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„Przekazałem wam na początku to, co przejąłem:

Ŝe Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy,
Ŝe został pogrzebany, Ŝe zmartwychwstał trzeciego dnia,
zgodnie z Pismem” (1 Kor 15,3-4)

Drodzy Współbracia oddani przez konsekrację zakonną Chrystusowi Zmartwychwstałemu!
Alleluja! Niech radosna tajemnica Nocy Paschalnej pomaga nam Ŝyć w pokoju i ufności
w oczekiwaniu, Ŝe po trudach, wyzwaniach i zmaganiach obecnego czasu – na które staramy
się w naszych wspólnotach odpowiadać zgodnie z udzielonymi nam charyzmatami - czeka nas
udział w chwalebnej wieczności, do której bramy otworzył nam nasz Pan Jezus Chrystus.
Niech w kaŜdej sprawowanej Eucharystii Ŝywe i autentyczne stają się w nas słowa,
mające swoje źródło w świadectwie pustego Grobu Pańskiego: „Głosimy śmierć Twoją, Panie
Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale!”

ks. Tomasz Sielicki SChr
przewodniczący Konferencji

Wiadomość tygodnia
Ten wieczór jest dla Jana Pawła II. Na Jasnej Górze w 4. rocznicę śmierci Sługi BoŜego Jana Pawła II została
odprawiona uroczysta Msza św. w intencji beatyfikacji papieŜa. Eucharystia rozpoczęła się o godz. 19.00. Przed
Cudownym Obrazem w Kaplicy Matki BoŜej zgromadzili się ojcowie paulini na czele z generałem Zakonu o. Izydorem
Matuszewskim. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił przeor Jasnej Góry o. Roman Majewski. „W duchowej stolicy
Polski zanosimy wielkie 'Te Deum', dziękczynienie za dar Jana Pawła II w czwartą rocznicę Jego odejścia z ziemi i
przekroczenie, jak wierzymy, progów nieba” – mówił na początku liturgii o. Roman Majewski.
„Minęły cztery lata od tego czasu, kiedy otoczyliśmy miłością, razem z milionami ludzi na całym świecie, umierającego
Jana Pawła II. Pamiętamy tamte dni. Wielu z nas czuje jeszcze ten Ŝal, i te łzy, i tę ciszę – wspominał w homilii przeor
Jasnej Góry – Przypominamy sobie modlitwy szturmujące niebo i zgodę na to, czego chce Bóg . Czasami chciałoby się
zatrzymać tamten czas, powtórzyć tamten cud solidarnej jedności dzieci Ŝegnających ukochanego Ojca, który kończy
piękne i święte Ŝycie. Widzieliśmy jak odchodzi święty, który Ŝył tym, czego nauczał, według swojego Ŝyciowego
zawołania: ‘Totus Tuus – Cały Twój’. śyje w nas miłość do Niego i ta miłość właśnie kazała nam tu dziś i teraz być . Być
razem”(…).
Wierni zgromadzeni przy pomniku wysłuchali przemówienia wygłoszonego przez papieŜa Jana Pawła II 13 czerwca
1987 roku na Jasnej Górze na poŜegnanie, przed odlotem do Łodzi. (..) Słowa modlitwy o beatyfikację Jana Pawła II
wypowiedział o. Mieczysław Polak, podprzeor Jasnej Góry: Na zakończenie modlitwy odśpiewano „Barkę” – ulubioną
pieśń Jana Pawła II (…). O godz. 21.00 modlitwę Apelu Jasnogórskiego w Kaplicy Cudownego Obrazu poprowadził abp
Stanisław Nowak, metropolita częstochowski (…).
o. Stanisław Tomom, Biuro Prasowe Jasnej Góry

Wronki: 4 rocznica śmierci Jana Pawła II W

Pamięci Jana Pawła II - koncert w Nowym Jorku

rocznicę odejścia Sługi BoŜego Jana Pawła II, we
franciszkańskim kościele klasztornym we Wronkach,
wierni modlili się o rychłą beatyfikację PapieŜa Polaka.
Czuwanie w intencji rychłej beatyfikacji i kanonizacji Ojca
Świętego rozpoczęło się o godzinie 20:00. Podczas
naboŜeństwa przedstawiciele FRA i III Zakonu przybliŜali
zgromadzonym wiernym nauczanie Ojca Świętego zwłaszcza Jego przemówienia związane z Ojczyzną oraz
modlitwy skierowane do św. Franciszka z AsyŜu.

Do Not Quench The Spirit” (“Ducha Nie Gaście”). Pod
takim tytułem-hasłem odbył się rocznicowy koncert
upamiętniający odejście Jana Pawla II. To juŜ 4 lata jak
odszedł nasz ukochany Ojciec Święty. W kolejną smutną
rocznicę Polonia nowojorska a takŜe osoby, ktorym wciąŜ
jest bliski Jan Paweł II i jego przesłanie do wiernych,
spotkała się na koncercie w katedrze św. Patryka na
Manhattanie.
Koncert zorganizowany został przez Polski Konsulat
Generalny w Nowym Jorku. Na program zloŜyły się
utwory organowe Jana Sebastiana Bacha, Cesara
Franka, Henry Muleta i Leona Boëllmana. Wykonawcą
utworów organowych był Wojciech RóŜak, absolwent
Katowickiej Akademii Muzycznej. Słowa Jana Pawła
czytał Paul Savior, amerykański aktor z polskim
rodowodem. Dziadek Paula przyjechał do Ameryki na
początku XX wieku, ze Lwowa. W trakcie koncertu
słuchacze trzymali w dłoniach zapalone świece. Blask
tych świec przypominał mi czuwanie wiernych podczas
ostatnich dni Jana Pawła II.

Oprawę muzyczną i śpiew religijnych pieśni, pod batutą
braci kleryków, wykonywała schola utworzona z
wronieckiej młodzieŜy gimnazjalnej ze szkoły im.
Herberta. Po odśpiewaniu Apelu Jasnogórskiego, około
godz. 21.15, w eskorcie policyjnych radiowozów,
uczestnicy czuwania, z modlitwą na ustach, udali się pod
pamiątkową tablicę powstałą jako wyraz wdzięczności
mieszkańców Wronek za pontyfikat wielkiego Polaka. W
oczekiwaniu na chwilę przejścia Jana Pawła II do domu
Ojca wszyscy wierni, przez kilka minut, modlili się w
całkowitym skupieniu. O godz. 21:37 rozległ się głos
straŜackich syren oznajmiających miastu tę pamiętną
chwilę. Na koniec czuwania o. Augustyn OFM udzielił
wiernym BoŜego błogosławieństwa.
za: www.franciszkanie.net

Katedra św. Patryka jest jednym z obiektów, który
odwiedzaja turyści z całego świata. RównieŜ podczas
naszego koncertu widać było turystów przemykających
bocznymi nawami katedry. ZauwaŜyłam, Ŝe atmosfera
koncertu powoli udzielała się i zwiedzajacym, którzy
zaczęli dołączać do grona zasłuchanych gości.
Danuta Polańska Langowska, Nowy Jork, USA

Wiadomości krajowe

PoŜar u Salezjanów w Lutomiersku. PrzełoŜony warszawskiej inspektorii Salezjanów
ks. Sławomir Łubian w liście skierowanym 6 kwietnia do współbraci napisał o poŜarze
klasztoru w Lutomiersku koło łodzi, gdzie aktualnie mieści się Salezjańska Szkoła
Muzyczna Z wcześniejszych informacji wiadomo, Ŝe zapaliła się nieuŜywana, 150 metrowa część poddasza. Budynek zapalił się ok. godz 20 w dniu 3 kwietnia. PoŜar został
opanowany. Z budynku ewakuowano 15 osób. - Nikomu nic się nie stało - - poinformował
dyŜurny operacyjny Komendy Wojewódzkiej StraŜy PoŜarnej w Łodzi Mariusz Frontczak.
Według niego, trudno na razie stwierdzić, co było przyczyną poŜaru. Trwa takŜe
szacowanie strat. Wiadomo, Ŝe część budynku w trakcie gaszenia uległa zalaniu.
Barokowy klasztor reformatów w Lutomiersku został wzniesiony w latach 1648-52 dzięki
fundacji rodziny Grudzińskich. W czasie powstania styczniowego klasztor był ośrodkiem
powstańczym. W jego podziemiach pochowanych zostało pół tysiąca powstańców. Po
upadku powstania klasztor został zniszczony. Odbudowano go w okresie
międzywojennym. W tej chwili zajmują go salezjanie.
W swoim przełoŜony Salezjanów napisał: „W obecnej chwili są osuszane pomieszczenia.
Pod spalonymi strychami i plandeką zabezpieczony jest dach, aby w wypadku deszczu nie powstawały dalsze szkody.
Z pomocą materialną szkole pospieszyła gmina przekazując swoje wsparcie na remont dachu. Filharmonia Łódzka w
trakcie serii koncertów wielkanocnych, chce przedstawić trudną sytuację szkoły, wywołaną poŜarem. Są to konkretne
wyrazy solidarności ze strony środowiska lokalnego. TakŜe my jako salezjanie winniśmy okazać współbraciom i
wychowankom wyrazy naszej solidarności przez wsparcie ich modlitwą, dobrym słowem a takŜe i owocami naszej
pracy”. Redakcja www.zyciezakonne.pl równieŜ apeluje do swych Czytelników o solidarność i wszelką moŜliwą pomoc
dla wspólnoty salezjańskiej w Lutomiersku i prowadzonej przez nich szkoły. Podajemy adres strony internetowej szkoły:
www.lutomiersk.salezjanie.pl

Nowy Prowincjał Jezuitów Nowym Prowincjałem
Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej został mianowany
o. Tomasz Kot SJ. Urząd oficjalnie przejmie 26 września
2009 r.
O. Tomasz Kot SJ urodził się 3 stycznia 1966 r. w
Lublinie. Tam się wychowywał i w wieku 6 lat rozpoczął
naukę w Szkole Podstawowej. Po jej ukończeniu
rozpoczął naukę w II Liceum Ogólnokształcącym im Jana
Zamoyskiego w Lublinie i uzyskał świadectwo dojrzałości

w 1984 r. Po złoŜeniu egzaminów wstępnych został
przyjęty na Sekcję Psychologii Wydziału Nauk
Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i
zaliczył pierwszy rok studiów. W 1985 r. przerwał studia,
aby wstąpić do Towarzystwa Jezusowego. Do zakonu
został przyjęty przez ówczesnego o. prowincjała
Stanisława Opielę i rozpoczął nowicjat w Kaliszu dnia 19
sierpnia 1985 r., a ukończył w Gdyni i tam 26 września
1987 r. złoŜył pierwsze śluby zakonna na ręce o. rektora i
magistra nowicjatu Czesława Kozłowskiego. Filozofię

studiował w Krakowie (1987 – 1990). Dwuletnią
magisterkę odbył w Toulouzie we Francji, a pierwszy cykl
teologii studiował w ParyŜu (1992 – 1995). Od 1995
studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w
Rzymie. Najpierw przygotowywał licencjat z teologii
biblijnej, a następnie doktorat, który ukończył w grudniu
2001 r. na podstawie pracy: „La fede, via della vita:
composizione e interpretazione della Lettera di
Giacomo”.
Święcenia kapłańskie przyjął
dnia 27 czerwca 1996 r. w
Sanktuarium św. Andrzeja
Boboli w Warszawie przez
posługę
abp
Józefa
Kowalczyka,
Nuncjusza
Apostolskiego w Polsce. Od
2001 r. pracuje na PWTW
Sekcja „Bobolanum” jako
wykładowca teologii biblijnej.
W roku 2001/2 pełnił funkcje
sekretarza „Bobolanum”, a
od 2002 do 2009 był
Dyrektorem Wydawnictwa
„Rhetos”. W latach 2002 – 2006 pomagał Redaktorowi
Naczelnemu Przeglądu Powszechnego, a od 2006 do
chwili obecnej jest jego Redaktorem Naczelnym. Trzecią
probację odbył w okresie XII 2004 – I 2006 w Lalouvesec
we Francji pod kierunkiem o. instruktora Yves de
Kergaradec SJ, a 27 września 2006 r., w Sanktuarium
św. Andrzeja Boboli w Warszawie, złoŜył uroczystą
profesję zakonną, która przyjął o. prowincjał Dariusz
Kowalczyk.
Dnia 20 marca 2009 r. decyzją Ojca
Generała
Adolfo
Nicolása
został
mianowany
Prowincjałem
Prowincji
Wielkopolsko-Mazowieckiej
Towarzystwa Jezusowego. Za: www.jezuici.pl

Magazyn Familia świętuje pierwsze urodziny W
pierwszą rocznicę istnienia „Magazynu Familia”, w
niedziele 29 marca 2009 r. w kaplicy domu zakonnego
paulistów przy ul Prawniczej 62 w Warszawie odbyła się
Msza św. dziękczynna.
W ten sposób członkowie redakcji i ich rodziny wyrazili
Bogu wdzięczność za rok wspólnej pracy i modlili się o
dalszy rozwój miesięcznika. Jak podkreślił w swojej
homilii redaktor naczelny "Magazynu Familia" ks. Mariusz
Krawiec SSP, jesteśmy wdzięczni Bogu za to, Ŝe ta nowa
inicjatywa wydawnicza znajduje pozytywny oddźwięk
wśród czytelników, a czasopismo wpisuje się co raz
bardziej w wysiłek polskiego Kościoła na rzecz formacji
rodziny.
[K.Z] www.paulus.org.pl

Kalwaria Pacławska: Brakuje juŜ tylko cudu Do
wyniesienia na ołtarze sługi BoŜego o. Wenantego
Katarzyńca brakuje juŜ tylko takiego cudu, którego w
Ŝaden sposób nie dałoby się podwaŜyć" - ogłosił
postulator sprawy o. Paweł Solecki OFMConv.
W Kalwarii Pacławskiej w ostatnią sobotę i niedzielę
franciszkanie modlili się o wyniesienie na ołtarze swojego
współbrata, Ŝyjącego na przełomie XIX i XX w.
"Inspiratorem wyniesienia na ołtarze o. Wenantego był
św. Maksymilian Kolbe. Jednak II wojna światowa
opóźniła rozpoczęcie tego procesu. Został on wszczęty
dopiero w 1949 roku" - opowiada o. Solecki. Teraz co
roku franciszkanie w ostatni weekend marca (w okolicach
rocznicy śmierci o. Wenantego - 31 marca - przyp. red.)
gromadzą się wokół jego grobu w podcieniach
sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej i modlą się o jego
beatyfikację.

O. Wenanty Katarzyniec ur. się 7 października 1889 r. w
Obydowie koło Lwowa. Ukończył lwowskie seminarium
nauczycielskie. Zaraz potem wstąpił do zakonu
franciszkanów. Święcenia przyjął w Krakowie w 1914 r.
Nie oszczędzał się. Wiernym słuŜył szczególnie w
konfesjonale i na ambonie. Szybko został mistrzem
nowicjatu. Był teŜ wykładowcą filozofii, łaciny i greki.
Posługiwał chorym w szpitalu onkologicznym i siostrom
zakonnym, głosząc im konferencje i rekolekcje. Był
człowiekiem głębokiej modlitwy. Chory na gruźlicę zmarł
31 marca 1921 r. w Kalwarii Pacławskiej w wieku 32 lat.
Przyjaźnił się z o. Maksymilianem, który powiedział o
nim: "O. Wenanty nie silił się na rzeczy nadzwyczajne,
ale zwyczajne wykonywał w sposób nadzwyczajny". jms
Za: www.franciszkanie.pl

Śluby wieczyste u Pijarów

.
W sobotę 28 marca trzech alumnów seminarium
pijarskiego złoŜyło na ręce o. Prowincjała śluby wieczyste
ofiarowując siebie całkowicie na słuŜbę Bogu. Zgodnie z
konstytucjami Zakonu Pijarów profesi ślubowali
praktykowanie rad ewangelicznych oraz szczególną
troskę o wychowanie dzieci i młodzieŜy.
Po uroczystej eucharystii wszyscy przybyli goście
świętowali w progach pijarskiego liceum, gdzie
przygotowano zarówno coś dla oŜywienia ciała jak i
ducha. NajwaŜniejsze jednak było samo spotkanie z
profesami wieczystymi - Rafałem, Jackiem i Łukaszem.
Michał Warzyc SP
www.pijarzy.pl

Kalwaria
Zebrzydowska:
inauguracja
Roku
Jubileuszowego Eucharystia pod przewodnictwem
kard. Franciszka Macharskiego zainaugurowała dziś Rok
Jubileuszowy sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej.
WiąŜe się on z 800-leciem Zakonu Franciszkańskiego,
400. rocznicą konsekracji kalwaryjskiej świątyni oraz 30.
pierwszej wizyty tam Jana Pawła II. O. Damian Muskus,
kustosz sanktuarium, wyjaśnia, Ŝe inauguracja Roku
Jubileuszowego zbiega się z początkiem sezonu
pielgrzymkowego, który jak zwykle rozpoczyna się od
Misterium Męki Pańskiej w Niedzielę Palmową.
Franciszkanin dodał, Ŝe nieprzypadkowo uroczystej
inauguracji dokonał kard. Macharski. „Kardynał, jako
metropolita krakowski, bardzo często przyjeŜdŜał do
Kalwarii – podkreśla bernardyn. – Chodził śladami swego
wielkiego poprzednika, kard. Karola Wojtyły, modlił się na
DróŜkach. Niejednokrotnie przyjeŜdŜał tu prywatnie.
Znamy jego wielką miłość do tego miejsca”. Z okazji
jubileuszu zaplanowano wiele uroczystości religijnych.
Ich kulminacja nastąpi podczas odpustu sierpniowego, w
święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Na
sanktuarium kalwaryjskie składa się barokowa bazylika z
obrazem Matki BoŜej oraz blisko 50 zabytkowych kaplic
wokół świątyni, wzniesionych na górze śar.
Za: Serwis Radia Watykańskiego

Wiadomości zagraniczne
Kamerun: „Hosanna” pośród palm Uroczyste
procesje Niedzieli Palmowej przeszły teŜ w kameruńskich
wioskach. Wejścia do leŜących w buszu kaplic zdobiły
ogromne liście palmowe. Mniejsze gałązki palm trzymali
w rękach uczestniczący w liturgii wierni. W wielu
parafiach odbyły się teŜ zloty młodzieŜy. Radosne
„Hosanna” wyśpiewane przy dźwiękach tradycyjnych
afrykańskich instrumentów, jak balafony, grzechotki i
bębny, rozbrzmiało dziś w najdalszych zakątkach
kameruńskiego buszu. Liturgie rozpoczęły się przed
kaplicami. Wiele z nich to proste konstrukcje z patyków
oblepionych gliną.
Wierni w sanktuarium BoŜego Miłosierdzia w Atoku, by
schronić się przed palącym tropikalnym słońcem,
rozpoczęli obchody Niedzieli Palmowej pod ogromnym
mangowcem, dającym cień. Następnie tanecznym
krokiem, z gałązkami palm oliwnych w dłoniach, przeszli
do sanktuarium. Procesję rozpoczynały odświętnie
ubrane dzieci; niektóre z nich trzymały większe od siebie
palmy. W kazaniu rektor sanktuarium, ks. Franciszek
Filipiec MIC, wskazał na przykład Jezusa – Sługi,
podkreślając, Ŝe takiej postawy bardzo potrzebuje
kameruńskie społeczeństwo i Kościół. Po kazaniu w
lokalnym języku maka, najmłodsi uczestnicy liturgii
kilkakrotnie wspólnie wyznali, Ŝe Jezus jest prawdziwym
Zbawicielem
świata.
Obchody Niedzieli Palmowej zakończyły się procesją
eucharystyczną i tańcem uwielbienia z wzniesionymi w
górę liśćmi palmowymi w dłoniach. W liturgii
uczestniczyła licznie młodzieŜ, która z terenu całej parafii
przybyła do sanktuarium na swe dwudniowe święto.
Młodzi
rozwaŜali
orędzie
Benedykta
XVI
o
chrześcijańskiej
nadziei,
próbując
w
niełatwej
codzienności Kamerunu odkryć znaki nadziei na
przyszłość. B. Zajączkowska,
Atok/ rv Za: Serwis Radia Watykańskiego

Salezjanin
na
czele
Papieskiej
Akademii
Teologicznej Benedykt XVI mianował ks. Manlio
Sodiego, salezjanina, prezesem Papieskiej Akademii
Teologicznej. Ta watykańska instytucja ma na celu
promowanie studiów teologicznych oraz dialog między
filozofią a teologią. PAT związana jest szczególnie z
Kongregacją ds. Edukacji Katolickiej. Ks. Sodi jest
wykładowcą na wydziale teologicznym Papieskiego
Uniwersytetu Salezjańskiego, specjalistą od liturgiki. Był
do tej pory członkiem zwyczajnym Papieskiej Akademii
Teologicznej.
Za: Serwis Radia Watykańskiego

Kapituła Saletynów: projekt połączenia prowincji
polskiej i szwajcarskiej W dniach od 30 marca do 1
kwietnia 2009 roku w Mörschwil w Szwajcarii obraduje
Kapituła Prowincjalna Prowincji Szwajcarskiej pod
przewodnictwem przełoŜonego generalnego ks. Dennisa

Looisa MS.Tematem Kapituły jest projekt połączenia
dwóch
Prowincji
–
polskiej
i
szwajcarskiej.
Do udziału w obradach został zaposzony takŜe Zarzad
Prowincji Polskiej, którego reprezentantami są: ks.
Roman Gierek MS – wikariusz prowincjalny oraz ks. Piotr
Szweda MS – sekretarz prowincjalny. W pierwszym dniu
Kapitulanci spotkali się z ordynariuszem diecezji St.
Gallen bpem Markusem Büchel oraz dyskutowali na
temat połączenia obydwu Prowincji. W drugim, 31 marca,
odbyły się wybory, podczas których Kapituła wybrała ks.
Piotra śabę MS na prowincjała, na drugą kadencję oraz
nową Radę w składzie ks. Franz Reinelt MS - wikariusz
prowincjalny i ks. Albert Schlauri MS - asystent
prowincjalny. Serdecznie gratulujemy (ps).
Za: www.saletyni.pl

Rzym: Nowy rektor Kolegium św. Wawrzyńca O.
Izydor Peterhans został mianowany nowym rektorem
międzynarodowego Kolegium św. Wawrzyńca z Brindisi,
Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, w Rzymie informuje biuro prasowe zakonu.
O. Izydor (na zdjeciu / fot. OFMCap Rzym) pochodzi ze
Szwajcarii. Urodził się w sierpniu 1942 roku w Kunten. Do
kapucynów wstąpił w 1963
roku. Profesję wieczystą
złoŜył 17 września 1967
roku, a święcenia kapłańskie
przyjął 3 lipca 1969 roku.
Pracował wiele lat w Afryce
jako
misjonarz.
Był
formatorem,
mistrzem
nowicjatu,
wieceprowincjałem,
a
następnie
ministrem
prowincjalnym
prowincji
tanzańskiej. Od 2003 do
lutego
2009
roku
wiceprowincjałem w Kenii. Wyboru nowego rektora
Kolegium św. Wawrzyńca dokonał zarząd Zakonu Braci
Mniejszych Kapucynów, w Rzymie, 27 marca br.
Międzynarodowe Kolegium św. Wawrzyńca z Brindisi
powstało w 1908 roku. Jest instytucją formacyjną i
kulturalną. Jako cel stawia sobie pomoc w zgłębianiu i
przekazywaniu kultury franciszkańsko-kapucyńskiej oraz
słuŜy wychowaniu przyszłych pokoleń zakonników. Jest z
pewnością najliczniejszą i najbardziej zróŜnicowaną
kulturowo wspólnotą w całym zakonie kapucynów,
gromadzi bowiem braci ze wszystkich stron świata,
umoŜliwiając im studiowanie na róŜnych uniwersytetach
Wiecznego Miasta.
Biuro Prasowe Kapucynów

Internetowa strona tygodnia
Franciszkanin dla tvn24 - PRIMA APRILIS! Ta
informacja, która wprowadziła tyle zamętu, została
wygenerowana przez red. www.franciszkanienet jako
Ŝart prima aprilisowy. Serdecznie dziękuję wszystkim

zaangaŜowanym pracownikom tvn24 z Poznania, którzy
pomogli w realizacji tego pomysłu
o.Leonard Bielecki,
administrator

A
oto
treść
prima
aprilisowego
Ŝartu
www.franciszkanie.net : o. Leonard Piotr Bielecki OFM
rozpoczyna z początkiem miesiąca kwietnia 2009r. pracę
w najpopularniejszym serwisie informacyjnym w kraju.
Jako korespondent z Poznania będzie zajmował się
tematyką religijną w szerokim tego słowa znaczeniu. Jego
dziennikarska
pasja
jak
równieŜ
wcześniejsze
zaangaŜowanie w mediach pozwoliły mu jako
pierwszemu franciszkaninowi w Polsce rozpocząć pracę
dla tvn24.
- Bardzo chciałbym sprostać oczekiwaniom zarówno
widzów, jak i moich nowych przełoŜonych, którzy
podejmując tak pionierską decyzję o zatrudnieniu kapłana
i zakonnika, z pewnością takŜe i z niepokojem będą

patrzeć na moje materiały. Ufam, Ŝe z BoŜą pomocą
sprostam wymaganiom jakie stawia redakcja- powiedział
o. Leonard Bielecki OFM
Telewizja tvn24 zdecydowała się na ten krok, po wnikliwej
analizie rynku medialnego i przeprowadzonej ankiecie
wśród telewidzów. Okazało się, Ŝe coraz więcej osób
spośród oglądających serwis chce, aby równieŜ
informacje o charakterze religijnym podawane były przez
korespondentów gruntownie znających problematykę i
nomenklaturę środowiska kościelnego.

GRATULUJUEMY POMYSŁU I ZAPRASZAMY NA
WWW.FRANCISZKANIE.NET

Zapowiedzi wydarzeń
Kard. Saraiva Martins papieskim wysłannikiem na franciszkańską kapitułę Ojciec Święty mianował kard. José
Saraivę Martinsa swoim specjalnym wysłannikiem, który ma przewodniczyć wyborom nowego ministra generalnego
Zakonu Braci Mniejszych, czyli najwyŜszego przełoŜonego franciszkanów (OFM). Wybory odbędą się 4 czerwca w
AsyŜu w ramach kapituły generalnej zakonu. .
Za: Serwis Radia Watykańskiego
Drugi Zjazd Rodzin Rycerstwa Niepokalaniej Franciszku, odbuduj moją rodzinę!" - to hasło zjazdu rodzin, który
odbędzie się w dniach 1-3 maja 2009 r. w Niepokalanowie Lasku. Organizatorzy zaplanowali osobny program dla dzieci
i dla rodziców.
1 maja 2009, piątek: 14:00 Rozpoczęcie. 14:45 W rodzinnym kręgu: "śycie dla Ŝycia". 16:30 Msza święta. 19:00 Wokół
rodziny: NMPR jako remedium na bolączki małŜeńskie. 20:30 Intronizacja Chrystusa Króla.
2 maja 2009, sobota: 9:15 W rodzinnym kręgu: Kryzysy w rodzinie. 11:15 Dziecko z probówki – etyczne problemy
metody in vitro. 14:30 "Cała Polska czyta dzieciom". 15:30 Praca w grupach. 17:00 Msza święta. 20:00 Pogodny
wieczorek. 20:30 Wieczór maryjny.
3 maja 2009, niedziela: 9:15 W rodzinnym kręgu: panel świadectw. 11:00 Msza święta (błogosławieństwo rodzin i
dzieci).
Za: www.niepoklanow.pl

Zaproszenie na sympozjum: "W trosce o odnowę Ŝycia konsekrowanego" W imieniu Redakcji
dwumiesięcznika śycie Konsekrowane oraz Podyplomowych Studiów Teologii śycia Konsekrowanego Papieskiego
Wydziału Teologicznego we Wrocławiu mamy zaszczyt zaprosić przedstawicieli wspólnot zakonnych na Ogólnopolskie
Sympozjum Teologii śycia Konsekrowanego.Temat Sympozjum: W trosce o odnowę Ŝycia konsekrowanego. Odbędzie
się ono w dniach: 30 kwietnia – 03 maja br. w Klaretyńskim Centrum Spotkań i Dialogu w Krzydlinie Małej k/Wrocławia.
Prosimy bardzo o potwierdzenie udziału w Sympozjum do dnia 25 kwietnia br. Całkowity koszt sympozjum (noclegi,
posiłki) wynosi – 200 zł. Zgłoszeń naleŜy dokonywać na adres: zk.redakcja@palabra.pl lub tel. 071/348 30 86, Dojazd:
PKP (ewentualnie PKS) ze stacji Wrocław Główny do stacji Wołów (kierunek: Głogów, Zielona Góra) – stąd
gwarantujemy dojazd samochodem do Krzydliny.
Z wyrazami szacunku –
o. dr hab. Jacek Kiciński CMF

Ogólnopolskie Sympozjum Teologii śycia Konsekrowanego
30 kwietnia - 03 maja 2009
Otoczmy troską Ŝycie
W trosce o odnowę Ŝycia konsekrowanego
PROGRAM

30 kwietnia (czwartek)
18.00 – Eucharystia
19.00 – Kolacja
19.30 – Przywitanie Gości
19.45 – Caritas Christi urget nos – św. Paweł wzorem postawy ucznia Jezusa -refleksja teologiczno-biblijna (Ks. Prof. dr

hab. M. Rosik)
01 maja (piątek)
07.00 – Jutrznia
07.30 – Śniadanie
08.30 – Konferencja I - Powołani do świętości – „święci w świecie”
Ks. Bp. Prof. dr hab. A. Siemieniewski
09.15 – Dyskusja
10.00 – Konferencja II - Formacja w drodze – priorytety na dziś - ks. dr hab. Cz. Parzyszek SAC
10.45 – Dyskusja
12.00 – Eucharystia
13.00 – Obiad
15.00 – Konwersatoria tematyczne:
1.
2.
3.
4.

Powołanie darem i zadaniem -o. dr J. Tupikowski CMF
Dynamiczny wymiar Ŝycia konsekrowanego- o. dr hab. J. Kiciński CMF
Jak odnaleźć sens i jakość naszego powołania? - s. dr J. Hernik RMI
Etapy formacji w kontekście współczesnej kultury - o. lic. Ł. Przybyło CMF

16.00 – Kawa
17.00 – Dyskusja panelowa (prowadzi o. dr J. Tupikowski CMF)
19.00 – Kolacja
20.30 – NaboŜeństwo majowe
02 maja (sobota)
07.00 – Jutrznia
07.30 – Śniadanie
08.30 – Konferencja I - Duchowość komunii. Jaki model wspólnoty – wspólnota na dziś? - o. prof. dr hab. Jerzy Wiesław
Gogola OCD
09.15 – Konferencja II - Troska o Ŝycie duchowe w wymiarze indywidualnym i wspólnotowym - o. prof. dr hab. Kazimierz
Lubowicki OMI
10.45 – Dyskusja
12.00 – Eucharystia
13.00 – Obiad
15.00 – Konwersatoria tematyczne
1.
2.
3.
4.

Rekolekcje – czas odnowy! Jak je organizować i jak je „przeŜywać”? - o. dr Wojciech Popielewski OMI
Duchowość Słowa BoŜego – dzielić się wiarą - o. prof. dr hab. Kazimierz Lubowicki OMI
Jak oŜywić Ŝycie wspólnoty? - o. lic. F. Kaltbach OFM
Współczesna posługa władzy i posłuszeństwo - s. dr J. Hernik RMI

16.00 – Kawa
17.00 – Dyskusja panelowa (prowadzi o. dr W. Popielewski OMI)
19.00 – Kolacja
20.30 – NaboŜeństwo majowe
03 maja (niedziela)
07.00 – Jutrznia z Eucharystią
07.30 – Śniadanie
08.30 – Współczesne znaki czasu wyzwaniem dla konsekrowanych - o. prof. dr hab. P. Liszka CMF
09.15 – Dyskusja
10.00 – Myśleć globalnie, Ŝyć lokalnie - o. lic. F. Kaltbach OFM
10.45 – Podsumowanie Sympozjum
11.30 – Obiad

Odeszli do wieczności
Włochy: Zmarł kardynał Umberto Betti 1 kwietnia br.
w wieku 87 lat zmarł we Włoszech kard. Umberto Betti,
franciszkanin, były rektor Papieskiego Uniwersytetu
Laterańskiego - podało Biuro Prasowe Zakonu Braci
Mniejszych.
Kard. Umberto Betti miał 87 lat, z czego 71 przeŜył w
zakonie, 63 w kapłaństwie i 2 jako kardynał. Urodził się 7
marca 1922 r. w Pieve S. Stefano (Włochy). Do Zakonu
Braci Mniejszych wstąpił w 1937 r. Pierwsze śluby złoŜył
w 1938, a wieczyste - w 1943 r. Święcenia kapłańskie
przyjął w 1946 r Rozprawę doktorską napisał z teologii
dogmatycznej, studiował na Katolickim Uniwersytecie w
Louvain (Belgia). Wykładał teologię dogmatyczną na
franciszkańskich wydziałach teologicznych w Sienie i
Fiesole. W 1961 r. został mianowany konsultorem komisji
teologicznej przygotowującej Sobór Watykański II, a w
1963 r. - ekspertem na tym soborze. Czynnie
uczestniczył w przygotowaniu konstytucji dogmatycznych
"Lumen gentium" i "Dei verbum".
W lipcu 1964 r. został wykładowcą Papieskiego
Uniwersytetu "Antonianum" Rzymie. W latach 1966-1969
był dziekanem wydziału teologicznego tej uczelni, a w
1975-1978 - jej rektorem. Do września 1995 r., kiedy
przeniósł się do La Verna, był członkiem wspólnoty
Międzynarodowego Kolegium św. Antoniego. W latach
1991-1995 był rektorem Papieskiego Uniwersytetu
Laterańskiego. Współpracował z róŜnymi dykasteriami
Kurii Rzymskiej, m.in. z Kongregacją Nauki Wiary,
Sekretariatem Stanu i Kongregacją ds. Biskupów. Był
członkiem zwyczajnym Papieskiej Akademii Teologicznej
oraz członkiem Komisji Wiara i Ustrój światowej Rady
Kościołów. W 1995 r. papieŜ Jan Paweł II przyznał mu
KrzyŜ pro Ecclesia et Pontifice.
Na konsystorzu 24 listopada 2007 r. papieŜ Benedykt
XVI podniósł go do godności kardynalskiej. Otrzymał tytuł
kardynała-diakona Ss. Vito, Modesto e Crescenzia. Zmarł
1 kwietnia br., w klasztorze Zakonu Braci Mniejszych w
Fiesole (Włochy), gdzie mieszkał. www.franciszkanie.pl

Śp. o. Anicet Józef
Sajek
(1937-2009),
franciszkanin. Dnia 27
marca 2009 r. w
szpitalu w Krośnie zmarł
po długiej i cięŜkiej
chorobie w 72 roku
Ŝycia, 57 roku Ŝycia
zakonnego, w 47 roku
kapłaństwa o. Anicet
Józef Sajek OFM Conv,
przebywający
w
ostatnich
latach
w
klasztorze w Głowience.
Pogrzeb odbył się 30

marca. Poprowadził go ks. bp Adam Szal z Przemyśla, a
kazanie wygłosił prowincjał franciszkanów - o. Jarosław
Zachariasz OFMConv.
O. Anicet Józef Sajek urodził się 2 stycznia 1937 roku w
miejscowości Breń Osuchowski (powiat mielecki), jako
syn Jana i Zofii z d. Grzelak. Na chrzcie świętym otrzymał
imię Józef. Do szkoły podstawowej uczęszczał w
miejscowości Czermin, gdzie równieŜ była jego parafia.
W 1951 r. zgłosił się do Małego Seminarium
Franciszkanów w Sanoku. Rok później musiał przerwać
naukę, poniewaŜ Małe Seminarium zostało zamknięte
przez komunistyczne władze państwowe. Wtedy napisał
podanie o przyjęcie do Zakonu Franciszkanów. Dnia 26
sierpnia 1952 roku rozpoczął w Jaśle nowicjat, który
zakończył 28 sierpnia 1953 r. pierwszą profesją zakonną.
Tam teŜ kontynuował naukę w zakresie szkoły średniej
przygotowując się do matury. W 1956 r. rozpoczął studia
filozoficzne w Łodzi Łagiewnikach. Po dwóch latach
filozofii, kontynuował dalsze studia teologiczne w
Krakowie, które ukończył cztery lata później. Dnia 7
października 1959 r. złoŜył w Krakowie uroczystą
profesję zakonną, a 16 czerwca 1962 r. przyjął święcenia
kapłańskie.
Po przyjęciu święceń kapłańskich o. Anicet przez rok
studiował w Studium Pastoralnym w Krakowie
prowadzonym przez Franciszkanów. Później rozpoczął
długoletnią posługę w klasztorach krakowskiej prowincji
franciszkanów jako katecheta we Lwówku Śląskim od
czerwca 1963 r.; od października 1967 r. jako wikariusz w
Ulesiu (filia franciszkańskiej parafii w Legnicy), następnie
przez kilka lat (1972-1981) pracował jako wikariusz
parafii i klasztoru, katecheta i opiekun ministrantów we
Wrocławiu. W 1981 r. został wybrany gwardianem
klasztoru w Dąbrowie Górniczej, gdzie sprawował ten
urząd do 1983 r. Następnie pracował jako katecheta w
Krośnie (1983-1986), Pieńsku (1986-1987), Radomsku
(1987-1989), Krakowie (1989-1990), Sanoku (19901997). Gdy w Sanoku jego stan zdrowia nie pozwalał mu
na dalszą pracę przy katechizacji, angaŜował się w
duszpasterstwo w kościele i w konfesjonale. W kolejnych
latach pracował jako duszpasterz w Radomsku (19971998), Wrocławiu (1998-2001), Jaśle (2001-2002),
Szklarskiej Porębie (2002-2006). Ostanie lata Ŝycia
spędził w klasztorze w Głowience(…).
O. Adam Mączka OFMConv

PoŜegnania: brat Justyn OCist - Władysław
Masternak Z głębokim Ŝalem zawiadamiamy, Ŝe dnia 01
kwietnia 2009 roku, w 85 roku Ŝycia, 51 profesji
zakonnej, zasnął w Panu brat Justyn OCist, Władysław
Masternak.
Msza Święta pogrzebowa została odprawiona w Bazylice
Cystersów w Mogile, w sobotę, dnia 04 kwietnia 2009
roku o godzinie 11.00, po której odprowadzono Zmarłego
na Cmentarz parafialny w Mogile.
Cystersi z Mogiły

