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Wiadomość Tygodnia 
 
 

   

PIELGRZYMKA RODZINY RADIA MARYJA NA JASNĄ GÓRĘ 

 
 
 

Na Jasnej Górze odbyła się w sobotę i niedzielę, 7-8 lipca 
2018 r. 27. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja. Hasłem tego-
rocznego modlitewnego spotkania były słowa: „Polska miłością 
wskrzeszona”. Transmisję wydarzenia przeprowadziły TV 
Trwam oraz Radio Maryja. 
 
Od rana na Błoniach Jasnogórskich zaczęli gromadzić się 
pielgrzymi z wielu rejonów Polski. Drugi dzień pielgrzymki 
rozpoczął się od odśpiewania Godzinek o Niepokalanym Po-
częciu Najświętszej Maryi Panny. Modlitwę poprowadzili o. 
Grzegorz Moj CSsR oraz o. Dariusz Drążek CSsR. 
 
O. godz. 9:30 prelekcję zatytułowaną: „Po co nam niepodle-
głość?” wygłosił prof. Grzegorz Kucharczyk, historyk z Polskiej 
Akademii Nauk. 
 
W swoim wystąpieniu prof. Grzegorz Kucharczyk zaznaczył, 
że niepodległa Polska istnieje po to, aby nasz naród mógł 
kochać Boga i miłować siebie nawzajem. [więcej]  
 
– Niepodległa Polska – najkrócej mówiąc – jest po to, żeby 
bardziej, w pełni, Polacy mogli kochać Boga i mogli okazywać 
tę miłość społeczną, między sobą. (…) Całe działania zabor-
ców, a więc w okresie, w którym nie mieliśmy przez cały XIX 
wiek niepodległego państwa polskiego, sprowadzały się wła-
śnie do tego, żeby uniemożliwić tę pełną, czystą miłość, wyra-
żania tej miłości Polaków do Boga i do człowieka, Polaków 

między sobą, a nawet w tym ostatnim aspekcie – żeby miłość 
zastąpić nienawiścią – podkreślił historyk. 
 
Swoje słowo do zgromadzonych wiernych skierował rów-
nież ks. bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący KEP ds. 
Apostolstwa Trzeźwości. Ksiądz biskup zaznaczył, że „nie ma 
przyszłości człowieka i narodu bez trzeźwości”. [więcej]  
 
– Warunkiem wolności osobistej, rodzinnej i narodowej jest 
zawsze ochrona i umacnianie trzeźwości. Polskość powinna 
kojarzyć się z trzeźwością i abstynencją, a nie z pijaństwem i 
proalkoholową mentalnością. Nie chcemy być narkonarodem, 
aby Polska była Polską musimy odzyskać trzeźwość, tak jak 
100 lat temu odzyskaliśmy niepodległość – akcentował ks. bp 
Tadeusz Bronakowski. 
 
Przed Mszą św. Dyrektor Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk 
CSsR oraz o. Jan Król CSsR przedstawili koncepcję muzeum 
„Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II, które zostanie 
wybudowane w Toruniu. Umowa pomiędzy Ministrem Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego a Fundacją Lux Veritatis, dotycząca 
utworzenia muzeum, została podpisana 20 czerwca br. 
 
O. Jan Król CSsR zaapelował do pielgrzymów zgromadzonych 
na Jasnej Górze, aby włączyli się w powstanie Muzeum po-
przez przekazanie pamiątek, które mogłyby służyć jako eks-
ponaty. 
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– Szukamy eksponatów do tego muzeum, dotyczących przede 
wszystkim historii Polski. (…) M. in. w Chicago kiedyś została 
wydana książka, ponad 100 lat temu, „Dzieje Polski”, podręcz-
nik do historii dla szkół polskich. Właśnie tydzień temu w Sta-
nach Zjednoczonych taką książkę otrzymaliśmy, która będzie 
także eksponatem w tym muzeum. Również być może w Pań-
stwa domach są z pokolenia na pokolenie różne pamiątki, 
odznaczenia, może jakieś książki, obrazy, które mogły być 
wykorzystane w tym muzeum. Jeżeli ktoś z Państwa zechciał-
by się z nami tym podzielić, przekazać to do wykorzystania w 
tym muzeum – o to prosimy i za to bardzo serdecznie dzięku-
jemy –akcentował o. Jan Król CSsR. 
 
O godz. 11.00 sprawowana była Eucharystia, której przewod-
niczył ks. kard. Zenon Grocholewski, były Prefekt Kongregacji 
ds. Edukacji Katolickiej. W homilii ks. kard. Zenon Grocholew-
ski wyraził wdzięczność Radiu Maryja za działania na rzecz 
dobra i prawdy w Polsce oraz demokracji w Polsce i troskę o 
wartości duchowe. [więcej]  
 
Gratuluję Rodzinie Radia Maryja jej poczynań na rzecz prawdy 
i dobra w naszym kraju, na rzecz respektowania chrześcijań-
skich korzeni naszego narodu, na rzecz wartości duchowych; 
gratuluję jej troski o dobro rodziny, o prawa rodziców, o prawo 
do życia tych najbardziej bezbronnych, o solidne wychowanie 
młodego pokolenia; gratuluję zmagań na rzecz demokracji w 
Polsce, wolności mediów, wspierania tych mediów, które pro-
pagują prawdziwe wartości, a zwłaszcza wspierania dobro-
czynnej działalności Radia Maryja, Telewizji Trwam i dzieł z 
nimi związanych – zaznaczył były Prefekt Kongregacji ds. 
Edukacji Katolickiej. 
 
Kapłan poruszył również kwestię wolności człowieka. Wskazał 
na różnicę między człowiekiem wolnym a człowiekiem zniewo-
lonym. 
 
– Człowiek zniewolony jest niezdolny do panowania nad sobą, 
nad swoimi wadami, jest ograniczony w możliwości czynienia 
dobra, w realizacji prawdziwych wartości. Zaś człowiek we-
wnętrznie wolny to ten, który potrafi wybierać i realizować 
obiektywne dobro niezależnie od tego w jakich warunkach się 
znajduje i nie pozwala się od tego odwieść ani strachem, ani 
jakimś nałogiem, ani nawet groźnymi konsekwencjami –
 wskazywał ks. kard. Zenon Grocholewski . 
 

 
 
Na zakończenie Eucharystii słowo do pielgrzymów skierował 
o. Janusz Sok CSsR, prowincał Prowincji Warszawskiej Re-
demptorystów. O. Janusz Sok CSsR zwrócił uwagę, że „mamy 
Kościół, w którym każdy z nas ma swoje miejsce”. [więcej]  
 

– Nie jesteśmy bezdomni duchowo. Mamy Kościół, w którym 
każdy z nas ma swoje miejsce. Kościół, który jest dla nas 
przystanią, nabieraniem sił, z którego odchodzimy zawsze 
mocniejsi. Bogu niech będą dzięki za to, że Radio Maryja to 
jest ta część Kościoła, w której odnaleźliśmy rodzinę, braci, 
siostry, którzy podobnie myślą, którzy tak pięknie dzielą się 
wiarą, których tak bardzo chcemy słuchać, bo nas umacniają. 
Bogu niech będą dzięki, za każdego z Was – zaakcentował 
redemptorysta. 
 
Głos zabrał również Dyrektor Radia Maryja, o. Tadeusz Ry-
dzyk CSsR, który zwrócił uwagę, że dzięki miłości możemy 
dziś żyć w wolnym kraju. [więcej]  
 
– Hasło tegorocznej pielgrzymki – „Polska Miłością Wskrze-
szona” – słowo „Miłość” to miłość tych ludzi. Oni sprawili, że 
została wskrzeszona. Jak przedtem prywata, kłótliwość, ego-
izm i pycha sprawiły, że prosili mocniejszych od siebie, by 
zajęli się Polską. Czy nie podobnie jest teraz? Tylko mam 
nadzieję, że ci, którzy tak robią się opamiętają, a dobre siły w 
Polsce zwyciężą. Dziękować trzeba wielu ludziom – zaznaczył 
o. Tadeusz Rydzyk CSsR. 
 
Po zakończeniu Mszy św. list prezesa PiS Jarosława Kaczyń-
skiego do uczestników spotkania odczytał minister obrony 
narodowej Mariusz Błaszczak. Śmiałość i moc ducha jest w 
Rodzinie Radia Maryja – napisał w liście Jarosław Kaczyń-
ski. [więcej]  
 
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Adam Kwiatkowski 
odczytał list prezydenta Andrzeja Dudy skierowany do uczest-
ników 27. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. 
Szef państwa polskiego wyraził wdzięczność dyrektorowi Ra-
dia Maryja o. Tadeuszowi Rydzykowi CSsR oraz całej Rodzi-
nie Radia Maryja za ukazywanie sensu historycznego przeło-
mu 1918 r. w perspektywie teologicznej i duchowej.[więcej]  
 
Głos zabrał również premier Mateusz Morawiecki. Szef pol-
skiego rządu zwrócił uwagę na istotną rolę rodzin w trwaniu i 
rozwoju polskości. [więcej]  
 
– Dziękujemy tym wszystkim, dzięki którym Polska przetrwała, 
a to przede wszystkim są polskie rodziny, również wielopoko-
leniowe. Dzięki naszym dziadkom, babciom, którzy służą radą; 
naszym opiekuńczym rodzicom i rezolutnym dzieciom – wielo-
pokoleniowym rodzinom, które są wielką wartością Polski. Pod 
nie też był robiony podkop. Rodziny wielodzietne były czasami 
określane jako patologiczne. Te, dzięki którym bogactwo naro-
du rosło, które były dobrodziejstwem, były określane fałszywie. 
Od ponad 2,5 roku odbudowujemy wartość rodziny poprzez 
naszą wiarę, pracę, politykę społeczną – mówił premier. 
 
– My za Polskę nie tylko nie chcemy się wstydzić, ale my za 
Polskę nie przepraszamy, my za nią dziękujemy – dodał. 
 
Wiernych zgromadzonych na Jasnej Górze pozdrowił podczas 
modlitwy „Anioł Pański” w Watykanie Ojciec Święty Franci-
szek. 
 
– Pozdrawiam wiernych z Polski, ze szczególną myślą o 
uczestnikach wielkiej corocznej pielgrzymki Rodziny Radia 
Maryja do sanktuarium częstochowskiego – powiedział Pa-
pież.  
 
Po przemówieniach pielgrzymi wysłuchali koncertu orkiestry 
im. Tadeusza Moryto z Łącka. Na zakończenie modlitewnego 
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spotkania na Jasnej Górze uczestnicy pielgrzymki odmówili 
Koronkę do Miłosierdzia Bożego. 
 

Transmisję 27. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja przeprowa-
dziły TV Trwam oraz Radio Maryja.         Za: www.redemptor.pl  

 
 
 

  Wiadomości krajowe  
 
 

 

ROZPOCZĘŁA  SIĘ JUBILEUSZOWA  30. MIĘDZYNARODOWA PARAFIADA DZIECI I MŁODZIEŻY 

 
 

W niedzielę, 8 lipca, parafiadowy po-
chód, czyli prawie półtora tysiąca dzieci i 
młodzieży z 7 państw w kolorowych 
koszulkach i strojach regionalnych, 
trzymając w rękach flagi z nazwami 
swoich miejscowości, przybył do pijar-
skiego Sanktuarium Matki Bożej Nau-
czycielki Młodzieży w Warszawie.  
 
W tym roku atrakcją była Orkiestra Re-
prezentacyjna Komendy Głównej Policji, 
która prowadziła pochód parafiadowi-
czów, a następnie włączała się w mu-
zyczną oprawę Eucharystii sprawowanej 
na rozpoczęcie Parafiady pod przewod-
nictwem ks. bpa Mariana Florczyka, 
Delegata Konferencji Episkopatu Polski 
ds. Duszpasterstwa Sportowców wraz z 

Prowincjałem Polskiej Prowincji Zakonu 
Pijarów o. Józefem Matrasem oraz pija-
rami i księżmi, opiekunami grup. W 
inauguracji wzięli udział także przedsta-
wiciele władz oraz instytucji państwo-
wych, samorządowych i oświatowych.  
 
„Parafiada to doskonały czas aby zwery-
fikować siebie. Ale aby zweryfikować 
siebie, potrzebny jest wzór, światło. Tym 
światłem jest Jezus, ten odrzucony i 
wzgardzony przez swoich” – tymi sło-
wami bp Marian Florczyk zachęcał ze-
branych parafiadowiczów do pełnego i 
owocnego przeżycia rozpoczynającego 
się wydarzenia, zgodnie z parafiadową 
triadą – sport, wiara i kultura. 
Ojciec Prowincjał Józef Matras, nawią-

zując do Jubileuszu 30-lecia Parafiady, 
wspomniał osobę jej Założyciela, o. 
Józefa Jońca, który zginął w katastrofie 
pod Smoleńskiem. Wyraził także 
wdzięczność wszystkim, którzy przyczy-
niają się do trwania i rozwoju idei Para-
fiady, będącej jedną z form realizacji 
pijarskiego charyzmatu integralnego 
wychowania dzieci i młodzieży.  
 
W trakcie ceremonii rozpoczęcia Para-
fiady przedstawiciele zawodników i 
sędziów złożyli uroczyste przyrzeczenie 
przestrzegania zasad ducha sportowe-
go. Został także zapalony parafiadowy 
znicz. Inaugurację zakończył festyn, na 
którym wystąpił zespół Full Power Spirit.  

O. Józef Matras SP 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ZAKOŃCZENIE  WIELKIEGO  ODPUSTU W TUCHOWIE 
 
Modlitwa i praca mogą i powinny współistnieć ze sobą w spo-
sób harmonijny – mówił w Tuchowie abp Henryk Nowacki. 
Podczas Wielkiego Odpustu Tuchowskiego hierarcha apelował 
o szacunek dla niedzieli, aby mieć czas dla siebie i rodziny, na 
godny odpoczynek i rozwój życia duchowego. 
 
– Nie jesteśmy niewolnikami pracy – mówił abp Nowacki. „W 
naszych czasach są niewolnicy pracy, są osoby wykorzysty-
wane. To jest przeciwko Bogu i godności osoby ludzkiej. Ob-
sesja zysku ekonomicznego i technicznej sprawności wysta-

wiają na szwank ludzki rytm życia. Ideologia zysku i konsump-
cji chce pochłonąć również nasze świętowanie, nasze niedzie-
le. Nasz odpoczynek świąteczny jest cennym darem Boga. 
Strzeżmy tego daru” – apelował. 
 
W ostatnim dniu odpustu tuchowskiego do sanktuarium Matki 
Bożej przybyła pielgrzymka ludzi pracy, pracujących za grani-
cą, bezrobotnych oraz przedsiębiorców i pracodawców. 
 
Przez cały tydzień na odpuście w Tuchowie było ponad 70 
tysięcy pielgrzymów. Przed obrazem modliło się ok. 500 du-
chownych. Rozdano ponad 50 tysięcy Komunii Świętej. W 
Tuchowie modlili się: biskup tarnowski Andrzej Jeż, bp Leszek 
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Leszkiewicz, bp Antoni Długosz, bp Stanisław Salaterski, bp 
Wiesław Lechowicz i obecny dziś abp Henryk Nowacki. 
 
Tegoroczny odpust przeżywano pod hasłem „Służebnico Du-
cha Świętego wspieraj nas”. „Ten rok jest szczególny dla Pro-
wincji Warszawskiej Redemptorystów i naszej Ojczyzny. Ob-
chodzimy jubileusz 125-lecia przybycia redemptorystów do 
Tuchowa i setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Te rocznice były akcentowane podczas odpustu” – 
powiedział kustosz sanktuarium o. Bogusław Augustowski. 
 
W Tuchowie modlili się m.in. kapłani przeżywający jubileusze, 
osoby konsekrowane, strażacy, samorządowcy, kierowcy, 
chorzy. Były też pielgrzymki emerytów, rolników, nauczycieli, 
ministrantów i lektorów, służby zdrowia, kolejarzy, dzieci, leśni-
ków i po raz pierwszy pielgrzymka matek w stanie błogosła-
wionym i małżeństw pragnących potomstwa. Podczas odpustu 
miało miejsce posłanie misyjne br. Sławomira Wardzały – kle-
ryka Wyższego Seminarium Duchownego w Tuchowie, który 
niedługo uda się do Argentyny, aby tam dokończyć studia i 
podjąć pracę misyjną. 
 
Po modlitwie przed obrazem Matki Bożej, pielgrzymi mogli 
zwiedzać muzeum misyjne, sanktuaryjne i etnograficzne. Co 
roku, nie tylko przez najmłodszych oblegana jest ruchoma 
szopka. Tradycją Wielkiego Odpustu są barwne kramy, na 
których można kupić odpustowe cukierki i mnóstwo zabawek. 

 
 
Tuchów to jedno z najliczniej odwiedzanych sanktuariów w 
południowo-wschodniej Polsce. W latach 1530-1540 jeden z 
opatów tynieckich podarował tuchowskiemu kościołowi obraz 
Matki Bożej. Przedstawia on Maryję trzymającą na lewym ręku 
Dzieciątko Jezus. Pierwsze wzmianki na temat obrazu pocho-
dzą z 1597 r. Obraz maryjny został koronowany 2 października 
1904 r. przez ówczesnego ordynariusza diecezji tarnowskiej 
bp. Leona Wałęgę.                                           Za: www.deon.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NOWY PROWINCJAŁ 
PAULISTÓW W POLSCE I ROSJI 
 
3 lipca 2018 r. Przełożony Generalny 
Towarzystwa Świętego Pawła ks. Valdir 
Joséde Castro mianował  ks. Wojciecha 
Turka nowym przełożonym Regionu 
Polska-Ukraina na lata 2018-
2021. Ksiądz Wojciech zastąpi na tym 
stanowisku ks. Bogusława Zemana. 
Ksiądz Wojciech Turek (ur. 1972) po-
chodzi z Jarosławia w diecezji przemy-
skiej. Wstąpił do Towarzystwa Świętego 
Pawła w 1991 r. Profesję wieczystą 
złożył w 1999 r., a święcenia prezbitera-
tu przyjął 30 czerwca 2000 r. w War-
szawie z rąk bp. Mieczysława Cisły, 
biskupa pomocniczego archidiecezji 
lubelskiej.   

 

W zgromadzeniu pełnił różne funkcje i 
posługi: przełożonego wspólnoty w 
Warszawie, delegata dla Instytutu Świę-
tej Rodziny, wikariusza regionalnego w 
latach 2006-2009.  
 
Ksiądz Wojciech pracował również w 
redakcji Najnowszego Przekładu Pisma 
Świętego Starego i Nowego Testamentu 
z komentarzem, tzw. Biblii paulistów. 
Ostatnie lata poświęcił na studia i apo-
stolstwo filmowe. 
 
Życzymy ks. Wojciechowi światła Ducha 
Świętego i owocnej współpracy z łaską 
Bożą dla chwały Boga, rozwoju Kościoła 
i dobra zgromadzenia w Polsce i na 
Ukrainie. Polecamy jego osobę i posługę 
wstawiennictwu Maryi Królowej Aposto-
łów i św. Pawła Apostoła.  

Za: www.paulus.org.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PIELGRZYMKA REDEMPTORYSTÓW 
Z CAŁEGO ŚWIATA DO POLSKI, CZECH I AUSTRII 
 
Co dwa lata, na przełomie czerwca i lipca, Kolegium Św. Al-
fonsa – wspólnota redemptorystów z całego świata podejmują-
cych różnego rodzaju studa specjalistyczne w Wiecznym Mie-
ście – organizuje pielgrzymkę śladami św. Klemensa Hofbaue-
ra po Austrii, Czechach i Polsce. 
 
Początkiem lipca br. grupa przedstawicieli 10 narodowości 
zawitała do Krakowa, gdzie modliła się w Sanktuarium Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy. Zwiedzą miasto, jego sanktuaria, 
Wieliczkę oraz KL Auschwitz. Udadzą się do Warszawy, gdzie 

w latach 1787-1808 pracował św. Klemens i jego towarzysze, 
wypędzeni następnie przez władze francuskie. 
 
Piegrzymkę jak zwykle organizuje o. dr Adam Owczarski 
CSsR, Dyrektor Instytutu Historycznego Zgromadzenia Re-
demptorystów w Rzymie. Bierze w niej udział także Wikariusz 
Genarała, o. Albert Eseverri CSsR oraz o. Martin Mckeever 
CSsR, profesor Akademii Alfonsjańskiej 
 
Współbraciom – Pielgrzymom życzymy dobrego pobytu na 
polskiej ziemi, umysłów otwartych na historię Zgromadzenia w 
tej części świata oraz historię Polski, a także umocnienia w 
redemptorystowskim powołaniu.              Za: www.redemptor.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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U BONIFRATRÓW SPOTKANIE 

BRACI PRZEORÓW 
 
W dniach 3-4 lipca 2018 w konwencie 
bonifratrów w Krakowie odbyło się 
pierwsze w nowej kadencji 2018-
2020 spotkanie przeorów konwentów 
Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego 
św. Jana Bożego. 
 
Spotkanie miało na celu omówienie 
bieżącej sytuacji w prowincji oraz roze-
znawanie, jakie działania powinny zo-
stać podjęte aby wiernie, a zarazem, 
twórczo realizować charyzmat szpitalny. 
Na wstępie Brat Prowincjał podziękował 
braciom przeorom za przyjęcie przez 
nich urzędów oraz za otwartość i wspar-
cie podczas formalnego wprowadzenia 
ich na urząd w poszczególnych konwen-
tach. 
 
W pierwszym dniu, po prezentacji pro-
wincjała na temat istotnych wydarzeń, 

które miały miejsce od zakończenia 
ostatniej kapituły prowincjalnej, wysłu-
chaniu krótkich relacji przeorów z każ-
dego konwentu oraz zapoznaniu się z 
orędziem papieża Franciszka na Świa-
towy Dzień Ubogich, podzieleni na grupy 
przeorzy przyjrzeli się Deklaracjom 
Kapitulnym, które wyznaczają prowincji 
kierunek działania na najbliższe cztery 
lata. 
 

 
 
W wieczornej części spotkania bracia 
wysłuchali konferencji „Radość życia 
radami ewangelicznymi” na temat czy-
stości, jezuity o. Tomasza Oleniacza. 

 
W drugim dniu spotkania przeorzy mieli 
okazję zapoznać się z rozporządzeniem 
o ochronie danych osobowych. Temat 
ten został zaprezentowany braciom 
przez dyr. finansowego prowincji p. 
Annę Makaruk, która w końcowej części 
spotkania poruszyła również redakcję 
powstającego dokumentu ekonomiczne-
go prowincji.  
 
W dalszej części spotkania mec. Małgo-
rzata Szychowska przekazała braciom 
podstawowe informacje na temat funk-
cjonowania rad nadzorczych. 
 
Spotkanie było na pewno dobrym po-
czątkiem wypracowywania modelu ta-
kiego dialogu, który przyczyni się do 
budowania dalszych relacji pomiędzy 
braćmi oraz tworzenia świadomości 
solidarnego działania konwentów dla 
dobra całej prowincji by jak najlepiej 
realizować zakonny charyzmat pomocy 
osobom chorym, potrzebującym i ubo-
gim.                      Za: www.bonifratrzy.pl    

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ZAKOŃCZYŁ SIĘ I FESTIWAL ŻYCIA 
 
700 uczestników, 5 diecezji we współpracy z oblatami, 120 
osób odpowiedzialnych i zaangażowanych wolontariuszy, 7 dni 
festiwalowego życia, 168 godzin nieustannej Adoracji, setki 
spowiedzi, JEDEN BÓG. 
 
Uroczystą Mszą świętą zakończyliśmy w poniedziałek pierwszy 
Festiwal Życia w Kokotku! Dziękujemy Bogu za ten czas. Na 
podsumowania przyjedzie jeszcze czas. Na razie, po tygodniu 
modlitwy, zabawy, rozwijania pasji i budowania relacji jesteśmy 
pozytywnie nastawieni do życia… i oczywiście wrócimy 
na przyszłoroczny festiwal!  
 
A wracać warto przede wszystkim każdego dnia na Euchary-
stię, bo tam jest Słowo Życia. Wystarczy Ci mojej ła-
ski. Wystarczy. Moc bowiem w słabości się doskonali. Mszy 
św. przewodniczył ks. bp Marek Solarczyk, który zwracając się 
do młodych zebranych przed ołtarzem powiedział: jesteście 
poszukiwaczami sensu, a to nie jest nigdy łatwe. Festiwal Ży-
cia trwa od początku istnienia świata. Festiwal Życia trwa, bo 
tam gdzie jest miłość, tam jest życie, bo Bóg jest życiem. Fe-
stiwal Życia nie byłby Festiwalem Życia gdyby nie było w nim 
miejsca na Krzyż. W słabości jest siła niemocy. Ilekroć jestem 
słaby, to Chrystus zawsze będzie na to reagował. Wystarczy Ci 
mojej łaski.  
 

A wystarczyło jej pewnej siostrze, której ksiądz otworzył drzwi, 
ale jak to mówił siostra płynęła trzy metry nad ziemią, niewiele 
zwracając uwagę na to, co przyziemne i drugich szklanych 
drzwi już nie zauważyła. Kiedy kończy się czas, w którym jest 
nam dane przeżywać swoją wiarę mocniej, intensywniej, czę-
sto towarzyszy nam lęk przed zderzeniem z rzeczywistością.  
 

 
 
Na homilii usłyszeliśmy: to są tylko cieniutkie drzwi szklane, 
przypomnijcie sobie, co tu przeżyliście. Bóg będzie stwarzał 
nas przez całe życie. Stoimy w namiocie, gdzie jako podłoga 
są twarde deski, a między nimi wyrasta trawa, zwycięża to 
Boże życie. Odwagi. Wystarczy ci mojej łaski. 

Za: www.festiwalzycia.pl   
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PALLOTYŃSKIE SPOTKANIE 
MŁODYCH W OŁTARZEWIE 
 
W dniach 2-7 lipca w Ołtarzewie po raz 
jedenasty miało miejsce Pallotyńskie 
Spotkanie Młodych. Odbywało się ono w 

trzech etapach: warsztaty (poniedziałek-
środa), rekolekcje ewangelizacyjne 
(czwartek-piątek) oraz finał (piątek-
sobota).  
 
Pierwszym dniem warsztatów był ponie-
działek. Rozpoczął się on wspólną mo-
dlitwą. Następnie podzieliliśmy się na 

grupy tematyczne: medialne i muzyczne. 
Grupa medialna spotkała się w sali wy-
kładowej. Natomiast grupa muzyczna w 
auli.  
 
Warsztaty medialne rozpoczęły się od 
poznania się uczestników. Były to krótkie 
przedstawienia się oraz zabawy integra-
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cyjne. Następnie s. Monika Cecot SAC 
zaprezentowała temat dotyczący osoby i 
życia św. Wincentego Pallottiego, a po 
przerwie poprowadziła zajęcia nt. po-
prawnego pisania krótkich wypowiedzi i 
depesz. Natomiast s. Paulina Szałek 
SAC poprowadziła zajęcia z emisji głosu 
i ćwiczenia pomagające w poprawnym 
wypowiadaniu słów. Ciekawą rozgrzew-
ką przed krótkim wystąpieniem przed 
kamerą były łamańce językowe w posta-
ci ciekawych wierszyków oraz masaż 
twarzy, by uruchomić aparat mowy.  
 
Po tych ćwiczeniach mieliśmy okazję 
przetestować swoje umiejętności przed 
kamerą. Były to 30-sekundowe odpo-
wiedzi na pytanie „Co jest wg Ciebie 
najważniejsze w życiu?”. Po nagraniu 
mogliśmy obejrzeć i ocenić nasze wy-
powiedzi.  
 
We wtorek uczestnicy warsztatów me-
dialnych udali się do studia Pallotti.FM w 
Warszawie. Zostaliśmy podzieleni na 
dwie grupy. Pierwsza grupa miała okazję 
nagrania w profesjonalnym studiu, a 
druga uczyła się obsługi kamery. Po 
krótkiej przerwie grupy wymieniły się 
rolami. Kolejnym punktem naszego 
wyjazdu było odwiedzenie studia Tele-
wizji TVP. Zobaczyliśmy studia telewi-
zyjne od środka; miedzy innymi: studio 
„Trzecia połowa”, „Pytanie na śniada-
nie”, „TVP Sport”, gdzie komentowany 
jest trwający mundial. Mieliśmy również 
okazję poznać znanego dziennikarza 
Macieja Kurzajewskiego, a także jak to 
wszystko wygląda za kamerą. Po tej 
ciekawej i atrakcyjnej wyprawie wrócili-
śmy do seminarium.  
 
W środę mieliśmy okazję, aby pokazać 
swoje umiejętności, które zdobyliśmy 
dotychczas na warsztatach. Podzielili-
śmy się na trzy grupy: TV, RADIO i 
FOTO. Grupa telewizyjna miała za za-
danie nagrać reportaż o PSM. Grupa 
radiowa na wieczornej audycji przepro-
wadzała wywiady z uczestnikami i orga-

nizatorami PSM. Grupa fotograficzna 
przez cały dzień robiła zdjęcia, które 
następnie zostały opublikowane na 
naszym Facebooku, oraz na Instagra-
mie. Wieczorem w świetnej atmosferze 
odbyło się ognisko, na którym mogliśmy 
się jeszcze lepiej poznać i zintegrować.  
 
Warsztaty muzyczne rozpoczęły się od 
krótkiego wprowadzenia przez ks. Rad-
ka Wileńskiego SAC. Następnie przy-
szedł czas na rozśpiewkę, na której 
poznaliśmy różne sposoby jak rozgrze-
wać głos, by jak najlepiej śpiewać. Po-
dzielono nas na cztery grupy: soprany, 
alty, tenory i basy. Następnie zaczęliśmy 
ćwiczyć pieśni. W popołudniowej sesji 
odbyły się zajęcia z p. Hubertem Kowal-
skim, na których pracowaliśmy nad 
emisją głosu. Ostatnią częścią warszta-
tów był wykład poprowadzony przez ks. 
prof. Dariusza Smolarka SAC na temat 
muzyki w Kościele.  
 
Wtorek mielismy zajęcia ze śpiewu. 
Nauczyliśmy się wielu pieśni z podzia-
łem na głosy. Mogliśmy poczuć się jak 
prawdziwi muzycy, ponieważ pan Hubert 
prowadził zajęcia bardzo profesjonalnie.  
 
W środę na rozpoczęcie warsztatów była 
rozśpiewka, a następnie przeszliśmy do 
utrwalenia sobie wcześniejszych pieśni 
oraz nauki nowych. W tym czasie 
uczestnicy z grupy medialnej robili zdję-
cia, przeprowadzali z nami wywiady. Po 
południu odbyła się ostatnia część zajęć 
z panem Hubertem. Po oficjalnym poże-
gnaniu jeszcze długo z nim rozmawiali-
śmy, ponieważ jest bardzo ciekawym 
człowiekiem.  
 
W czwartek rozpoczęły się rekolekcje. 
Były one prowadzone przez Pallotyńską 
Szkołę Nowej Ewangelizacji - ks. 
Krzysztofa Kralkę SAC oraz studentów. 
Głosili oni kerygmat oraz dawali świa-
dectwo. Tematem spotkań było: „Nowe 
życie w Jezusie”. Wszystko odbywało 
się w klimacie wspólnej modlitwy i uwiel-

bienia. Mieliśmy też okazję, by dzielić się 
naszą wiarą ze sobą nawzajem, np. 
poprzez spotkania w parach. Na koniec 
rekolekcji usłyszeliśmy spontaniczne 
świadectwa niektórych uczestników 
rekolekcji, którzy chcieli podzielić się 
tym, co wydarzyło się w tych dniach i co 
Pan uczynił w ich życiu.  
 
Następnie na dziedzińcu seminarium 
miały miejsce tańce i zabawy integracyj-
ne, które poprowadził zaproszony na tę 
okazję wodzirej.  
 
Finał PSM rozpoczął się po południu, o 
godz. 17.00. Wtedy miała miejsce Msza 
Święta, której przewodniczył bp Damian 
Muskus z Krakowa. Ksiądz Biskup za-
chęcał nas w swojej homilii, by iść od-
ważnie za Jezusem i budować Kościół 
otwarty na każdego człowieka.  
 
Wieczorem była okazja do uwielbiania 
Pana poprzez taniec oraz śpiew. Odbyła 
się też adoracja połączona z modlitwą 
uwielbienia animowana przez uczestni-
ków warsztatów muzycznych.  
 
W sobotnie przedpołudnie był czas na 
świadectwa. Wysłuchaliśmy słów p. 
Bartosza Linka – męża, ojca i świeckie-
go ewangelizatora. P. Bartosz mówił o 
tym, jak ważne jest w życiu, by wszelkie 
decyzje podejmować wraz z Jezusem i 
na nim budować swoje życie oraz życie 
swojej rodziny.  
 
W południe miała miejsce Msza Święta, 
której przewodniczyli pallotyńscy pro-
wincjałowie: ks. Adrian Galbas SAC i ks. 
Zenon Hanas SAC. 
Ks. Adrian, nawiązując do Ewangelii z 
dnia, w homilii powiedział, abyśmy pa-
miętali, że od momentu chrztu jesteśmy 
wciąż na weselu. „Oblubieniec jest z 
nami” dlatego powinniśmy być radośni i 
dzielić się tą radością ze sobą nawza-
jem. Zachęcał również byśmy nigdy nie 
pozwolili nikomu i niczemu „zabrać sobie 
Oblubieńca – Jezusa”.      Za: InfoSAC
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Refleksja tygodnia 
 
 

 

TUTAJ KSZTAŁTUJE SIĘ I DOJRZEWA WOLNOŚĆ  
Homilia Kard.Zenona Grocholewskiego podczas spotkania Rodziny Radia Maryja na Jasnej Górze, 8 lipca 2018 

 
 

 

Ekscelencje, Dostojni Księża Arcybiskupi i Biskupi, Umiłowani 
współbracia w Kapłaństwie, Przedstawiciele Władz, 
Wielce zasłużony i godny wszelkiego podziwu Ojcze Tadeu-
szu, założycielu Radia Maryi i dzieł z tym związanych, 
Członkowie i sympatycy wielkiej i wspaniałej Rodziny Radia 
Maryja:tutaj obecni, jak również łączący się z nami za pośred-
nictwem radia i telewizji w kraju i zagranicą. 
 
W domu Matki 
 
Dzisiejsza Ewangelia św. (Mk 6, 1-6) stawia nam przed oczy 
spotkanie Pana Jezusa ze swoim rodzinnym miastem, z miej-
scowością w której się wychował, z Nazaretem. Oczywiście 
mieszkańcy tego miasta słyszeli o Jego poczynaniach, o Jego 
cudach,więc byli zaciekawieni, lecz niestety w chwili spotkania 
„powątpiewali o Nim” („Czy nie jest to cieśla…?”).Zlekceważyli 
Go. Sam Pan Jezus, jak zaznacza Ewangelista, „dziwił się ich 
niedowiarstwu” i wskutek ich braku wiary „nie mógł tam zdzia-
łać żadnego cudu”. 
 
Zupełnie odmiennym jest dzisiaj nasze spotkanie z Matka 
Najświętszą tutaj w Częstochowie. Inaczej niż miało to miejsce 
w Nazarecie, nasze serca przepełnione są wiarąw Jej matczy-
ną miłość, i za Jej wstawiennictwem, dokonują się tutaj cuda, 
nie spektakularne, ale rzeczywiste. 
 
Od wieków Polacy pielgrzymują do tej Pani Jasnogórskiej ze 
swoimi radościami, ale i bólami, cierpieniem, kłopotami: pełni 
ufności, że Ona otrze łzy, pocieszy,ukoi, doda sił, pouczy, 
rozpali serca;pełni ufności, że Ona nie zawiedzie. Sanktuarium 
Matki Bożej Jasnogórskiej stało się więc w sposób naturalny 
stolicą duchową naszego kraju, domem Matki, i taką winno 
pozostać.Jak zauważył św. Jan Paweł II, „Jasna Góra jest 
wewnętrznym spoidłem życia narodu, jest siłą, która chwyta 
głęboko za serce i trzyma naród cały w pokornej a mocnej 
postawie wierności Bogu, Kościołowi i jego hierarchii” (Homilia 
4 VI 1979), tutaj „bije serce Kościoła i serce Ojczyzny w Sercu 
Matki” (tamże). 
 
Toteż pragnę pogratulować Rodzinie Radia Maryja, w którą i ja 
się czuję włączony, że wybrało to sanktuarium na miejsce 
corocznego, tak bardzo licznego spotkania. Nie mogło być 
wspanialszego wyboru. Tutaj Maryja przybliża nas do Chrystu-
sa, który jest „drogą i prawdą, i życiem” (J 14, 6). Tutaj umac-
nia się nasza miłość, leczą się rany naszych dusz, uszlachet-
niają się serca, rodzą się dobre postanowienie i inicjatywy 
inspirowane mądrością Bożą, wyzwalają się przebaczenie i 
modlitwa za tych, którzy nas prześladują. Tutaj niejako kła-
dziemy w naszych sercach i umyłachpodwaliny budowania 
dobra, opartego na prawdzie. Stąd wracamy bogatsi duchowo, 
silniejsi, otwarci na prawdziwe potrzeby współczesności. 
 
Nie tylko pragnę pogratulować Rodzinie Radia Maryja, że wy-
brało to miejsce, ale gratuluję także jej działalności, wypływają-
cej z co dopiero zakreślonej łączności z tym sanktuarium, tzn. 
gratuluję Rodzinie Radia Maryja jej poczynań na rzecz prawdy 
i dobra w naszym kraju, na rzecz respektowania chrześcijań-

skich korzeni naszego narodu, na rzecz wartości duchowych; 
gratuluję jej troski o dobro rodziny, o prawa rodziców, o prawo 
do życia tych najbardziej bezbronnych, o solidne wychowanie 
młodego pokolenia; gratulujęna rzeczdemokracji w Polsce, 
wolności mediów, wspierania tych mediów, które propagują 
prawdziwe wartości, a zwłaszcza wspierania dobroczynnej 
działalności Radia Maryja, Telewizji Trwam i dzieł z nimi zwią-
zanych; cieszę się z poczynań na rzecz nauczania najwięk-
szego z Polaków, św. Jana Pawła II. 
 
Gratuluję również faktu, że Rodzina Radia Maryja, gromadząca 
się u Pani Jasnogórskiej,nie pozwoliła się zastraszyć ani znie-
chęcić wobec pogardliwych i niejednokrotnie prostackich 
względem jej członków epitetów czy pomówień. Nie pozwoliła 
się zniewolić. Tak, nie pozwoliła się zniewolić antydemokra-
tycznym awanturnikom, starającym się, poprzez pieniactwo i 
arogancję, narzucić swój sposób życia i myślenia. 
 
Tutaj wykuwa się nasza wolność 
 
Św. Jan Paweł II,podczas swej pierwszej papieskiej pielgrzym-
ki do Polski w 1979 roku w Częstochowie, powiedział zna-
mienne zdanie: „Tutaj zawsze byliśmy wolni”mając wówczas 
na uwadze to, że oddanie się Matce Bożej w niewolę jest zna-
komitym aktem wolności (Homilia 4 VI 1979, n. 3).To zdanie 
„Tutaj zawsze byliśmy wolni” powtórzył On na Jasnej Górze 
także podczas następnej swej pielgrzymki do Polski w 1983 
roku, zwracając uwagę na znaczenie obrazu Królowej Polski w 
czasie, kiedy nasza Ojczyzna została wymazana z mapy Euro-
py jako niepodległe państwo (Homilia 19 VI 1983, n. 6). „Tutaj 
u Pani Jasnogórskiej] zawsze byliśmy wolni”! 
 
Temu problemowi wolności poświęcę moją dalszą refleksję, 
tym bardziej że w tym roku przeżywamy 100-lecie odzyskania 
niepodległości przez nasz kraj. Pragnę zwrócić uwagę na to, 
że to sanktuarium było i jest zawsze centrum, w którym buduje 
się wolność i czyni się tę wolność dojrzałą. Ito w podwójnym 
znaczeniu: po pierwsze, w sensie uwalniania naszych serc od 
różnego rodzaju zniewoleń, uzależnień; po drugie w sensie 
robienia właściwego użytku z wolności. 
 
W moich rozważaniach odniosę się w tym względzie głównie 
do nauczania św. Jana Pawła II, ze względu na to, że był on 
wielkim czcicielem Matki Bożej Jasnogórskiej, i w tym roku 
obchodzimy 40-lecie jego wyboru na Stolicę Piotrową. 
 
a) Gdy chodzi o pierwszy aspekt, musimy uświadomić sobie, 
że prawdziwa wolność człowieka kształtuje się w sercu, a nie 
zależy od zewnętrznych warunków. Człowiek może być wolny 
„nawet w warunkach zewnętrznego zniewolenia” ( Redemp-
torhominis, n. 12c) i może być niewolnikiem żyjąc nawet w 
warunkach największej swobody. 
 
Mając to na uwadze, nie trudno dostrzec, że każdy z nas jest w 
jakimś stopniu zniewolony własnymi słabościami, uzależniony 
od nich. Niejednokrotnie jednak to zniewolenie nabiera szcze-
gólnej mocy i staje się bardzo destruktywne, zarówno w 
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aspekcie osobistym jak i społecznym, w przypadku np. nałogu 
alkoholowego, nieokiełznanego pożądania seksualnego, żądzy 
pieniądza, władzy, sławy, czy nawet uzależnienia się od re-
klam, mody, hazardu, itd.Wtedy człowiek nie jest już wolny w 
wyborze, nie jest bowiem w stanie lub jest mu bardzo trudno 
wybierać to, co nie idzie po linii jego pożądliwości. Człowiek 
zniewolony jest niezdolny do panowania nad sobą, nad swoimi 
wadami, jest ograniczony w możliwości czynienia dobra, w 
realizacji prawdziwych wartości. 
 
Zaś człowiek wewnętrznie wolny to ten, który potrafi wybierać i 
realizować obiektywne dobro niezależnie od tego w jakich 
warunkach się znajduje i nie pozwala sięod tego odwieść ani 
strachem, ani jakimś nałogiem, ani nawet groźnymi konse-
kwencjami. Taką prawdziwą wolność duchową wykazał np. 
wspaniały czciciel Matki Bożej, św. Maksymilian Kolbe, ofiaru-
jąc swe życie za nieznanego mu ojca rodziny, mimo, że go to 
kosztowało potworną śmierć w bunkrze głodowym. Okazał się 
wolnym w wyborze dobra w warunkach potwornego zniewole-
nia zewnętrznego i ten wolny wybór dał mu niewątpliwie satys-
fakcję właściwego realizowania swego człowieczeństwa oraz 
doprowadził go donajwiększego szczęścia w Królestwie Bo-
żym. 
 

 
 
Zniewolenie zaś pijaństwem, chęcią wyżycia się, żądzą wła-
dzy, pieniądza, czy innymi czynnikami o których wspomniałem, 
pozbawia człowieka istotnego elementu jego człowieczeństwa, 
nie czyni go szczęśliwym i co gorzej przyczynia się do powięk-
szania zła w świecie. 
 
Czy tak trudno dostrzec aktualnie w naszym kraju zło powodo-
wane właśnie tym zniewoleniem w dziedzinie moralnej i rządzą 
władzy?Najgorszą rzeczą jest fakt, że obecnie często broni się 
tego zniewolenia moralnego, jako czegoś dobrego, jako prawa 
subiektywnego, je się faworyzuje. To nie jest droga do budo-
wania dobra, to nie jest droga do rzeczywistego szczęścia, to 
nie jest droga do prawdziwego postępu. 
 
Tutaj, u Pani Jasnogórskiej, zawsze byliśmy budowniczymi 
własnej wolności! Tak, bo,jak zauważa św. Paweł, „ku wolności 
wyswobodził nas Chrystus” (Gal 5, 1) poprzez swoją śmierć na 
krzyżu i zmartwychwstanie. Maryja prowadzi do Chrystusa i 
pomaga nam, byśmy poprzez Słowo Boże i sakramenty wy-
zwolili się znaszych zniewoleń. Sprawia, że nabiera wobec nas 
szczególnej mocy wołanieśw. Pawła: „Wy bracia, powołani 
zostaliście do wolności” (Gal 5, 13), „a zatem trwajcie w niej i 
nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!” (Gal 5, 1) a 
przede wszystkim słowa Pana Jezusa: „Jeżeli będziesz trwać 

w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i pozna-
cie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8, 31-32). 
 
„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” a Maryja pomaga 
nam, by to wyzwolenie dokonywało się w nas coraz pełniej i 
byśmy nie poddawali się na nowo pod jarzmo niewoli. Św. Jan 
Paweł II wielokrotnie więc powtarzał, że Jasna Góra jest „miej-
scem duchowej przemiany, nawrócenia, odnowy życia Pola-
ków” (Homilia, 4 VI 1997). Tutaj wykuwa się wolność serc i ją 
się umacnia. 
 
Wolność człowieka kształtuje się w sercu a nie zależy od ze-
wnętrznych warunków: to jest pierwsza rzecz, którą chciałem 
podkreślić w perspektywie stawania się coraz bardziej wolnymi 
ludźmi. 
 
b) Druga rzecz na którą pragnę zwrócić uwagę i która przewija 
się w nauczaniu św. Jana Pawła II to właściwy użytek z wolno-
ści. Tutaj na Jasnej Górze w 1983 roku, czyli w 600-letnią 
rocznicę tego sanktuarium, powiedział On: „Wolność jest dana 
człowiekowi od Boga jako miara jego godności. Jednakże jest 
mu ona równocześnie zadana. […] Wolności bowiem może 
człowiek używać dobrze lub źle. Może przez nią budować lub 
niszczyć. Zawiera się w jasnogórskiej ewangelizacjiwezwanie 
[…] do czynienia dobrego użytku z wolności. Do budowania, a 
nie do niszczenia”. 
 
Zaraz potem ten nasz Wspaniały Rodak wskazał na rolę Ja-
snej Góry w uskutecznianiu dobrego użycia wolności: „Ta ja-
snogórska ewangelizacja do życia w wolności godnej synów 
Bożych ma swą długą, sześciowiekową historię. […] Iluż w 
ciągu tych sześciu wieków przeszło przez jasnogórskie sank-
tuarium pielgrzymów? Iluż tutaj się nawróciło, przechodząc od 
złego do dobrego użycia swojej wolności?[…] Jak wiele o tym 
mogłaby powiedzieć kaplica Jasnogórskiego Obrazu? Jak 
wiele mogłyby powiedzieć konfesjonały całej bazyliki? Ile mo-
głaby powiedzieć Droga Krzyżowa na wałach? Olbrzymi roz-
dział historii ludzkich dusz! To jest też chyba najbardziej pod-
stawowy wymiar jasnogórskiego sześćsetlecia” (Homilia, 19 
czerwca 1983, n.4). 
 
W problematykę należnego używania wolności na rzecz dobra 
wpisuje się bogate nauczanie św. Jana Pawła II, także pod-
czas licznych jego wystąpień tutaj na Jasnej Górze. Chciałbym 
zwrócić uwagę na trzy podstawowe stwierdzenia św. Jana 
Pawła w tym względzie: 
 
–„Nie można być prawdziwie wolnym bez rzetelnego i głębo-
kiego stosunku do wartości” a realizacja wartości kosztuje 
(Apel Jasnogórski 18 VI 1983, n. 7). Toteż św. Jan Paweł II 
wołał „Nie ulegajcie słabościom! Nie dajcie się zwyciężyć złu, 
ale zło dobrem zwyciężajcie! (por. Rz 12,21)” (Apel Jasnogór-
ski 5 VI 1979, nr. 2) 
 
–Elementem determinującym właściwe używanie wolności jest 
także jej odniesienie do prawdy. Pan Jezus powiedział: „po-
znanie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8, 32). Nasz Rodak 
na Stolicy Piotrowej, więc, już na początku swego pontyfikatu 
podkreślił: Wolność „jest wielkim dobremwówczas, kiedy 
umiemy świadome jej używać do tego wszystkiego co jest 
prawdziwym [!] dobrem” (Enc. Redemptorhominis, nr. 21e); 
warunkiem jejautentyczności jest „wymaganie rzetelnego sto-
sunku do prawdy […] [do] całej prawdy o człowieku i o świe-
cie”, inaczej ryzykuje się wolnośćpozorną, powierzchowną i 
jednostronną (tamże, nr. 12c). 
 
–„Chrystus uczy nas, że najwspanialszym wypełnieniem wol-
ności jest miłość, która urzeczywistnia się w oddaniu i służbie” 
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(Enc. Redemptorhominis, nr. 21e).„Człowiek [więc] nie może 
być prawdziwie wolny, jak tylko przez miłość. Miłość Boga 
nade wszystko i miłość ludzi: braci, bliźnich, rodaków” (Homilia, 
13 VI 1987, nr. 4). Św. Jan Paweł II, modląc się więc w kaplicy 
Cudownego Obrazu, dziękował: „Matko Boga i nasza, dziękuję 
Ci […], żeś jest Patronką w budowaniu ogólnoludzkiej cywiliza-
cji miłości” (4 VI 1997). 
 
Tak, skuteczne realizowanie wolności musi łączyć się z urze-
czywistnianiem wartości oraz z przylgnięciem do prawdy. A 
szczytem realizowania wolności jest miłość. 
 
Wolność jednak, w dotychczas wspomnianych wymiarach, to 
delikatna rzecz, którą można łatwo stracić, zwłaszcza w specy-
ficznych okolicznościach współczesnego świata. Św. Jan Pa-
weł II przestrzega, że może się ona przerodzić w swawolę 
omamiającą człowieka pozorem „złotej wolności”, może stać 
się zaczynem różnorodnych „niewoli” człowieka, ludzi, społe-
czeństw (Homilia, 13 VI 1987, n. 4). Stąd tak ważną rzeczą jest 
czujność, tak ważną jest rzeczą mierzenie się z wolnością u 
boku Pani Jasnogórskiej. 
 
Wolność osobista a suwerenność państwa 
 
Tak, to sanktuarium jasnogórskie pomaga nam wyzwolić się z 
niewoli naszych grzechów i słabości oraz uczy i pomaga uży-
wać naszą wolność do budowania dobra, a nie zła. 
 
Nie trudno zauważyć jak bardzo od tych dwóch elementów 
wolności osobistej – wolności od uzależnień, i właściwego 
używaniatej wolności – zależy potem wolność narodu. Św. Jan 
Paweł II zaznaczył: „Jasnogórska ewangelizacja wolności ma 
jeszcze inny wymiar. Jest to wymiar wolności narodu, wymiar 
wolności Ojczyzny” (Homilia, 19 VI 1983, nr. 5).Czy zniewole-
nie, czyli upadek moralny obywateli, zły użytek wolności z ich 
strony nie był często powodem utraty wolności przez nasz 
kraj? Czy nie jest on elementem w każdym czasie osłabiają-
cym naszą Ojczyznę? Utrudniającym prawdziwy postęp? Po-
kojowe współżycie? Współpracę? Św. Jan Paweł II powiedział 
w Częstochowie: „Tutaj też nauczyliśmy się tej podstawowej 
prawdy o wolności narodu: naród ginie, gdy znieprawia swoje-
go ducha — naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się 
oczyszcza; tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć” 
(Homilia 19 VI 1983, n. 6). 
 
Dlatego omówione dwa elementy wolności osobistej – wolności 
od uzależnień, i właściwe używanie tej wolności –wyznaczają 
też przedmiot naszej modlitwy do Królowej Polski za nasz kraj 
w tym roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości. 
 
Maryjo, „dana ku obronie narodu polskiego”: 

–Pomóż nam, pomóż każdemu Polakowi, wyzwolić się z nie-
woli pychy, egoizmu, chciwości, pijaństwa, zmysłowości, z 
niewoli zazdrości, nienawiści, pieniactwa. 
–Pomóż każdemu z nas, każdemu Polakowi, używać wolności 
jedynie w celu budowania dobra, realizacji autentycznej miło-
ści. 
– Pomóż nam, byśmy dochowali wierności Bogu, Krzyżowi, 
Ewangelii i Kościołowi Świętemu. 
–Polecamy Ci trudne i odpowiedzialne zadanie tych, którzy 
sprawują władzę na naszej ziemi. 
– Wspomagaj swoim wstawiennictwem Radio Maryja, Telewi-
zję Trwam i wszystkie dzieła z tym związane, w szerzeniu 
prawdy i miłości, demokracji i prawdziwej wolności w naszym 
kraju. 
– Proś Boga, by stokrotnie wynagrodził tym, którzy hojnie 
wspierają te dzieła modlitwą, cierpieniem i ofiarnością. 
– Polecamy Ci także tych, którzy chcą zagłuszyć i zniszczyć 
Radio Maryja, Telewizję Trwam i dzieła z tym związane, wal-
cząc,także w ten sposób,przeciw wolności słowa i demokracji 
w naszym kraju. 
– Wypraszaj przebaczenie i przemianę tym, którzy nas, tzn. 
Rodzinę Radio Maryja, obrażają, szkalują, starają się ośmie-
szyć: wypraszaj im przebaczenie, bo nie wiedząco czynią. 
– Niech, za Twoim wstawiennictwem, media w naszym kraju 
nie będą w służbie kłamstwa, zniewalania i deprawowania 
sumień. 
– Pomóż, by w naszym kraju szanowano podstawowe prawo 
każdego człowieka do życia, od poczęcia do naturalnej śmierci, 
by nie zabijano dzieci nienarodzonych, 
by rodziny stawały się coraz bardziej duchowo zdrowe, silne 
Bogiem, bo od nich tak dużo zależy, 
by respektowano fundamentalne prawo rodziców do wychowa-
nia swoich dzieci zgodnie z ich sumieniem, 
by w naszym kraju nie gorszono maluczkich (zob. Mt 18, 6-
7),nie zagłuszano ani deprawowano sumień dzieci i młodzieży, 
zniewalając je w ten sposób. 
– Proś za nami, byśmy, idąc za wezwaniem św. Pawła, nie dali 
się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężali (zob. Rz 12, 21), 
–Wypraszaj u Boga,by chorzy i cierpiący umieli złączyć swoje 
cierpienie z cierpieniem Chrystusa dla zbawienia Polaków i 
wszystkich ludzi. 
 
„Panno Jasnogórska, ǁ Czarna, ǁ O twarzy w bliznach ǁ Jak 
polska ziemia” (R. Brandstaetter, Hymn do Czarnej Madonny), 
to są nasze modlitwy skierowane do Ciebie,by odzyskana 
niepodległość, odzyskana wolność naszego Narodu,okazywała 
się coraz bardziej urodzajną ziemią, rodzącą obfite plony dobra 
dla wszystkich Polaków. 
 
Matko naszego narodu, módl się za nami!  

Za: www.episkopat.pl  
 
 
 
 

 
 

 Wiadomości zagraniczne  
 
 

LIST Z WATYKANU DO PRZEŁOŻONYCH WYŻSZYCH W POLSCE 
 
Czcigodny Przewodniczący Konferencji 
Wyższych Przełożonych Zakonów Mę-
skich w Polsce O. Janusz SOK CSSR 
 
Czcigodny Ojcze, 
Jego Świątobliwość Franciszek przeka-
zuje - na ręce Ojca Przewodniczącego 
KWPZM - serdeczne podziękowanie 
wszystkim Wyższym Przełożonym Insty-

tutów męskich oraz Rektorom zakon-
nych Seminariów Duchownych, którzy 
zgromadzili się na 140 Zebraniu plenar-
nym KWPZM, za nadesłany list, zawie-
rający pozdrowienia, wyrazy dobroci i 
synowskiego oddania. 
 
Ojciec Święty jest niezmiernie wdzięczny 
za Wasze codzienne i ofiarne dawanie 

ewangelicznego świadectwa w dzisiej-
szym świecie. 
 
Jego Świątobliwość, z serca udziela 
Ojcu Przewodniczącemu, Konferencji 
Wyższych Przełożonych Zakonów Mę-
skich w Polsce, oraz wszystkim osobom 
konsekrowanym, swego Apostolskiego 
Błogosławieństwa i życzy, by w Wa-
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szych sercach panował Chrystusowy 
pokój, a Jego miłość niech napełnia 
sensem każde Wasze działanie. 
 

Z wyrazami szacunku, 
Angelo BECCIU Substytut 
 
Sekretariat Stanu 

Sekcja Pierwsza - Sprawy Ogólne 
N. Prot. 412.740 
Watykan, 25 czerwca 2018 r. 
 

 _____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

NOWY GENERAŁ WERBISTÓW 
 
4 lipca przed południem, podczas XVIII 
Kapituły Generalnej odbywającej się w 
Nemi, wybrano nowego przełożonego 
generalnego Zgromadzenia Słowa Bo-
żego.  
 
Został nim o. Paulus Budi Kleden SVD z 
Indonezji. Wcześniej był członkiem Rady 
Generalnej. 
 
O. Kleden jest dwunastym Generałem 
Zgromadzenia. Wybrany został na 6-
letnią kadencję 2018-2024. Zastąpi na 
tym stanowisku o. Heinza Kulüke SVD, 
który kierował Zgromadzeniem od 2012 
roku. 
 
Wybór Indnezyjczyka na przełożonego 
generalnego naszego Zgromadzenia nie 
jest zaskoczeniem i stanowi odzwiercie-
dlenie rzeczywistości. Od wielu lat ob-
serwujemy, że punkt ciężkości naszego 
zaangażowania misyjnego i rozwoju 
Zgromadzenia przesuwa się w kierunku 
Azji – mówi o. Eryk Koppa SVD, prowin-
cjał Polskiej Prowincji SVD. 

O. Paulus Budi Kleden SVD urodził się 
16 listopada 1965 roku w Waibalum-
Larantuka na wyspie Flores w Indonezji. 
Do szkoły podstawowej uczęszczał w 
Waibalum. Po niej rozpoczął naukę w 
Niższym Seminarium Duchownym w 
Hokeng. Do Zgromadzenia Słowa Boże-
go wstąpił w 1985 roku. W werbistow-
skim Seminarium Duchownym w Ledale-
ro przeszedł nowicjat i studia filozoficz-
ne. Studia teologiczne ukończył w Sankt 
Gabriel w Austrii. Święcenia kapłańskie 
otrzymał 15 maja 1993 roku. 
 

 
 

W latach 1993-96 o. Kleden pracował 
jako wikariusz w parafiach Steinhausen i 
Auw w Szwajcarii. Następnie, w latach 
1996-2000, zrobił kurs doktorancki z 
teologii systematycznej na Uniwersyte-
cie Alberta Ludwiga we Freiburgu w 
Niemczech.  
 
W 2001 roku, po uzyskaniu doktoratu, 
wrócił do Indonezji, gdzie wykładał teo-
logię w Seminarium Duchownym w 
Ledalero. W latach 2005-2008 pełnił 
funkcję radcy prowincjalnego Prowincji 
Ende naszego Zgromadzenia. W tym 
czasie przez jeden rok pełnił też funkcję 
wiceprowincjała. 
 
W 2012 roku, podczas XVII Kapituły 
Generalnej, o. Paulus został wybrany do 
Rady Generalnej, w której pełnił funkcję 
radcy generalnego. 
 
O. Paulus Budi Kleden SVD już dwu-
krotnie odwiedził Polskę – pierwszy raz 
jeszcze jako kleryk z St. Gabriel, a po-
tem w 2012 roku wraz z ojcem genera-
łem Heinzem Kulüke SVD. 

 Za: www.werbisci.pl 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

WYCHOWANEK SEMINARIUM W TUCHOWIE 

MIANOWANY BISKUPEM W TORONTO 
 
Papież Franciszek mianował 5 lipca 2018 r. nowym biskupem 
greckokatolickiej eparchii św. Cyryla i Metodego w Toronto w 
Kanadzie, słowackiego redemptorystę o. Mariana Andrzeja 
Pacaka, dotychczasowego kapelana klasztoru redemptorystek 
we Vranovie nad Topl’ou-Lomnica na Słowacji. Gratulujemy i 
cieszymy się, że kolejny nasz Współbrat, studiujący niegdyś w 
naszym seminarium w Tuchowie, zostaje biskupem! 
 
O. Marián Andrej Pacák urodził się 24 kwietnia 1973 w Lewo-
czy na Słowacji – wśród jedenaściorga rodzeństwa dwóch jest 
kapłanami redemptorystami. Śluby wieczyste w zgromadzeniu, 
w greckokatolickiej Wiceprowincji Michalovce, złożył w 1997 r., 
a po studiach filozoficzno-teologicznych w Wyższym Semina-
rium Duchownym Redemptorystów w Krakowie i Tuchowie, a 
następnie w Rzymie, przyjął święcenia kapłańskie w 1998 r. w 
Michalovcach.  
 
W następnych latach specjalizował się także w teologii moral-
nej na prowadzonej przez Zgromadzenie Redemptorystów 
Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie (Uniwersytet Lateraneński). 
 
Pracował jako wikariusz parafii w Starej Ľubovňi (1998-2001), 
duszpasterz przy kościele św. Joachima w Rzymie (2001-
2004), redaktor naczelny wydawnictwa i czasopisma Misionár 

w Michalowcach (2004-2008), a jednocześnie jako ekonom 
wiceprowincji (2004-2007), przełożony domu redemptorystów 
w Starej Ľubovni, proboszcz miejcowej parafii (2008-2015). 
 

 
 
W 2016 podjął zaoczne studia prawa kanonicznego Kościołów 
wschodnich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz został 
kapelanem klasztoru redemptorystek we Vranovie. 
 
Zgromadzenie Redemptorystów dało Kościołowi w sumie 6 
kardynałów, 30 arcybiskupów, 132 biskupów.  

Za: www.redemptor.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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POLAK DYREKTOREM CENTRUM  
DUCHOWOŚCI  RODZINY  ŚWIĘTEGO PAWŁA 
 
Przełożony generalny Towarzystwa 
Świętego Pawła, ks.  Valdir José De 
Castro, za zgodą swojej rady obradują-
cej w Rzymie w dniach 2-4 lipca 2018, 
nominował ks. Bogusława Zemana na 
Dyrektora Centrum Duchowości Rodziny 
Świętego Pawła na lata 2018-2021. 
 
Centrum Duchowości, które ma swoją 
siedzibę w Rzymie, jest organizmem, z 
pomocą którego Przełożony generalny 
realizuje swoje zadanie animacji ducho-
wej Zgromadzenia i promotora jedności 
Rodziny Świętego Pawła. 

 
 

Zadaniem Centrum są działania mające 
na celu pogłębianie wiedzy o spuściźnie 
charyzmatycznej pozostawionej przez bł. 
Jakuba Alberionego, właściwe jej rozu-
mienie i wykorzystywanie jako źródła 
inspiracji działalności apostolskiej oraz 
popularyzowanie wśród członków zgro-
madzenia, w Rodzinie Świętego Pawła i 
w Kościele. 
 
Ks. Bogusław Zeman do niedawna pełnił 
funkcję prowincjała paulistów w Polsce. 
 
Duchowość Rodziny Świętego Pawła 
opiera się na czci oddawanej Jezusowi 
Mistrzowi Drodze, Prawdzie i Życiu, 
kulcie Maryi Królowej Apostołów i św. 
Pawła Apostoła, jako wzorów świętości i 
apostolskiego zaangażowania. 

Za: www.paulus.org.pl 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

„ECCLESIAE SPONSAE IMAGO” - NOWA 
INSTRUKCJA O DZIEWICACH KONSEKROWANYCH 
 
Stolica Apostolska wydała Instrukcję o dziewicach konsekro-
wanych „Ecclesia Sponsae Imago”. Jest to pierwszy tej rangi 
dokument na temat. Stan dziewic konsekrowanych został 
przywrócony po Soborze Watykańskim II. 
 
Dziś jest ich już ponad 5 tys., w tym 274 w Polsce i stale ich 
przybywa. Od zakonnic czy innych osób konsekrowanych róż-
nią się one tym, że każda z nich żyje według własnego chary-
zmatu i pozostaje blisko związana z własną diecezją. 
 
Prezentując opublikowaną 4 lipca instrukcję, abp Jose Rodri-
guez Carballo, sekretarz Kongregacji ds. Życia Konsekrowane-
go przypomniał, że dziewice konsekrowane istniały już w cza-
sach apostolskich. Ich zanik w Kościele jest związany ze śre-
dniowiecznym rozwojem monastycyzmu jako dominującej for-
my konsekracji. Dynamiczny rozwój tego stanu po Soborze 
pokazał jednak, że zapotrzebowanie na tę formę życia jest 
obecne w całym Kościele. 
 
Watykański dokument obszernie ukazuje historyczny kontekst, 
w którym pojawiły się dziewice konsekrowane. Ojcowie Kościo-
ła nazywali je oblubienicami Chrystusa. Od IV w. istniał już 
uroczysty rytuał konsekracji. Dziewice poświęcały się Chrystu-
sowi, ale nadal pozostawały w swym środowisku rodzinnym i 
społecznym, aktywnie jednak uczestnicząc w życiu lokalnej 
wspólnoty chrześcijańskiej. 
 
Instrukcja o dziewicach konsekrowanych składa się z trzech 
części. W pierwszej ukazano ich tożsamość i powołanie. Mają 
być one eschatologicznym znakiem Kościoła Oblubienicy. Ich 
powołanie jest bezinteresowne i posiada wyraźny rys Maryjny. 

Dużą uwagę przywiązuje się do osobistego charyzmatu każdej 
z dziewic, co otwiera pole do wielkiej różnorodności i kreatyw-
nej wolności, wymaga jednak większego poczucia odpowie-
dzialności i rozeznania. Choć mogą one korzystać z różnych 
obecnych w Kościele charyzmatów, ich tożsamość ma być 
kształtowana przez medytację Słowa Bożego, sakramenty i 
Liturgię Godzin. Szczególnym zadaniem dziewic konsekrowa-
nych jest też bliskość względem innych ludzi. Ich konsekracja 
nie wyłącza ich bowiem ze środowiska, w którym żyją na co 
dzień. 
 

 
 
Druga i trzecia część dokumentu mówi o związku dziewic kon-
sekrowanych z Kościołem diecezjalnym, rozeznawaniu ich 
powołania i formacji. Szczególną rolę odgrywa tu miejscowy 
biskup, który uznaje powołanie do dziewiczej konsekracji i dba 
o formację. Watykański dokument przestrzega w tym względzie 
przed nadmierną uniformizacją, w której zabrakłoby poszano-
wania dla specyfiki indywidualnego powołania. Wskazuje też 
jednak na niebezpieczeństwo indywidualizmu, który świadczy o 
braku zrozumienia kościelnego wymiaru tej konsekracji. 

 Za: VaticanNews  

_____________________________________________________________________________________________________________________
 

W KAAKOGE TEŻ GRAJĄ W 
PIŁKĘ  -  O PUCHAR PROBOSZCZA 

 
W Polsce są teraz wakacje, odpoczy-
nek…, ale nie w Ugandzie. Dzieci cho-
dzą do szkoły, bo tutaj system edukacyj-
ny wygląda nieco inaczej. Nauka trwa 

trzy semestry, a po nich dzieci mają 
miesiąc przerwy od nauki.  
 
W tym roku najbliższe wakacje przypa-
dają na przełomie sierpnia i września. 
Jest to dla nas pewien problem ponie-
waż rozpoczęliśmy wspólne lekcje w 
języku angielskim przez internet pomie-

dzy szkołą św. Judy w Kakooge a szkołą 
Podstawową nr 2 w Józefowie . Mamy 
nadzieję, że w kolejnym semestrze dołą-
czą się do tego projektu inne szkoły z 
Polski. 
 
Jak co roku, z okazji Dnia Dziecka, zor-
ganozowaliśmy rozgrywki sportowe dla 
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uczniów siedmiu katolickich szkół. W 
tym roku data zawodów przypadła na 9 
czerwca. Rozgrywki piłki nożnej wygrała 
szkoła św. Judy z Kakooge w finale 
pokonując szkołę z Kyabutayika z wyni-
kiem 4:0.  
 
Warte zaznaczenia jest, że tylko chłopcy 
z Kakooge grali w butach.  
 
W koszykówkę wygrały dziewczyny z tej 
samej szkoły pokonując szkołę z Batusy 
68:56. W tym roku puchary dla zwycięz-
ców rozdawał nowy proboszcz w Ka-
kooge o. Stanisław Nsubuga Strojecki. 

 
 
18 czerwca 2018 r. bracia z delegatuty w 
Ugandzie przybyli na grilla do Kakooge, 
aby świętować mój srebrny jubileusz 
kapłaństwa. Z parafianami świętowałem 
go 25 czerwca w Kakooge i muszę po-
wiedzieć, że naprawdę się wzruszyłem. 

Po południu odbył sie parafialny konkurs 
chórów. Najwyżej oceniony został chór z 
Katuugo. 
 
W pierwszym tygodniu lipca o. Stanisław 
przyjmował do służby ołtarza 52 nowych 
ministrantów i ministrantek. Piszę przyj-
mował, ponieważ odbywało się to suk-
cesywnie podczas porannych Mszy 
Świętych. W poniedziałek klasy siódme, 
we wtorek szóste, we środę piate, a w 
czwartek czwarte.Po homili dzieci skła-
dały przyrzeczenie, a proboszcz wręczał 
im franciszkańską Taukę, którą odtąd 
będą nosić do kompletu stroju mini-
stranckiego. o. Bogusław Dąbrowski 

Za: www.franciszkanie.pl  
_____________________________________________________________________________________________________________________  
 

REDEMPTORYSTOWSKIE WAKACJE Z BOGIEM W SILVER BAY 
 
Jak co roku, już po raz jedenasty w dniach od pierwszego do 
siódmego lipca odbyły Wakacje z Panem Bogiem organizowa-
ne przez Parafię św. Jana Pawła II w Perth Amboy, NJ na 
czole z o. Waldemarem Łątkowskim CSsR. 
 
Wakacje z Panem Bogiem to czas spędzony w ośrodku YMCA, 
w malowniczym Silver Bay, NY nad Lake George. Otoczenie 
prześliczne. Najbardziej doceniane przez osoby, które miesz-
kają w zatłoczonych miastach takich jak Nowy Jork. Uczestni-
czyło 120 dzieci. Najmłodsza uczestniczka miała 2 latka. Była z 
mamą i rodzeństwem. Jak widać człowiek najlepiej odpoczywa 
na łonie natury w towarzystwie drugich osób. 
 
Tematem przewodnim tegorocznych wakacji z Panem Bogiem 
było Pismo Święte. Podzieleni na sześć grup spotykaliśmy się 
na półtoragodzinnej katechezie w godzinach przedpołudnio-
wych. Omawiając cztery ewangelię szczególną uwagę zwróci-
liśmy na powołanie uczniów u św. Jana, przypowieść o siewcy 
u św. Marka, przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie u św. 
Łukasza oraz o zabłąkanej owcy u św. Mateusza. Blok dopołu-
dniowy wieńczyła wspólna eucharystia. 
 
W poniedziałek naszym gościem był ks. Paweł Dziadkiewicz 
SDB, który wygłosił słowo Boże w czasie poniedziałkowej eu-
charystii. Kapłan podkreślał, że Pismo Święte jest słowem 
życia, które ma moc, aby każde życie ludzkie umieć zbudować 
na skale. Słowo Boże daje siłę, aby dokonywać dobrych wybo-
rów i mądrze żyć. Popołudniu miało miejsce nabożeństwo w 
czasie, którego każdy uczestnik otrzymał kopię czterech 
ewangelii. Młodsze dzieci otrzymały kolorowy mały katechizm. 
Wszyscy byli zachęceni do odnoszenia się do Pisma św z 
szacunkiem i modlitewnego czytania, Słowo Życia mogło wy-
dać jak największe owoce, jak to ziarno wrzucone w najżyź-
niejszą glebę z przypowieści o siewcy. Aby każdy z uczestni-
ków wydał jak najobfitsze owoce. 
 
Blok popołudniowy najczęściej był spędzany bardzo aktywnie 
na łonie przyrody. Ulubionym zajęciem w te upalne dni było 
pływanie w Lake George, opalanie się na plaży, zabawa w 
piasku przez najmłodszych i wszystko co przynosiło choć chwi-
lowe ochłodzenie. Miały również miejsce podchody w których 
zadania były związane z poszczególnymi przypowieściami. Na 

końcu uczestnicy mieli za zadanie odnaleźć zagubioną owce 
jak Dobry Pasterz. 
 
4 lipca zaszczycił nas swoją obecnością ks. Arcybiskup Wa-
cław Depo, metropolita częstochowski z Polski. Wraz ze swoim 
księdzem sekretarzem oraz księdzem z parafii w Lakewood 
przewodniczyli oni eucharystii, która wyjątkowo miała miejsce 
na polanie niedaleko jeziora. Po zakończeniu eucharystii, 
Ksiądz Arcybiskup przeprowadził dialog z dziećmi i młodzieżą, 
gdzie mieli okazje zadawać różne pytania. Uważam, że możli-
wość uczestnictwa we Mszy św polowej pomogła wszystkim 
zgłębić prawdę o Bogu, który jest wszechobecny, a nie tylko 
zamknięty w czterech ścianach kościoła. Eucharystia łączy 
niebo z ziemią. 
 

 
 
Dzieciom najbardziej podobało się spędzanie czasu nad jezio-
rem w gronie rówieśników. Mogliśmy doświadczyć jak wielki 
wpływ na zachowanie poszczególnych jednostek miała grupa. 
Czas wakacji był nie tylko odskokiem od szarej codzienności, 
ale przede wszystkim był to czas modlitwy, spotkania z drugim 
człowiekiem i z Panem Bogiem dlatego są to wakacje z Panem 
Bogiem. Poprzez piękno natury, radość z bycia z drugim czło-
wiekiem i modlitwę pragnęliśmy ukazać dobroć i piękno Boga, 
którego pozostawił nam Pan Jezus właśnie w Piśmie św. Po-
zostałe miłe wspomnienia uwieńczone na zdjęciu i niezapo-
mniane przeżycia zakodowane w sercu każdego z uczestni-
ków. s. Boguslawa Baginska - siostra służebniczka uczestni-
cząca pierwszy raz w obozie 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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„ROZKRĘĆ WIARĘ” – Z ŻYWCA NA ROWERACH DO LA SALETTE 
 

11 osób, w tym także księża, wyruszy, 
niebawem z Żywca na kolejną wyprawę 
rowerową w ramach ewangelizacyjnego 
projektu „Rozkręć wiarę”. 
 
Pielgrzymi na rowerach chcą dotrzeć do 
sanktuarium La Salette we Francji, a 
następnie do Rzymu. Po drodze zamie-
rzają pokonać siedem przełęczy alpej-
skich. 
 
Startująca 23 lipca, ósma wyprawa ro-
werowa, ma być dziękczynieniem i oka-
zją do materialnego wsparcia klasztoru 
sióstr klarysek od Wieczystej Adoracji w 
Kętach. Klasztorne mury wymagają 
generalnego remontu. Konieczna jest 
modernizacja wielu przestarzałych urzą-
dzeń w budynku. 
 
Jak wyjaśnił ks. ks. Grzegorz Kierpiec – 
inicjator i główny organizator przedsię-

wzięcia – modlitwa dziękczynna obejmu-
je siostry, które trwają cały czas na mo-
dlitwie przed wystawionym Najświęt-
szym Sakramentem, ale także wszystkie 
inne intencje diecezji i osób indywidual-
nych. „Chcemy zwrócić uwagę na po-
trzebę pomocy materialnej dla klasztoru. 
Wszystkie dobrowolne ofiary materialne, 
które złożą wpisujący się do naszej 
tradycyjnej księgi intencji, zostaną prze-
kazane siostrom” – zapowiedział kapłan. 
Trasa wyprawy poprowadzi z Żywca, 
przez maryjne sanktuarium w Mariazell, 
do La Salette. Wiedzie przez siedem 
alpejskich przełęczy, leżących na wyso-
kości powyżej 2 tys. metrów nad pozio-
mem morza, w tym słynne Stelvio – 
2700 m.n.p.m. 
 
Wciąż można wpisywać się do księgi 
intencji, która znajduje się w kaplicy MB 
Częstochowskiej żywieckiej konkatedry. 

W intencjach tych zostaną odprawione 
Msze św. na najwyższych przełęczach i 
w sanktuariach. 
 
Tegoroczna pielgrzymka rowerowa 
będzie trzecią z pięciu zaplanowanych 
dziękczynnych wypraw. W 2016 roku 
rowerzyści dziękowali za Jubileuszowy 
Rok Miłosierdzia, Chrzest Polski i Świa-
towe Dni Młodzieży. Odwiedzili na jed-
nośladach Ukrainę i Litwę, a następnie 
przez Armenię dotarli do Gruzji. W ubie-
głym roku dziękowali za 25 lat istnienia 
diecezji bielsko-żywieckiej. Z tej okazji 
zdobyli Nordkapp. 
 
W poprzednich latach grupa rowerzy-
stów pielgrzymowała do Ziemi Świętej, 
na Saharę, do Rzymu, Fatimy, Turcji, 
Armenii i Gruzji.             Za: www.deon.pl  

 
 
 
 

 
 

Zapowiedzi wydarzeń 

 
 
 
 

 
 
 

W JĘDRZEJOWIE FESTIWAL 
NA 800-LECIE KADŁUBKA 

 
W Jędrzejowie jubileusz 800-lecia przy-
bycia Wincentego Kadłubka - pierwsze-
go polskiego pisarza i historyka. 
 
„Czego podejmujemy się z miłości oj-
czyzny, miłością jest, nie 
szaleństwem, męstwem, nie zuchwało-
ścią” – pisał w Jędrzejowie bł. Wincenty 
Kadłubek w Kronice Polskiej. Koncert 
„Rozważania o historii Polski mistrza 
Wincentego Kadłubka”, w 800. lecie 
przybycia do Jędrzejowa i  100. Lecie 
odzyskania niepodległości rozpocznie 
tegoroczny Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Organowej i Kameralnej Jędrze-
jów 2018.  
 
Inauguracja nastąpiła 7 lipca o 19.00 w 
klasztorze OO. Cystersów. Fragmenty  
„Kroniki Polskiej” odczytali aktorzy Jerzy 
Trela i Wojciech Trela. W części  
muzycznej wystąpił Jędrzejowski Chór 
Miejski pod dyrekcją Małgorzaty  
Banasińskiej-Barszcz i Robert Grudzień 
dyrektor artystyczny festiwalu.  
 
W kolejne wakacyjne soboty publiczność 
tłumnie odwiedzająca festiwalowe  
koncerty będzie miała okazję wysłucha-
ćpolskiej muzyki wokalnej, chóralnej i  
instrumentalnej a także wybrać w mu-
zyczne podróże po Europie. Atrakcją  
będzie też spotkanie ze  

znanym polskim aktorem Maciejem 
Zakościelnym, który w spektaklu  
słowno-muzycznym wcieli się w postać 
kapitana WP Karola Wojtyły, ojca papie-
ża Polaka. 
 
Przypomnijmy „Modlitwa, która dotyka 
Ojczyzny” to opowieść o walkach o 
odzyskanie niepodległości, zagrożeniu 
przez Sowietów w roku 1920 ale także 
o mądrym wychowaniu w duchu wiary, 
patriotyzmu, nauki i sportu, jakie 
ukształtowało św. Jana Pawła II. Kulmi-
nacją festiwalu będzie uroczysty 
koncert w 100-lecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości da PZLPiT 
„Mazowsze” pod dyr. Jacka Bonieckie-
go. W ten sposób zespół będzie także 
obchodził 70.lecie istnienia a koncert 
odbędzie się pod Patronatem 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Nato-
miast w niedzielę 26.08.na finał festiwalu 
i z okazji uroczystości odpustowych w 
Klasztorze Ojców Cystersów w 
Jędrzejowie wystąpią Alicja Węgorzew-
ska – mezzosopran i Robert Grudzień - 
organy, fortepian. Koncert dedykowany 
będzie św. Janowi Pawłowi II w 40 
rocznicę pontyfikatu papieskiego oraz bł. 
Wincentemu Kadłubkowi . 
 
Festiwal to też okazja do przypomnienia 
bogatej historii Jędrzejowa i 
zabytków. Jędrzejów, a zwłaszcza tam-
tejszy klasztor cysterski, to od 
stuleci sanktuarium polskiego patrioty-
zmu i miejsca bardzo ważne dla 
historii Polski, choć niestety – od lat 

marginalizowane i zapomniane. 
 
Bł. Wincenty Kadłubek właśnie tu spisy-
wał Kronikę, czyli jedno z 
najstarszych dzieł dotyczące dziejów 
Polski, ale także traktat o 
patriotyzmie i umiłowaniu godności 
przez wolnych obywateli. Bł. Wincenty 
Kadłubek to jedyny polski dziejopis wy-
niesiony na ołtarze, nazywany jest 
Ojcem Kultury Polskiej. Biskup – a od 
czasu przybycia do Jędrzejowa także 
mnich cysterski – był największym auto-
rytetem swoich czasów i takim 
pozostał przez następne stulecia. Do 
jego grobu w klasztorze pielgrzymowali 
królowie i książęta, dlatego kościół i 
klasztor stały się jednym z 
najważniejszych centrów polskiego życia 
patriotycznego. Przybywali tu m.in 
Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło, 
Kazimierz Jagiellończyk wraz z matką 
królową Zofią, Władysław IV Waza, Jan 
Kazimierz. Król Jan III Sobieski 
zatrzymał się tu w drodze pod Wiedeń. 
W maju 1794 roku przez pewien czas w 
klasztorze stacjonował Tadeusz Ko-
ściuszko tu przygotowując się do kolej-
nychwalk, w klasztorze przebywał też 
książę Józef Poniatowski. Mieszkańcy 
Jędrzejowa i okoliczne ziemiaństwo brali 
udział w powstaniu listopadowym.  
 
Najstarszym zabytkiem Jędrzejowa i 
okolic jest Archiopactwo OO. Cystersów, 
gdzie można zobaczyć fragmenty murów 
XII/XIII wieku oraz wyjątkowo bogato 
wykonane zabytkowe organy z połowy 
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XVIII wieku, które zachowały oryginalne 
brzmienie co jest unikatem na skalę 
światową. Ten instrument – wymagający 
remontu – można usłyszeć co roku pod-
czas Międzynarodowych Festiwali Mu-
zyki Organowej i Kameralnej, które przy-
ciągają wielotysięczne tłumy publiczno-
ści z województw małopolskiego i dolno-
śląskiego oraz wielu przebywających w 
okolicy turystów. Festiwal ma ponad 20 
lat tradycji, wśród innych imprez 
wyróżnia się tym iż obok muzyki sakral-
nej i klasycznej promuje polską 
historię, kulturę i patriotyzm. Koncerty 
festiwalowe upamiętniały m.in. 
powstanie styczniowe, powstanie war-
szawskie, rodziców św. Jana Pawła II, 
1050 rocznicę chrztu Polski, św. Brata 
Alberta. Dyrektorem artystycznym 
jest Robert Grudzień, twórca ogólnopol-
skich projektów „Spotkania z historią 
i sztuką”. Organizatorami festiwalu są: 
Opactwo Cysterskie w Jędrzejowie, 
Jędrzejowskie Towarzystwo Kulturalno- 
Naukowe, Urząd Miasta w Jędrzejowie, 
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie, 
Fundacja im. Mikołaja z Radomia. 
 

25. SALWATORIAŃSKIE 
FORUM MŁODYCH 

 
Dnia 3 lipca 2018 roku oficjalnie rozpo-
częły się przygotowania do 25. Salwato-
riańskiego Forum Młodych. Od rana 
młodzież z całej Polski zjeżdżała do 

Trzebnicy, by po roku formacji na kur-
sach animatorskich sprawdzić nabytą 
wiedzę. 
 
To wydarzenie jest czasem, na przygo-
towanie się do Salwatoriańskiego Forum 
Młodych – największego wydarzenia 
Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej w 
ciągu roku. Tegoroczne będzie wyjątko-
we, ponieważ wraz z nami srebrny jubi-
leusz będzie celebrować blisko 500 
osób. 
 
Przed Forum Młodych młodzież, klerycy 
oraz księża wykonują rozmaite prace: od 
dekoracji, przez sprzątanie, po pakowa-
nie, by jak najlepiej przygotować nad-
chodzące wydarzenie. W tym roku do 
pomocy osiągnęliśmy rekordową liczbę 
osób – aż 80 par rąk pracuje ciężko, dla 
jak najlepszych efektów widocznych już 
za parę dni. 
 
Salwatoriańskie Forum Młodych rozpo-
czyna się już w najbliższą sobotę 7 lipca 
2018 roku. Do tego czasu nasi koordy-
natorzy dopilnują, by wszystko zostało 
„dopięte na ostatni guzik”, a wydarzenie 
mogło rozpocząć się bez przeszkód. 
 
Tegoroczne Salwatoriańskie Forum 
Młodych jest rekordowym wydarzeniem 
pod wieloma względami. Przedstawiamy 
krótkie zestawienie, w którym porówna-
ne zostały dane związane z organizacją 
tej imprezy. 
 

W tym roku, pierwsze miejsce pod 
względem liczebności uczestników zaję-
ła Bielsko-Biała – aż 62 osoby! Na dru-
gim miejscu plasują się Oborniki Śląskie 
– 57 młodych, a ostatnie miejsce na 
podium należy do Goczałkowic-Zdroju – 
30 osób. Na kolejnych pozycjach znajdu-
ją się: Warszawa – 27, Elbląg – 24, 
Wrocław – 22, Trzebnica – 17, Gryfino – 
10, Nowogrodziec, Węgorzewo i Dobro-
szyce -7, Jeleśnia – 6, Bolesławiec – 5 
oraz Gorzów Wielkopolski – 4. Pozostałe 
miejscowości z całej Polski wystawiły 
pojedynczych reprezentantów. 
 
Podczas Forum Młodych jest czas na 
rozwój osobisty, a to za sprawą rozmai-
tych warsztatów. Każdy uczestnik może 
wybrać 3, w kolejności od tego, na któ-
rym zależy mu najbardziej. Jako pierw-
szy wybór najwięcej osób zaznaczyło 
gospel oraz piłkę nożną – oba warsztaty 
po 30 osób. Następnie plasuje się 
warsztat taneczny „Luz Control” – 26 
osób, a trzecie miejsce zajęły „Relacje” – 
24 osoby. Jako drugą opcję najpopular-
niejszym warsztatem była Iluzja Karcia-
na – wyboru tego dokonało 27 osób, 
następnie DJ-owanie – 23 osoby oraz 
Pierwsza Pomoc i Bębny – 22 młodych. 
Najczęściej wybieraną aktywnością – 
jako trzeci wybór – była Pierwsza Po-
moc, drugie miejsce należy do Gospelu 
– 28 osób, a ostatnie na podium zajmuje 
Iluzja Karciana – 27 chętnych.  

Za: www.sds.pl 

 
 
 

 
 

Witryna Tygodnia 

 
 
 
 

 
 
 

RÓWNOLEŻNIK M – NOWY PROJEKT MEDIALNY WERBISTÓW 
3 lipca wystartował nowy projekt medial-
ny polskich werbistów. „Równoleżnik M” 
ma formę bloga, na którym chcemy 
dzielić się naszym doświadczeniem 
świata i ludzi. Mamy madzieję, że każdy 
będzie mógł znaleźć tam coś ciekawe-
go. 
 
www.rownoleznik.werbisci.pl  - pod tym 
adresem pojawiać się będą teksty pol-
skich werbistów w następujących kate-
goriach tematycznych: Biblia, Chiny, 
duchowość, kontynenty, religia/kul-
tura/sztuka oraz migranci. Zarówno lista 
kategorii, jak i autorów może się zmie-
niać. 
 
Skąd pomysł i nazwa? Werbiści jak 
równoleżniki przecinają świat swoją 
obecnością. Czynią to czasem dyskret-
nie i niewidocznie, innym ra-

zem konkretnie i namacalnie. Definiują 
świat swoją obecnością i pracą, charak-
teryzują przestrzeń i miejsca, przemie-
niają zdarzenia i ludzi, nadają im kształty 
i znaczenia. Pracują w najdalszych za-
kątkach świata, od wschodu do zacho-
du. Pochodzą zewsząd, z północy i 
południa.  
 

 
 
Celem projektu jest próba ukazania 
werbistowskiego rozumienia świata, 

naszego misjonarskiego spojrzenia na 
wydarzenia życia. Chcemy opowiadać o 
oddechach i szeptach świata, które 
przenikają naszą duchowość i czy-
nią nas świadkami Słowa; o spotkaniach 
z ludźmi, którzy uczą nas patrzeć na 
życie z innej perspektyw; 
o doświadczeniach innych kultur, które 
pozwalają spojrzeć głębiej na nasze 
korzenie; o szukaniu sensów i znaczeń 
w zwyczajnych wydarzeniach życia. 
 
Zapraszamy do lektury i komentowania. 
Chętni mogą również dopisać się do listy 
subskrypcyjnej, by otrzymywać cykliczny 
newsletter z najnowszymi i tekstami 
publikowanymi w serwsie. 

Za: www.werbisci.pl 
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Odeszli do Pana 

 
 

ŚP. O. TADEUSZ SŁABY CSsR (1956-2018)  
 

W szpitalu w Nowym Sączu 6 lipca 2018 
r. zmarł śp. o. Tadeusz Słaby 
CSsR. Przeżył 62 lat. Odszedł w 42 roku 
życia zakonnego i 36 roku kapłaństwa. 
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Pa-
nie! 
 

O. Tadeusz był przez wiele lat misjona-
rzem w Brazylii w Wiceprowincji Bahia. 
Kilkanaście lat temu powrócił z powo-
dów zdrowotnych do Polski i spędził 
ostatnia lata swego życia w Krakowie, w 
tym w różnych szpitalach. 
 

Pogrzeb odbywa się w Żeleźnikowej 
Wielkiej k. Nowego Sącza we wtorek 10 
lipca 2018 roku. Wyprowadzenie z domu 
rodzinnego o godz. 11.00. Msza Święta 
pogrzebowa w kościele parafialnym o 
godz. 12.00. Następnie złożenie ciała na 
miejscowym cmentarzu. 

Za: www.redemptor.pl 
 

 


