 

jej właściwy obraz.  

 

W jaki sposób realizujecie wasze zało-

żenia?  

 

Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu 

od początku swojego istnienia prowadzi 

działania edukacyjne mające na celu 

wskazanie podstaw chrześcijańskiej eko-

logii oraz kształtowanie postawy szacunku 

wobec stworzenia. Mają one na celu zwró-

cenie uwagi na potrzebę zachowania 

zdrowego środowiska na poziomie lokal-

nym i regionalnym, rozbudzić społeczne 

zaangażowania na rzecz środowiska natu-

ralnego oraz wskazać nowe możliwości 

działania. Wśród nich są: Franciszkańskie 

Warsztaty Ekologiczne w różnych parkach 

narodowych, projekt Mapy Chrześcijań-

skich Inicjatyw Ekologicznych w Polsce, 

Ogrody Brata Franciszka - inicjatywa za-

chęcająca do konkretnych form ochrony 

przyrody, kształcenie młodych liderów w 

ramach projektu Młodzi Tej Ziemi przygo-

towanym przez Katolickie Stowarzyszenie 

Młodzieży czy dzieło Etyka i energia pro-

mujące efektywność energetyczną w 

obiektach kościelnych.  

 

Wydajemy „Zielony Zeszyt REFA", gdzie 

podejmujemy próbę odpowiedzi na wiele 

pytań dotyczących chrześcijańskiej ekolo-

gii, duchowości ekologicznej oraz za-

mieszczamy praktyczne propozycje do 

wykorzystania w edukacji ekologicznej. 

Inne nasze materiały z chrześcijańskiej 

edukacji ekologicznej są adresowane do 

duszpasterzy, katechetów, szkół, animato-

rów wspólnot chrześcijańskich oraz 

wszystkich zainteresowanych. O tym 

wszystkim piszemy obszernie na: 

www.refa.franciszkanie.pl  

 

Jak to, co robicie, wpisuje się w na-

uczanie Kościoła?  

 

Katolicka refleksja nad współczesną kultu-

rą, przyrodą, naturalnym środowiskiem 

człowieka rozwijana jest od ponad 40 lat, a 

jej bazą jest chrześcijańska Ewangelia 

życia. Według niej człowiek (i jego god-

ność) jest największym bogactwem Ziemi i 

centralnym punktem odniesienia ekologii 

czy też, jak to ujął Jan Paweł II, „głównym 

bogactwem człowieka jest wraz z ziemią 

sam człowiek" (Centesimus Annus, 32).  

 

Chrześcijańska ekologia zaczyna się dla 

nas od przemiany serca, od naszych su-

mień i osobistych decyzji. Dopiero potem 

może nastąpić zmiana struktur. Myślę, że 

kiedy odważnie wchodzimy w sprawy 

ekologii, odkrywamy, że kształtuje ona 

nasze sumienia - zmienia wyobrażenia o 

świecie i nas samych. Odkrycie nowych 

relacji między ludźmi i rzeczami rozbudza 

także moralną wrażliwość. Rozwijamy 

zatem i propagujemy nauczanie społeczne 

Kościoła w kwestii ekologicznej oraz idee 

dobra wspólnego, solidarności i odpowie-

dzialności w relacji do stworzenia. Nasze 

hasło - slogan „Czyńcie sobie ziemię ko-

chaną!" jest odpowiedzią na zarzuty, iż 

nadmierna eksploatacja świata wynika z 

realizacji nakazu biblijnego.  

 

Wolimy przypominać, iż „Bóg widział, że 

wszystko, co stworzył, było bardzo dobre" - 

ten cytat jest też przytoczony w swym 

słynnym wywiadzie przeprowadzonym 

przez Petera Seewalda z papieżem Bene-

dyktem XVI pt. Światłość świata. Papież, 

Kościół i znaki czasu. Jednak rozdział 4. 

wywiadu, gdzie się ten cytat znajduje, jest 

zatytułowany Globalna katastrofa i rozpo-

czyna się od nakreślenia katastrofalnych 

rozmiarów kryzysu ekologicznego. A po 

przytoczeniu słów z Księgi Rodzaju czyta-

my: „Przerażające, co od tamtego czasu 

stało się z tą piękną planetą..." Polecam 

lekturę tej ważnej książki.  

 

Jeśli miałby ojciec wskazać największy 

ekologiczny „grzech", co ojciec by 

wskazał?  

 

Hmm... Jestem przyzwyczajony raczej 

mówić: „mea culpa" - moja wina, a nie 

twoja; wasza... Jednak często zastana-

wiam się, dlaczego katolicy mając tak 

konkretne nauczanie w sprawach odpo-

wiedzialności za świat, tak łatwo ulegają 

tendencjom konsumpcjonistycznym pro-

wadzących do instrumentalnego, utylitary-

stycznego traktowania przyrody i w konse-

kwencji do jej niszczenia?  

 

Czy też po lekturze choćby owego papie-

skiego wywiadu zastanawiam się, jak 

odpowiedzieć na ostrzeżenia o tym, że 

stan planety Ziemi jest ekstremalnie za-

grożony, że ludzkości już niewiele zostało 

do osiągnięcia punktu, z którego nie ma 

odwrotu? Czy świat, który znów zaskoczyły 

wydarzenia społeczne w wielu ubogich 

krajach, zechce podjąć trud rachunku 

sumienia? Czy zechce zamyślić się, dla-

czego tak wiele krajów bogatych w zasoby 

naturalne, włącznie z ropą eksploatowaną 

http://www.imago.org.pl/
http://www.refa.franciszkanie.pl/
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przez międzynarodowe koncerny, jest tak 

ubogich? Dlaczego dopiero rosnące sza-

leńczo ceny żywności zwróciły uwagę, że 

powodzie i susze w Chinach, Afryce czy 

Australii mają znaną od lat przyczynę? Czy 

ignorowany od lat problem bezpieczeństwa 

żywnościowego i dostępu do wody pomo-

że zauważyć, że nastawiony na szybki 

zysk korporacyjny system produkcji żyw-

ności raczej niszczy niż wspomaga owo 

bezpieczeństwo? Czy znów ubodzy, razem 

z coraz mocniej eksploatowaną przyrodą, 

zapłaconą za błędy decydentów? ...  

 

A w wymiarze osobistym punktami do 

rachunku sumienia pozostanie zawsze 

pytanie o marnotrawstwo darów przyrody 

oraz kwestia mego wpływu na zanieczysz-

czanie wody, powietrza, ziemi i całego 

środowiska życia mego i moich bliźnich. 

 

IMAGO - czasopismo Fundacji Pro Huma-

na Vita nr 1 (kwiecień-maj) 2011 r.  

 

www.imago.org.pl 

 

   

  Wiadomości zagraniczne  

 

W Południowym Sudanie  

pożegnanie misjonarza- bohatera 

 

Uporczywą wiarę bp. Cesare Mazzolarie-

go, kombonianina w uzyskanie niepodle-

głości przez Sudan Południowy i jego 

decydującą rolę w tym procesie podkreślo-

no w czasie uroczystości żałobnych w 

Rumbeku. Chrześcijanie, muzułmanie i 

wyznawcy animizmu wspólnie pożegnali 

włoskiego biskupa misyjnego, który prze-

pracował w Sudanie 30 lat. Najpierw był on 

administratorem apostolskim diecezji 

Rumbek, a następnie jej biskupem. Zgod-

nie z jego ostatnią wolą został pochowany 

w tamtejszej katedrze Świętej Rodziny. 

Dziś odprawiono tam za jego duszę Mszę 

św. Władze stanu, którego stolicą jest 

Rumbek, ogłosiły trzydniową żałobę. 

  

  

 

„Był dla nas latarnią, w ciemnych latach 

wojny pewnym punktem odniesienia. Wal-

czył o pokój ratując ludzi, często sam 

opatrywał ich rany, niestrudzenie wystę-

pował w obronie najsłabszych" - tak wło-

skiego kombonianina wspominają uczest-

nicy uroczystości pogrzebowych. Wskazu-

ją, że dla nikogo nie robił wyjątku, stąd - 

jak mówią - żegnali go nie tylko katolicy. 

„Chciałbym, aby mieszkańcy diecezji 

Rumbek wprowadzili w czyn to, czego 

uczył zmarły biskup" - powiedział stojący 

na czele sudańskiego episkopatu kard. 

Gabriel Zuber Wako.Przy okazji pogrzebu 

przypomniano ostatnie kazanie bp. Mazzo-

lariego wygłoszone w dniu odzyskania 

przez Sudan niepodległości. „Szczerze 

żałujemy - mówił wówczas -, że byliśmy 

narodem skonfliktowanym, podzielonym 

przez zazdrość, nienawiść i przemoc. 

Teraz chcemy zmienić nasze serca i stać 

się narodem pojednania".Bp Cesare Maz-

zolari miał 74 lata. Zmarł 16 lipca w czasie 

sprawowania porannej Mszy św                 

Za: Radio Watykańskie 

 

Ogłoszono datę beatyfikacji mę-

czenników oblackich 

 

Postulator generalny o. Joaquín Martínez 

Vega informuje, że została ustalona data 

beatyfikacji 22 męczenników oblatów 

Wspólnoty Scholastykatu z Pozuelo (Ma-

drid), zarówno przez Kongregację ds. 

Kanonizacyjnych jak i kardynała arcybi-

skupa Madrytu. Uroczystość odbędzie się 

w katedrze w Madrycie w sobotę, 17 grud-

nia 2011 r.                      Za: www.oblaci.pl   

 

Kapucyn indiańskiego pochodzenia 

nowym metropolitą Filadelfii 

 

Benedykt XVI przyjął rezygnację z posługi 

pasterskiej, którą złożył ze względu na 

wiek 76-letni arcybiskup Filadelfii kard. 

Justin Francis Rigali. Jego następcą mia-

nowany został przez Papieża abp Charles 

Joseph Chaput OFMCap, dotychczasowy 

metropolita Denver.Nowy metropolita 

Filadelfii urodził się 66 lat temu. Jego 

matka należała do algonkińskiego plemie-

nia indiańskiego Potawatomi, a ojciec był 

Kanadyjczykiem francuskiego pochodze-

nia. Po wstąpieniu do kapucynów i świę-

ceniach kapłańskich pełnił szereg funkcji w 

tym zakonie, m.in. w latach 1983-1988 

prowincjała. Był też proboszczem w archi-

diecezji Denver, której został potem, w 

1997 r., arcybiskupem, będąc wcześniej 

przez dziewięć lat biskupem Rapid City.  

 

 

 

Abp Chaput znany jest z jasnego stanowi-

ska w obronie wiary katolickiej i kwestiach 

moralnych, jak obrona życia nienarodzo-

nych czy małżeństwa jako związku męż-

czyzny i kobiety. Będąc jedynym w episko-

pacie USA arcybiskupem indiańskiego 

pochodzenia, jest w nim przewodniczącym 

podkomisji ds. amerykańskich tubylców. 

Jako jeden z pięciu biskupów był w latach 

2009-2010 uczestnikiem wizytacji apostol-

skiej Legionistów Chrystusa, prowadząc ją 

w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, a 

wcześniej, w 2007 r., prowadził dochodze-

nia w sprawie kontrowersyjnego biskupa 

Williama Morrisa z australijskiej diecezji 

Toowoomba, usuniętego następnie z urzę-

du.  

Doświadczenia związane z tymi zadania-

mi, jak i z 23 latami posługi biskupiej przy-

dadzą mu się obecnie w archidiecezji 

filadelfijskiej, wstrząśniętej niedawno, w 

lutym b.r., ujawnieniem kolejnych skandali 

w związku z nadużyciami seksualnymi 

duchownych.          Za: Radio Watykańskie

 

   

  Zapowiedzi wydarzeń  

 

Dominikański Festiwal „Dusza 

Jarmarku" w Gdańsku 

 

Morski odpust św. Dominika, X jubile-

uszowe Kino pod niebem, wystawa ikon, 

nocne zwiedzanie zakamarków kościoła 

św. Mikołaja to tylko niektóre atrakcje 

Festiwalu „Dusza Jarmarku” przygotowa-

nego przez dominikanów w Gdańsku z 

okazji Jarmarku św. Dominika.  

  W 1260 r. gdański klasztor ojców Domi-

nikanów otrzymał od papieża Aleksandra 

IV przywilej udzielania odpustu na dzień 

św. Dominika. Z uroczystościami odpu-

stowymi związano jarmark handlowy. 

Tradycja organizowania go przetrwała aż 

http://www.imago.org.pl/
http://www.imago.org.pl/
http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=506351
http://www.oblaci.pl/
http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=494157
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do dnia dzisiejszego. Pamiątką jego reli-

gijnych, dominikańskich korzeni jest pro-

cesja ulicami Głównego Miasta organizo-

wana zawsze w pierwszą niedzielę Jar-

marku. W niedzielę 31 lipca o godzinie 

12.00  odbędzie się Morski Odpust Św. 

Dominika. Głównym wydarzeniem odpustu 

jest świąteczna procesja ulicami Główne-

go Miasta do kościoła św. Mikołaja O.O. 

Dominikanów. Przewodniczył jej będzie 

metropolita gdański. 

 

 

W ramach Festiwalu „Dusza Jarmarku" na 

placu przed kościołem dominikanów od-

będzie się 10. edycja Kina pod niebem: - 

W tym roku będzie można oglądać filmy o 

przyjaźni. Pokażemy filmy, które prezentu-

ją różne aspekty tej relacji - opowiada o. 

Michał Mitka, przeor gdańskich dominika-

nów. - Może ona być lekarstwem, pomaga 

przekraczać podziały, a czasem zamienia 

się w miłość - dodaje. Wśród filmów znaj-

dą się m.in. "Ogród Luizy", "Jak zostać 

królem?" czy "Ludzie Boga". 

 

Od soboty, 30 lipca do 7 sierpnia w kaplicy 

Św. Jacka będzie można obejrzeć wysta-

wę "Piękno ikony". Znajdą się tam ikony 

powstałe podczas warsztatów ikonogra-

ficznych prowadzonych w ramach Studium 

Chrześcijańskiego Wschodu w dominikań-

skim klasztorze w Warszawie na Służe-

wie. Będzie tam również działać "kącik 

ikonografa" pokazujący zwiedzającym 

kolejne etapy pracy nad tworzeniem ikony. 

 

Jak co roku turyści oraz mieszkańcy Trój-

miasta będą mieli okazję zwiedzić zaka-

marki Kościoła Św. Mikołaja. - Pokażemy 

między innymi wieżę, strych i podziemia - 

opowiada o. Mitka. - Po zakamarkach 

oprowadzać będzie bracia dominikanie - 

dodaje. Natomiast nocne zwiedzanie 

Kościoła odbędzie się tylko raz - w sobotę 

6 sierpnia. Początek o godz. 23.30. 

 

W środę, 17 sierpnia odbędzie się uroczy-

stość Św. Jacka. O godz. 18.00 rozpocz-

nie się Msza św. ku czci św. Jacka - pa-

trona Polskiej Prowincji Dominikanów, 

godzinę późnej - nieszpory gregoriańskie. 

A o 19.30 odbędzie się koncert śpiewu 

chorałowego w wykonaniu zespołu Schola 

Cantorum Minorum Chosoviensis. 

 

Festiwal Św. Dominika "Dusza Jarmarku" 

to również koncerty organowe, miasto 

wolnej sztuki "FreeArtCity" czy "Kalejdo-

skop - przewrotne oko, interaktywna wy-

stawa edukacyjna". Więcej na 

www.dominikanie.pl 

VI Forum Szlaku Cysterskiego w 

Polsce 

 

W dniach 2 – 4 września 2011r. w Pocy-

sterskim Zespole Kulturowym w Jemielni-

cy, pod Patronatem Honorowym Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbę-

dzie się VI Forum Szlaku Cysterskiego w 

Polsce. Spotkają się tam gospodarze 

obecnych i dawnych obiektów stanowią-

cych cysterskie dziedzictwo w Polsce 

usytuowanych na jednej z głównych dróg 

kulturowych Europy. 

   

Oprócz nich przybędą do Jemielnicy 

przedstawiciele środowisk naukowych, 

zajmujących się problematyką cysterską 

oraz wszystkich zainteresowani kulturą, 

tradycją i znaczeniem obecności  Szarych 

Mnichów w historii Kościoła i Europy. To 

międzynarodowe wydarzenie stanie się 

doskonałą okazją do zaprezentowania 

całego bogactwa dziedzictwa kulturowego 

cystersów na Śląsku w kontekście walo-

rów kulturowych regionu. 

W programie VI Forum znajdzie się m.in.: 

konferencja naukowa „Forum scientiae 

cisterciense", w czasie której naukowcy z 

Czech, Francji, Niemiec i Polski omówią 

problematykę działalności gospodarczej 

cystersów; panel dyskusyjny prezentujący 

doświadczenia w zakresie promocji dzie-

dzictwa kulturowego; koncert Filharmonii 

Opolskiej, a także pierwszy Jarmark Cy-

sterski w Jemielnicy. 

Podczas pierwszego dnia Forum  Biskup 

Opolski prof. dr hab. Andrzej Czaja, prze-

wodniczyć będzie uroczystej Mszy św. w 

jemielnickim kościele parafialnym. Biskup 

Gliwicki Jan Wieczorek, poprowadzi nabo-

żeństwo przed obrazem Matki Boskiej 

Pokornej w kościele parafialnym w Ru-

dach, które odwiedzą uczestnicy Forum w 

jego drugim dniu. 

W wydarzeniach tych wezmą udział zna-

komici goście z kraju i zza granicy, wśród 

których znajdą się m.in: przedstawiciele 

Europejskiej Karty Opactw i Miejsc Cy-

sterskich, Stowarzyszenia Przyjaciół 

Klasztoru Doberan i Stowarzyszenia 

Klasztorów z Meklemburgii, Forum Cy-

stersów Morza Północnego i Bałtyku, a 

także  goście z Niemiec Francji oraz Re-

publiki Czeskiej. 

Zaproszeni do udziału w „Forum" zostali 

także Ojcowie cystersi z wszystkich głów-

nych ośrodków polskiej Kongregacji Cy-

stersów, przedstawiciele wszystkich 

szczebli samorządów polskich ośrodków 

cysterskich i pocysterskich. Przewidziana 

jest również obecność reprezentantów 

organizacji pozarządowych zajmujących 

się organizacją i promocją Szlaku Cyster-

skiego w Polsce.  

Za: www.wachock.cystersi.pl 

Zaproszenie na kursy  

muzyki liturgicznej 

 

Siostry Uczennice Boskiego Mistrza i 

Papieski Wydział Teologiczny w Warsza-

wie zapraszają na kursy Muzyki Liturgicz-

nej. Od tego roku będą się one odbywały 

w ramach Centrum Liturgiczno-Biblijnego 

PWTW. Celem kursów jest kompetentne 

przygotowanie oraz formacja osób wyko-

nujących muzykę liturgiczną podczas 

celebracji do pełnienia tej posługi w spo-

sób świadomy, godny i owocny.  

Do udziału zapraszamy osoby konsekro-

wane, duchownych oraz świeckich pełnią-

cych funkcję odpowiedzialnych za muzykę 

liturgiczną w swoich wspólnotach czy 

parafiach, bądź też członków schol i ze-

społów muzycznych.  

 

Kursy Muzyki Liturgicznej odbywać się 

będą w domu Zgromadzenia Sióstr 

Uczennic Boskiego Mistrza w Warszawie 

przy ul. Żytniej 11 w dwóch edycjach:  

1.     Kurs letni w dn. 17-31.VIII.2011 r  

2.     Kurs roczny od października 2011 r. 

do czerwca 2012 r.  

 

W programach obu edycji kursu przewi-

dziane są wykłady z biblistyki, liturgiki i 

muzyki liturgicznej; ćwiczenia z emisji 

głosu indywidualnej i zbiorowej, śpiewu w 

chórze lub scholi; rozważanie słowa Bo-

żego metodą Lectio divina, a także uro-

czyste celebracje Eucharystii i Liturgii 

Godzin. Szczegółowe informacje na stro-

nie internetowej Zgromadzenia Sióstr 

Uczennic Boskiego Mistrza: www.pddm.pl  

 

 

 

 

 

http://www.dominikanie.pl/
http://www.wachock.cystersi.pl/pokaz_artykul/?id_article=360&id_page_element=47
http://www.pddm.pl/
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Odeszli do Pana 

 

ŚP. BR. JEREMIASZ DOŁĘGIEWICZ (1919-2011) OFMConv 

 

Dnia 15 lipca 2011 roku w Niepokalanowie 

w wieku 92 lat zmarł brat Jeremiasz Maria 

Henryk Dołe ̨giewicz, profes wieczysty 

Prowincji Matki Bożej Niepokalanej w 

Polsce Zakonu Braci Mniejszych Konwen-

tualnych, jubilat w Zakonie, przeżywszy 72 

lat w Zakonie. 

 

Urodził się 24 lipca 1919 r. we wsi Radule, 

w powiecie białostockim, diecezja łomżyń-

ska, w rodzinie rolniczej z rodziców Piotra i 

Antoniny z domu Antonowicz, otrzymując 

na chrzcie świętym imię Henryk. Ukończył 

siedem klas szkoły powszechnej Postulat 

w Niepokalanowie br. Jeremiasz rozpoczął 

4 kwietnia 1937 r., natomiast formację 

nowicjacką 1 lutego 1938 r. pod kierun-

kiem magistra o. Nikodema Szałankiewi-

cza. Pierwsze śluby zakonne złożył 2 

lutego 1939 roku, natomiast profesję uro-

czystą 13 czerwca 1946 r. na ręce o. Niko-

dema Szałankiewicza.  

 

Od grudnia 1936 r. aż do rozpoczęcia 

wojny pracował w administracji klasztoru. 

W wyniku działań wojennych razem z 

innymi braćmi z formacji był zmuszony 

opuścić Niepokalanów (we wrześniu 1939 

r.), ale wraca do klasztoru już w styczniu 

1940 r. i najpierw pracuje przy porządko-

waniu klasztoru, następnie przez kolejne 

70 lat podejmuje powierzane mu przez 

przełożonych różnorakie obowiązki.  

 

 

 

Br. Jeremiasz służył także ofiarnie od 20 

grudnia 1950 r. w Ochotniczej Straży Po-

żarnej w Niepokalanowie pełniąc m.in. 

funkcję przewodniczącego Komisji Rewi-

zyjnej, sekretarza, członka zarządu, a od 

26 lutego 2004 r. członka honorowego. Był 

wielokrotnie odznaczany m.in. 15 kwietnia 

1996 r. Złotym Medalem Zasługi.  

 

Chociaż w aktach personalnych ze wzglę-

du na zawieruchę wojenną nie zachowały 

się jakiekolwiek opinie wychowawcze ani 

też zapiski urzędowe dotyczące osoby br. 

Jeremiasza, to można o nim powiedzieć, 

że był bratem sumiennym i gorliwym w 

wypełnianiu swego życiowego powołania w 

służbie Bogu i braciom.  

 

W swoich wspomnieniach spisanych w 

roku 2000 br. Jeremiasz tak pisał: „Jestem 

świadomy swych wielkich, niezliczonych a 

niczym przeze mnie niezasłużonych 

otrzymanych łask od Chrystusa Pana 

przez pośrednictwo jego i mojej Niepoka-

lanej Matki Maryi. Przede wszystkim z 

głębi swego serca dziękuję dobremu Bogu 

i Niepokalanej, za wielki dar powołania 

zakonnego, który był dla mnie drogą 

uświęcenia własnej duszy poprzez sakra-

menty święte, rady ewangeliczne i modli-

twę”.  

 

Pogrzeb ŚP. brata Jeremiasza Marii Hen-

ryka Dołe ̨giewicza odbył się dnia 18 lipca 

2011 roku o godz. 10.45 w Niepokalano-

wie. Kondukt żałobny z kaplicy św. Mak-

symiliana do bazyliki poprowadził o. Stani-

sław Maria Piętka, gwardian Niepokalano-

wa, który również wygłosił podczas Mszy 

św. okolicznościową homilię. Mszy św. 

przewodniczył ks. bp Marian Duś, który 

także poprowadził kondukt żałobny i prze-

wodniczył modlitwom na cmentarzu klasz-

tornym. Sekretariat Warszawskiej Prowincji 

Franciszkanow OFMConv 

 

ŚP. KS. WŁADYSŁAW NOWAK (1921-2011) SDB 

 

15 lipca 2011 r., w 90 roku życia, 70 ślu-

bów zakonnych, 62 kapłaństwa - odszedł 

do Pana ks. Władysław Nowak, współbrat 

Inspektorii pw. św. Jacka  Msza Uroczy-

stości pogrzebowe odbyły się w środę 20 

lipca w Sanktuarium MB Królowej Polski w 

Szczyrku na Górce, Pl. MB Królowej Polski 

1. Po Mszy św. nastąpiło odprowadzenie 

do grobowca salezjanów na cmentarzu w 

Szczyrku. 

Za: www.salezjanie.pl  

  

ŚP. O. ZENON SZTYMELSKI (1940-2011) CP 

 

 

Informujemy, że w dniu 20 lipca 2011 r. po 

długiej chorobie zmarł o. Zenon Sztymel-

ski pasjonista. Uroczystości żałobne roz-

poczęła odprawiona dziś Msza Święta w 

kościele Pasjonistów w Łodzi, gdzie przez 

ostatnie lata przebywał zmarły kapłan. 

 

 

Msza pogrzebowa została odprawiona w 

kościele pasjonistów w Przasnyszu dnia 

22 lipca o godzinie 12.00. Bezpośrednio 

po niej ciało zmarłego pasjonisty zostało 

złożone w krypcie tegoż kościoła. 

 

Requiem aeternam dona eis Domine et 

lux perpetua luceat eis Za    

www.passio.opoka.org.pl  

 

http://www.salezjanie.pl/
http://www.passio.opoka.org.pl/

