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Drodzy Współbracia
Kolejny tydzień okresu wielkanocnego przyniósł wiele wydarzeń waŜnych dla Kościoła i naszych wspólnot. W
Ziemi Świętej trwała trudna i bogata w owoce pielgrzymka papieŜa Benedykta XVI, na którą w Biuletynie i na
portalu internetowym www.zyciezakonne.pl patrzyliśmy oczyma gospodarzy świętych miejsc – franciszkanów.
W Krakowie odbyło się 123 zgromadzenie plenarne Konferencji WyŜszych PrzełoŜonych Zakonów Męskich w
Polsce, które – jak sądzę – będzie nie tylko wydarzeniem tygodnia, bo przyniosło kilka konkretnych i waŜnych
decyzji. Cieszyliśmy się z uhonorowania kard. Stanisława Nagyego przez Wydział Teologiczny we Wrocławiu
oraz święceń biskupich misjonarza redemptorysty O. Józefa Słabego w Argentynie. Chrystusowcy dzielili się z
nami radością z zakończenia diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego ich WspółzałoŜyciela Śł. B. O.
Ignacego Posadzego a redemptoryści z jubileuszu 100 lecia kanonizacji św. Klemensa Hofbauera. W wielu
seminariach zakonnych przyszedł czas święceń kapłańskich i diakonatu.
Redakcja www.zyciezakonne.pl i Biuletynu cieszy się z pierwszego spotkania miedzyseminaryjnej grupy
kleryków, zainteresowanych współpracą z portalem internetowym Konferencji, które odbyło się w Krakowie 11
maja. Wierzymy, Ŝe to otwiera nowy etap naszej obecności w tym współczesnym medium. Przypominam, Ŝe
czekamy na materiały i propozycje współpracy zarówno w prowadzeniu strony internetowej, jak i naszego
Biuletynu. Piszcie na adres: redakcja@zyciezakonne.pl
Niech Zmartwychwstały Pan darzy nas pokojem i radością!
K. Malinowski OFMConv
Sekr.gen. Konferencji

Wiadomość tygodnia
123 ZGROMADZENIE PLENARNE KONFERENCJI WYśSZYCH PRZEŁOśONYCH ZAKONÓW MĘSKICH

Inicjatywy zakonników w sferze duszpasterskiej i organizacyjnej
W Krakowie zakończyło się dwudniowe Zgromadzenie
plenarne Konferencji WyŜszych PrzełoŜonych Zakonów
Męskich w Polsce. Wiosenne spotkanie poświęcone było
moŜliwym
inicjatywom
Konferencji
w
sferze
duszpasterskiej i organizacyjnej. Przewodniczący
Konferencji zakonnej ks. Tomasz Sielicki SChr.
przedstawił pięć propozycji inicjatyw pastoralnych, które
mogą skutecznie przeciwstawić się laicyzacji.
W
pierwszej
kolejności
wymienił
konieczność
udostępniania ludziom kościołów do modlitwy przez cały
dzień. „Długie godziny są czynne bary, puby itp. A
kościoły? Często są otwierane dopiero pół godziny przed
naboŜeństwem, potem znowu zamykane na pięć
spustów - „dla bezpieczeństwa". Nakłaniał do
przywracania naleŜnego miejsca architekturze i sztuce
sakralnej, w tym muzyce, a w przypadku nowych
inwestycji do konieczności konsultowania planów
budowlanych ze specjalistami: historykami sztuki i
artystami rozumiejącymi sztukę chrześcijańską. Zachęcał
do dawania świadectwa Ŝycia. „Kapłani winni być obecni i
rozpoznawalni na polu kultury i miłosierdzia przez
myślenie zgodne z wiarą, zalety osobiste i takŜe strój” –
mówił za Benedyktem XVI. Trzecią propozycją
pastoralną, według przewodniczącego Konferencji, jest
dawanie
pierwszeństwa
duszpasterstwu
sakramentalnemu przed „imprezami" i „showami”.

Czwartą - zachowanie charakteru dni świętych
(niedziela!) i tzw. „mocnych" okresów liturgicznych:
Adwentu, Wielkiego Postu. Piątą - budowanie,
wspieranie i promowanie elit chrześcijańskich. Na
Konferencję zakonników zaproszony został o. Andrzej
Rębacz CSsR dyrektor Krajowego Duszpasterstwa
Rodzin.
Przedstawił on sytuację małŜeństw i rodzin we
współczesnym świecie, przyczyny ataków na nie, recepty
na wyjście obronną ręką z tych sytuacji oraz wskazania
dla formacji alumnów zakonnych dotyczących tych
zagadnień. Redemptorysta zacytował wyniki badań,
przeprowadzonych
przez
amerykańską
socjolog
Mercedes Arzur Wilson na temat trwałości róŜnych
związków małŜeńskich. Wynika z nich, Ŝe związki oparte
tylko na ślubie cywilnym w połowie się rozpadają, zaś po
ślubie kościelnym bez praktykowania swojej wiary - w 33
proc. Jednak, jak wynika z badań, kiedy młodzi zawarli
ślub kościelny i co niedziela uczestniczą we mszy św. –
juŜ tylko 2 proc. takich małŜeństw się rozpada. A kiedy po
ślubie
kościelnym
małŜonkowie
uczestniczą
w
coniedzielnej mszy św. i wspólnie modlą się kaŜdego
dnia odsetek rozwodów spada do 0,07 proc. Podczas
zebrania plenarnego wyŜszych przełoŜonych zakonów
męskich uczestnicy pracowali równieŜ w komisjach.

Podczas pracy w grupach wypracowali rozmaite
sposoby, które mogą pomóc im w duszpasterstwie w
obliczu postępującej laicyzacji. Efekty dyskusji będą
opracowane w specjalnym liście, skierowanym do
wszystkich zakonników w Polsce. Zebranie plenarne
postanowiło takŜe rozpocząć proces tworzenia struktur
regionalnych Konferencji na poziomie Kościołów
lokalnych (diecezji) oraz powołać do Ŝycia „Forum
współpracy międzyzakonnej”, którego celem jest
współdziałanie klasztorów na polu oszczędności i
obniŜenia wydatków na bieŜące funkcjonowanie wspólnot
zakonnych. Inicjatywę ma
realizować
Opactwo
Benedyktynów w Tyńcu. Został wybrany nowy ekonom
Konferencji – ks. Piotr Cie, saletyn.

cenny i niezastąpiony wkład w kształtowanie duchowości
polskiego społeczeństwa, zarówno w przeszłości, jak i
obecnie. Przypomniał o obowiązkach przełoŜonego
wobec podwładnych i o słuŜbie jako istocie urzędu.
Nawiązując do rocznicy zamachu na Ŝycie Jana Pawła II,
powiedział, Ŝe w posługę kaŜdego ucznia Chrystusa, a
tym bardziej pasterza wpisany jest krzyŜ. Kard. Dziwisz
zaapelował do wszystkich zgromadzonych w bazylice św.
Franciszka, aby za wstawiennictwem Biedaczyny z
AsyŜu i wszystkich świętych zakonodawców prosili o
łaskę twórczej wierności dla wszystkich zakonów,
zgromadzeń
zakonnych
i
instytutów
Ŝycia
konsekrowanego w Polsce.
„Niech w duchu swoich charyzmatów ubogacają Ŝycie
całego Kościoła. Niech dają świadectwo Chrystusa
ubogiego. Niech budzą w ludzkich sercach wiarę, miłość i
nadzieję. Niech przekonują wszystkich, Ŝe skarbem i
perłą jest Jezus Chrystus. Niech promieniują Jego
dobrocią i miłosierdziem. Niech w naszym podzielonym
społeczeństwie krzewią braterstwo i przyjaźń. Niech
pomagają zrozumieć, Ŝe wszyscy jesteśmy dziećmi
jednego Boga” - zachęcał.

Na zakończenie spotkania do zakonników przybył kard.
Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. Przewodniczył
mszy św. i wygłosił homilię. Podziękował zakonnikom za

Wiosenne, 123. zgromadzenie plenarne zakonników
odbyło się u franciszkanów, z racji przypadającej w tym
roku 800. rocznicy ustnego zatwierdzenia Reguły św.
Franciszka. Jubileuszowi poświęcona była wtorkowa,
poranna
medytacja,
przeprowadzona
przez
przewodniczącego
Konferencji
Prowincjałów
Franciszkańskich o. Jacka Waligórę OFMCap oraz
homilia wygłoszona podczas mszy św. przez bpa
Stanisława Padewskiego OFMCap. Do jubileuszu
wielokrotnie odnosił się równieŜ w swej homilii kard.
Stanisław Dziwisz. jms

Wiadomości krajowe
Centralne obchody 100.
rocznicy kanonizacji św.
Klemensa
Hofbauera
Uroczystą
Eucharystią
w
warszawskiej bazylice św.
KrzyŜa
rozpoczęły
się
centralne obchody 100-lecia
kanonizacji św. Klemensa
Marii Hofbauera, który pod
koniec XVIII w. sprowadził
Zgromadzenie
Redemptorystów do Polski
zakładając jego pierwszą
placówkę
w
Warszawie.
Dalszy ciąg jubileuszowych obchodów przeŜywany
będzie
w
formie
międzynarodowej
pielgrzymki
obejmującej Wiedeń (18-20 maja), Tasowice na
Morawach (21 maja) i Kraków (22-23 maja). 20 maja
przypada dokładnie 100 lat od dnia, kiedy to papieŜ Pius
X w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego dokonał w
Rzymie kanonizacji św. Klemensa Marii Hofbauera ze
Zgromadzenia Redemptorystów, apostoła Warszawy,
patrona Wiednia i patrona piekarzy.
Polscy redemptoryści rozpoczęli centralne uroczystości
dziękczynne za osobę i dzieło św. Klemensa w niedzielę
17 maja Mszą św. radiową sprawowaną w bazylice św.
KrzyŜa w Warszawie. Eucharystii, transmitowanej przez

Polskie Radio i Radio Maryja, przewodniczył i homilię
wygłosił wikariusz prowincjała Warszawskiej Prowincji
Redemptorystów o. Piotr Chyła. Kaznodzieja przedstawił
pokrótce postać i pracę św. Klemensa, a następnie
zestawił ją z dzisiejszą posługą redemptorystów, którzy w
obecnym roku świętują równieŜ 100-lecie istnienia
polskiej prowincji swojego Zgromadzenia. (…)
O. Chyła odniósł się równieŜ do sytuacji dzisiejszego
kryzysu Europy. Zaproponował, by powrócić do
dziedzictwa świętych i błogosławionych, czerpiąc stamtąd
inspirację. Św. Klemens poprzez przykład swojego Ŝycia
moŜe być znakiem dla jednoczącej się Europy, bo on
swoją osobą łączy róŜne narody i kultury, a swoją pracą
apostolską przyczynił się do umocnienia wartości
chrześcijańskich. Śpiewy podczas Eucharystii w
Warszawie wykonała schola kleryków WyŜszego
Seminarium Duchownego Redemptorystów z Tuchowa.
Po zakończonej liturgii przed bazyliką rozdawano
wiernym „chlebki św. Klemensa”, poniewaŜ jest on
patronem piekarzy. Są one pieczone w jednej z
warszawskich piekarni według nowo opracowanej
receptury, która została przygotowana przez polskich
piekarzy z okazji jubileuszu kanonizacji Klemensa
Hofbauera, z uwzględnieniem dawnych jak i
współczesnych realiów pracy piekarzy.
o. Sylwester Cabała CSsR

Doktorat honoris causa dla sercańskiego
Kardynała Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
nadał swoją najwyŜszą godność akademicką - tytuł
doktora Honoris Causa, Jego Eminencji prof.
Stanisławowi Nagyemu. Uroczyste wręczenie doktoratu
odbyło się 10 maja, w budynku Seminarium Duchownego
w Krakowie. W dniu uroczystej procesji stanisławowej z
Wawelu na Skałkę, 10 maja, odbyło się wręczenie ks.
kard. Stanisławowi Nagyemu, doktoratu honoris causa,
przyznanemu przez Papieski Wydział Teologiczny we
Wrocławiu. Aula krakowskiego seminarium duchownego
wypełniła się przedstawicielami Episkopatu Polski, wielu
uczelni i seminariów, alumnami i zaproszonymi gości.

Dariusz Borek, I radny prowincji - o. Tadeusz Popiela, II
radny prowincji - o. Tadeusz Wysocki-, III radny prowincji
- o. Piotr Męczyński, IV radny prowincji - o. Roman
Dąbrowski. Za: www.karmelici.pl

Nominacja nowej Rady Prowincjalnej Orionistów
Po konsultacji przewidzianej naszymi Konstytucjami, za
zgodą Rady Generalnej, ks. Generał Flavio Peloso
nominował członków Rady prowincjalnej na najbliŜsze
trzylecie 2009-2012.
Ks. Antoni WITA- PrzełoŜony prowincjalny
Ks. Piotr JASEK - Wikariusz prowincjalny
Radcy:
Ks. Krzysztof K. BARANOWSKI - 2°
Radca Ks. Kazimierz PORĘBA - 3°
Radca Ks. Maciej MROTEK - 4°
Radca Ks. Janusz NOWAK - 5° Ekonom
Za: www.orionisci.rel.pl.

Dziękczynienie za Sługę BoŜego o. Ignacego
Posadzego Dnia 14 maja w parafii pw. św. Bartłomieja
w Szadłowicach będącej parafią chrztu Sługi BoŜego o.
Ignacego
Posadzego
odbyło
się
uroczyste
dziękczynienie za zakończenie diecezjalnego etapu
procesu beatyfikacyjnego. Uroczystej Mszy św. o godz.
17.00 przewodniczył i homilię wygłosił ks. abp Henryk
Muszyński, Metropolita Gnieźnieński.

Dziękuję gospodarzowi spotkania księdzu kardynałowi
Stanisławowi Dziwiszowi, Ŝe choć na chwilę moŜemy
Wrocław przenieś do Krakowa – mówił witając wszystkich
ks. prof. Waldemar Irek, rektor Papieskiego Wydziału. W
swej laudacji na cześć byłego profesora wrocławskiej
uczelni wspomniał rodzinne strony Kardynała, drogę
powołania do sercanów oraz czas pracy naukowej w
Krakowie, Lublinie i we Wrocławiu, dokąd przyjeŜdŜał
przez trzydzieści lat. - W pamięci i sercach studentów
znalazł swoje miejsce jako mistrz, który zawsze wykładał
z pasją i zaangaŜowaniem. Wymagał od swoich
studentów, ale przy tym był im nad wyraz Ŝyczliwy i po
ojcowsku zatroskany. (…)
Kard. Dziwisz powiedział, iŜ nominacja kardynalska z
września 2003 r. dla wybitnego teologa, została
podyktowana jego wiernością Kościołowi i papieskiemu
nauczaniu. W swym słowie, laureat doktoratu, nawiązał
do przeŜywanej w ostatnich miesiącach chorobie i
otrzymanej w tym czasie ludzkiej dobroci. Szczególnie
podziękował przedstawicielom krakowskiej medycyny –
prof. Krzysztofowi śmudce, kierownikowi Kliniki
Hemodynamiki Szpitala Jana Pawła II i prof. Edwardowi
Golcowi, kierownikowi Chirurgii Ortopedii Szpitala
Wojskowego. Wyrazy wdzięczności złoŜył takŜe pod
adresem dyrektora Ośrodka Opiekuńczo-Leczniczego w
Rabie WyŜnej – ks. Andrzeja Kaczora, w którym
przechodził rehabilitację. - To, Ŝe tu dziś jestem, to wyraz
dobroci wyświadczonej mi przez ostatnie miesiące.
Jestem przekonany, Ŝe jeśli wyszedłem z tych kłopotów
zdrowotnych, to takŜe zasługa modlitwy moich współbraci
Sercanów, sióstr zakonnych i wielu innych, Ŝyczliwych
osób. Ten parasol dobroci, jaki rozłoŜyli nade mną,
pozwolił mi doczekać tej chwili – podkreślił ks. Kard.
Nagy
Za: www.sercanie.org.pl.

Kapituła Prowincjalna u Karmelitów w Krakowie W
Krakowie w dniach 11-15 maja, pod przewodnictwe Ojca
Przeora Generalnego dr Fernando Millan, Zakon
Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel - Karmelici
przeŜywają kapitułę prowincjalną, 12 maja został
wybrany zarząd prowincji w składzie: prowincjał - o.

Na zaproszenie miejscowego proboszcza ks. Ireneusza
Oliwkowskiego w uroczystościach wzięli udział: ks.
Tomasz Sielicki SChr - PrzełoŜony Generalny, ks.
Bogusław Kozioł SChr – Postulator, ks. Andrzej
Orczykowski SChr - Sekretarz Generalny, księŜa z
dekanatu Gniewkowo na czele z ks. dziekanem Jerzym
Nowakiem, księŜa pochodzący z parafii Szadłowice,
siostry Misjonarki Chrystusa Króla z s. Ewą Kaczmarek Wikarią Generalną, s. Lidią Nowak - Sekretarką
Generalną, s. Dorotą Galewską - Ekonomką Generalną,
władze
samorządowe
gminy
Gniewkowo
oraz
Inowrocławia
z
p.
Januszem
Kozłowskim
Przewodniczącym Rady Miejskiej i p. Adamem
Roszakiem - Burmistrzem Gniewkowa oraz licznie
zgromadzeni parafianie z Szadłowic.
Po zakończonej Eucharystii przewodniczący Rady
Miejskiej Gniewkowa, na terenie której to gminy leŜą
Szadłowice, odczytał uchwałę z dnia 28 kwietnia 2009 o
nadaniu pośmiertnie ks. Ignacemu Posadzemu tytułu
"Honorowego Obywatela gminy Gniewkowo". Ksiądz
Arcybiskup odsłonił i pobłogosławił tablicę zamieszczoną
w kościele upamiętniającą to wydarzenie. Uroczystości
poprzedziło
trzydniowe
(10-12
maja)
duchowe
przygotowanie parafii poprowadzone przez postulatora
procesu beatyfikacyjnego ks. Bogusława Kozioła.
Galeria zdjęć z uroczystości tutaj. Więcej informacji o
Słudze BoŜym i procesie beatyfikacyjnym na stronie
www.tchr.org/Posadzy.

Misjonarze
Bydgoszczy

z

Afryki

w

W
Bydgoszczy
ponad dwudziestu misjonarzy ze
Zgromadzenia Ducha Świętego
bierze udział w spotkaniu, które ma
na celu wymianę doświadczeń
zdobytych
na
pierwszych
placówkach. Większość grupy to
ojcowie z Afryki, którzy przebywają na pierwszej afektacji
w wielu zakątkach Europy. Gościem specjalnym jest
asystent generalny z Rzymu, odpowiedzialny za
pierwsze afektacje.
Gospodarz spotkania polski prowincjał Zgromadzenia
Ducha Świętego o. Andrzej Wichowski podkreślił, Ŝe

wszyscy goście przybyli do Bydgoszczy byli wyświęcani
nie dalej niŜ pięć lat temu. – To próba podzielenia się
pomiędzy sobą doświadczeniami z pracy i pobytu na
nowym kontynencie w wielu krajach – powiedział. W
programie zjazdu przewidziano liczne sesje, spotkania
oraz wyjazd m.in. do Biskupina czy Gniezna. – Jesteśmy
zgromadzeniem misyjnym i międzynarodowym. Są z
nami konfratrzy, którzy reprezentują najróŜnorodniejsze
kultury.
Tu dzielimy się tym, czym na co dzień Ŝyjemy. To
wspieranie się w tej misjonarskiej drodze – podkreślił o
Mike Obi Onwuemeile. Asystent generalny z Rzymu
odpowiedzialny za pierwsze afektacje powiedział, Ŝe
misjonarze udający się na inny kontynent przeŜywają
szok kulturowy, co stwarza pewne problemy. Ojciec GuyLeandre Nakavova pochodzi z Kongo Brazzaville.
Pierwszą afektację otrzymał do Gabonu.
Po kilku miesiącach trafił do Włoch. Pracuje w Rzymie. –
Miałem mocne wyobraŜenie Kościoła. Szybko okazało
się, Ŝe to iluzja. Podczas mojej pierwszej Mszy świętej
były tylko dwie osoby. Zdziwiłem się, ale jednocześnie
zrozumiałem, Ŝe przed nami jest ogromna ilość pracy.
Nie moŜemy nieustannie Ŝyć Kościołem afrykańskim.
Posługa misyjna jest bardzo potrzebna – stwierdził.
Spotkanie młodych misjonarzy potrwa w Bydgoszczy do
19 maja. W programie zaplanowano takŜe wykład
prefekta WyŜszego Seminarium Duchownego Diecezji
Bydgoskiej na temat powołań w Polsce. Za:
www.duchacze.pl.

Pierwszy w Polsce pomnik św. Ludwika Marii de
Montfort W dniu 28 kwietnia Zgromadzenie Braci
Montfort św. Gabriela (popularnie Bracia Gabrieliści,
zgromadzenie bezhabitowe, załoŜone w 1715 roku we
Francji) obchodziło uroczyście, wspomnienie liturgiczne
swojego świętego załoŜyciela, Św. Ludwika Marii
Grignion de Montfort. W sposób szczególnie podniosły
obchodzono je w Polsce, gdzie od 1998 roku w
Częstochowie przy ul. Noskowskiego 13 Bracia załoŜyli
swoją kolejną placówkę - Dom św. Gabriela.
W dniu tym, w obecności Prowincjała Brata Ivan z
Francji, Braci z Tajlandii i Europy, a takŜe rzeszy licznych
gości (wielu braci i sióstr zakonnych, Rodziny
Montfortańskiej) J.E. ks. Bp. Jan Wątroba poświęcił

wspaniałą, glinianą figurę świętego Ojca ZałoŜyciela oraz
płaskorzeźbę Ikony Jasnogórskiej, które odtąd stanowią
wymowny symbol głęboko maryjnej duchowości zakonu
oraz
witają
wszystkich
pielgrzymów
i
gości,
odwiedzających wspólnotę Braci. ( …)
Dla Polaków święty Ludwik de Montfort powinien być
kojarzony z zawołaniem: "Totus Tuus". Z kolei to hasło z
największym z rodu Polaków - z Janem Pawłem II. W tym
miejscu naleŜy zacytować słowa Prowincjała Brata Ivan:
"Te dwie wielkie postacie dzieli tylko trzysta lat, a
przecieŜ nasz Święty ZałoŜyciel i Jan Paweł II, przebyli
wspólna drogę, którą najlepiej określaja słowa: "Przez
Maryję do Jezusa" oraz "Totus Tuus". Tych dwóch
wielkich ludzi łączy szczególne braterstwo oparte na
właściwie rozumianej poboŜności maryjnej. Obaj teŜ dali
świadectwo wiary, którego tak bardzo potrzeba
współczesnemu światu." Odtąd, niech cenionym darem
dla nas, będzie pierwsza w polsce figura Świętego
Ludwika Marii Grignion de Montfort, który według słów
Jana Pawła II "odegrał wielką role w mojej duchowości"!
Swoim śpiewem ubogacił to modlitewne spotkanie, takŜe
chór Parafii p.w. św Franciszka z AsyŜu - pod dyrekcją
Pani magister Marioli Jeziorowskiej. Autorką tych
"znaków BoŜej obecności" jest znana i ceniona
Częstochowianka p. Małgorzata Hejduk. Cała wspólnota
Braci Montfort św. Gabriela z Częstochowy, wdzięczna
jest wszystkim za obecność i modlitwę. Zaprasza przeto
do odwiedzenia Domu Św. Gabriela, przy ul
Noskowskiego 13 (naprzeciwko ul. Focha), polecając
wszystkich pokornej modlitwie i wstawienniczej opiece
Niepokalanej.
Kamil Chybczyński

Kalwaria Zebrzydowska: Nie bądź Ŝyła - oddaj
krew! Bracia klerycy z WyŜszego Seminarium
Duchownego
oo.
Bernardynów
w
Kalwarii
Zebrzydowskiej organizują akcje honorowego oddawania
krwi w budynku seminaryjnym pod znaczącym hasłem:
"Nie bądź Ŝyła - oddaj krew!". NajbliŜsza taka akcja
będzie miała miejsce 17 maja br. Z oddawaniem krwi
będzie połączony koncert kleryckiego zespołu "San
Damiano". Wyspecjalizowany personel medyczny z
Wadowic będzie oczekiwał na honorowych dawców w
godzinach 9.00 - 13.00 w budynku WSD, natomiast
koncert "San Damiano" odbędzie się w godz. 11.1512.15.
(ag) Za: www.franciszkanie.pl .

Wiadomości zagraniczne
Benedykt XVI w Wieczerniku. Jerozolima, stolica
państwa Izrael, jest obecnie miejscem styku trzech religii
monoteistycznych, judaizmu, chrześcijaństwa i islamu.
Na Syjonie - jednym ze wzgórz starego miasta - znajduje
się Wieczernik. Wczoraj modlił się tam papieŜ Benedykt
XVI. Wieczernik - po łacinie Coenaculum - to
pomieszczenie w jednym z domów jerozolimskich, gdzie
Jezus Chrystus spoŜył Ostatnią Wieczerzę z apostołami.
Tam został ustanowiony sakrament Eucharystii, tam
Zmartwychwstały ukazał apostołom i tam miało miejsce
Zesłanie Ducha Świętego.JuŜ na przełomie I i II wieku
powstała w tym miejscu świątynia chrześcijańska. Około
400 r. zbudowano bazylikę, zwaną Matką Wszystkich
Kościołów. Wielokrotnie burzono ją i odbudowywano,
była własnością to chrześcijan, to muzułmanów. Dzięki
zabiegom dyplomatycznym król Neapolu Robert
Andegaweński wykupił Wieczernik od sułtana Egiptu i w
1333 r. ofiarował go franciszkanom. Zakonnicy otrzymali
wówczas równieŜ prawo do odprawiania naboŜeństw w
bazylice BoŜego Grobu w Jerozolimie i w bazylice

BoŜego Narodzenia w Betlejem. JuŜ w 1335 r.
franciszkanie wybudowali w pobliŜu Wieczernika klasztor.
Kiedy muzułmanie kolejny raz zagrabili Wieczernik, w
1551 r. bezpowrotnie usunęli stamtąd franciszkanów.
Bazylikę zamienili na meczet. Franciszkanie powrócili na
jerozolimski Syjon dopiero w XX wieku, w 1936 r. W
sąsiedztwie Wieczernika wybudowali niewielki klasztor
oraz świątynię, tzw. Kościół przy Wieczerniku. (…)
12 maja miejsce to nawiedził papieŜ Benedykt XVI,
odbywający pielgrzymkę apostolską do Jordanii, Izraela i
Autonomii Palestyńskiej. W drzwiach Wieczernika
oficjalnie przywitał go generał Zakonu Braci Mniejszych
o. José Rodriguez Carballo OFM, a chwilę później
przemówienie powitalne wygłosił kustosz kustodii o.
Pierbattista Pizzaballa OFM. Ojciec Święty na
zakończenie słowa skierowanego do uczestników tej
uroczystości podziękował franciszkanom za kilkusetletni
trud bycia wiernymi straŜnikami i kustoszami miejsc
świętych.
Za: www.franciszkanie.pl

Światowa peregrynacja relikwii Św. Jana Bosko Z okazji
peregrynacji urny z relikwią Ks. Bosko w Inspektoriach i Domach
salezjańskich, która odbywa się w ramach przygotowań do
dwusetnej rocznicy urodzin Ks. Bosko, Ojciec Święty, na prośbę
PrzełoŜonego Generalnego ks. Pascuala Cháveza Villanuevy,
udzielił odpustu zupełnego, jaki mogą uzyskać wierni, którzy
wezmą udział w naboŜeństwie ku czci świętego lub będą przez
pewien czas adorować i trwać na modliwie przed urną. Powody tej
prośby, skierowanej do Ojca Świętego w imieniu PrzełoŜonego
Generalnego przez Prokuratora Generalnego ks. Francesco
Maraccaniego, wypływają z pragnienia, by przyczynić się do
wzrostu Ŝycia wiary, nadziei i miłosierdzia chrześcijańskiego,
trwając w komunii z Kościołem w geście przygotowań do
obchodów dwusetnej rocznicy urodzin Ks. Bosko.
Dekret wydany przez Penitencjarię Apostolską nosi datę 8 maja i w ten sposób wyjaśnia ten dar Odpustu udzielonego
przez Ojca Świętego: “Dnia 8 maja 2009 roku Penitencjaria Apostolska, z nakazu Ojca Świętego, chętnie udziela
Odpustu zupełnego, jaki moŜe zostać uzyskany przez wiernych chrześcijan, którzy spełnią zwykłe warunki (Spowiedź
święta, Komunia św. i modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) w czasie peregrynacji Urny św. Jana Bosko w
kaŜdym miejscu ziemi, w obecności relikwii Świętego uroczyście wystawionych i będą uczestniczyć w świętym
naboŜeństwie na jego cześć, albo przynajmniej jakiś czas spędzą na naboŜnym rozmyślaniu, kończąc je Modlitwą
Pańską, Wyznaniem Wiary oraz wezwaniem do Błogosławionej Maryi Dziewicy i św. Jana Bosko. Odpust ten będzie
waŜny przez cały czas peregrynacji Urny Świętego. Co do tego nie wyraŜamy Ŝadnego sprzeciwu”.
Za: www.salezjanie.pl.

Polski redemptorysta biskupem w Patagonii Dnia 8
maja, kiedy w Polsce kończył się dzień i Uroczystość
Patrona Polski św. Stanisława Biskupa, w dalekiej
Patagonii na południu Argentyny, blisko Ziemi ognistej w
mieście Esquel byliśmy świadkami niezwykłego
wydarzenia. Redemptorysta z Polski O. Józef Słaby w
liturgiczne wspomnienie Patronki Argentyny Matki BoŜej
z Lujan, został wyświęcony na pierwszego biskupa dla
nowo powstałej Prałatury Apostolskiej w prowincji
Chubut. Na tę doniosłą i historyczną uroczystość
przybyło tysiące wiernych pochodzących prawie z
wszystkich zakątków Argentyny.

Wirginio Bressanelli SCJ z Comodoro Rivadavia, Ksiądz
biskup Czesław Stanula z Itabuny (Brazylia), ksiądz
biskup Pedro Ronchino SDB (biskup emeryt z Comodoro
Rivadavia) i ksiądz biskup Antonio Baseotto CSsR
(emerytowany biskup polowy).
Po liturgicznej uroczystości święceń biskupich w radosnej
atmosferze wszyscy zgromadzili się na wspólnym
przyjęciu przy akompaniamencie orkiestry wojskowej i
ludowych zespołów tanecznych. (…)
Warto wspomnieć, Ŝe juŜ w listopadzie 2007 r. dokonała
się oficjalna inauguracja pracy misyjnej redemptorystów
w
Patagonii.
Prowincja
Warszawska
wraz
z
Wiceprowincją Resistencia w Argentynie wspólnie
podjęły nowy projekt misyjny w północno-zachodniej
Patagonii, w odpowiedzi na zaproszenie Stolicy
Apostolskiej. Z dniem 8 maja 2009 roku decyzją Stolicy
Świętej dokonano podziału diecezji Comodoro Rivadavia
i z jej części obejmującej dekanat Cordillera utworzono
Prałaturę
Apostolską
w
Esquel,
za
którą
odpowiedzialność podjęli redemptoryści z Polski i
Argentyny. Redemptoryści uznali to terytorium prowincji
Chubut w Patagonii jako teren szczególnie misyjny, który
odpowiada wymaganiom obecności i apostolatu
zgodnego z ich charyzmatem.
Obok istniejących juŜ struktur parafialnych redemptoryści
podjęli ewangelizację w trzech centrach duszpasterskich:
Esquel, Lago Puelo i Gobernador Costa, gdzie utworzyli
teŜ własne wspólnoty. Diecezja Esquel obejmuje
ogromne terytorium bo aŜ 80. 208 metrów kwadratowych.
To więcej niŜ 1/3 terytorium Polski! Miejsce biskupa
nowej Prałatury, miasto Esquel, liczy około 40 tys.
mieszkańców i posiada oprócz parafii prowadzonej przez
redemptorystów, dwie parafie, jedna prowadzona przez
salezjanów, druga przez kapłana diecezjalnego. Miasto
otaczają góry i na szczytach, wiosną i jesienią widoczny
jest śnieg.

Pośród dwunastu biskupów, którzy w czasie święceń
nałoŜyli ręce na nowego biskupa pochodzącego z
polskiej, nowosądeckiej ziemi, był równieŜ polski biskup
redemptorysta z Brazylii z diecezji Itabuna, Czesław
Stanula. Głównym biskupem konsekratorem był Nuncjusz
Apostolski w Argentynie ksiądz arcybiskup Adriano
Bernardini, a współkonsekratorami: Ksiądz biskup

Przez wiele miesięcy miasto to oblegane przez turystów z
racji wspaniałych warunków do uprawiania sportów
zimowych. Nazajutrz po konsekracji biskupiej ojca Józefa
Słabego nastąpił jego uroczysty Ingres do katedry w
biskupim mieście Esquel. Dotychczasowy kościół po
wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa
prowadzony przez księŜy Salezjanów stał się siedzibą
biskupią nowego pasterza tej struktury eklezjalnej. Ojcu
biskupowi Józefowi Słabemu Ŝyczymy potrzebnych

darów Ducha Świętego w prowadzeniu powierzonej mu
owczarni na szczyty świętości. O. Zdzisław Klawka CSsR

Uzbekistan: Katolicy razem w Taszkiencie Ponad
300 katolików ze wszystkich parafii i duszpasterstw w
Uzbekistanie uczestniczyło w dorocznym, trzydniowym
spotkaniu,
zorganizowanym
przez
tamtejszą
administraturę apostolską. Spotkanie odbywało się w
dniach 8-10 maja w Taszkiencie, stolicy kraju i siedzibie
administratury.
Na
zaproszenie
bpa
Jerzego
Maculewicza OFMConv odpowiedziały wszystkie ośrodki
duszpasterskie. W ostatnim dniu w spotkaniu
uczestniczyło ponad trzysta osób, w tym sto
przyjezdnych.
Honorowym gościem był arcybiskup Tomasz Peta z
Kazachstanu. Temat spotkania brzmiał: 'Spotkanie ze
św. Pawłem Apostołem'. Odbywały się modlitwy,
zorganizowaliśmy konkurs wiedzy o św. Pawle. WaŜne
były wspólne posiłki i rozmowy, wzajemna obecność i
poczucie jedności" - relacjonuje jeden z organizatorów,
proboszcz parafii w Taszkiencie o. Lucjan Szymański
OFMConv. Było to juŜ dziewiąte spotkanie katolików
mieszkających w Uzbekistanie. Oprócz franciszkanów
obecny był takŜe inny misjonarz i zarazem jedyny kapłan

diecezjalny, równieŜ Polak ks. Jarosław Wiśniewski,
siostry misjonarki miłości oraz wierni reprezentujący
róŜne kraje Europy i Azji.
Polscy franciszkanie z prowincji krakowskiej udali się do
Uzbekistanu z misją ad gentes w 1991 r. Sześć lat
później Stolica Apostolska nadała tej obecności status
missio sui iuris. Cztery lata temu, w 2005 r. misja została
ogłoszona administraturą apostolską, na jej czele stoi
polski franciszkanin bp Jerzy Maculewicz OFMConv.
Wszyscy duszpasterze pracujący w Uzbekistanie są
Polakami, w pracy posługują się kilkoma językami,
rosyjskim, angielskim, koreańskim i polskim. Pracują w
pięciu miastach, w Taszkiencie, Samarkandzie, Ferganie,
Urgenczu i Bucharze. Uzbekistan uzyskał niepodległość
w 1989 r. w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego. To
największe państwo w Azji środkowej pod względem
liczby mieszkańców, jest ich ponad 27 mln. Jest
wielonarodowe,
o
zróŜnicowanej
strukturze
narodowościowej i religijnej.,Około 90 proc. deklaruje
przynaleŜność do islamu. Spośród chrześcijan najwięcej
jest tam wyznawców prawosławia i protestantyzmu.
Kościół katolicki liczy około 500 wiernych.
Za: www.franciszkanie.pl

Internetowa strona tygodnia
Przedstawiamy dzisiaj stronę internetową seminarium
Paulinów w Krakowie (seminarium.paulini.pl). Bracia
klerycy, którzy są twórcami, strony zachęcają szczególnie
do odwiedzania działu komentarzy video, które sami
rejestrują i obrabiają. Istnieje tez dział filmów (Video), w
którym umieszczane filmy - spoty odpowiadające kolejnym
okresom liturgicznym.

Zapowiedzi wydarzeń
Program XIII Ogólnopolskiego Spotkania Młodych
nad Lednicą
Od 9:00 - Sakrament Pokuty na Polu Lednickim
15:00 - Koronka do BoŜego Miłosierdzia
15:30 - Próba śpiewu (nauka nowych i przypomnienie
starych pieśni)
16:00 - Powitanie uczestników, nauka Nieszporów i
śpiewu w Liturgii Czasu
17:00 - Oficjalne rozpoczęcie Spotkania Lednickiego
(procesje na wejście, goście)
17:45 – 800 lecie zakonu Franciszkanów (uroczyste
wejście w procesji franciszkanów z białymi gołębiami ze
śpiewem Pieśni słonecznej)
18:15 - Misterium o CZASIE ( Balet Opery Poznańskiej,
Wniesienie Lednickiej Księgi Psalmów, Symbole
przeszłości, teraźniejszości, przyszłości)
19:00 - Uroczysty wybór Chrystusa jako Pana i
Zbawiciela / Międzynarodowy Akt Wyboru Chrystusa,
czas dla delegacji międzynarodowych.
20:00 - EUCHARYSTIA
21:37 - GODZINA JANA PAWŁA WIELKIEGO
22:15 – Przesłanie Ojca Świętego Benedykta XVI
22:25 – Św. Franciszek darem dla Kościoła (Balet Opery
Poznańskiej, bractwa rycerskie, "Stygmatyzacja św.
Franciszka”, Naznaczenie zgromadzonych znakiem
krzyŜa na czołach przez franciszkanów, Franciszkański
tele-most pokoju).

22:50 - Adoracja Najświętszego Sakramentu, procesje
23:20 - Chrystus mocą Ducha Świętego z woli Boga Ojca
mówi przez czas/ w czasie / Kompleta / Liturgia
24.00 - Przejście przez Bramę III Tysiąclecia
03:40 – Jutrznia (o świcie)
www.lednica2000.pl/2009

Program obchodów 100. rocznicy kanonizacji św.
Klemensa Hofbauera Centralne obchody 100-lecia
kanonizacji św. Klemensa w formie międzynarodowej
pielgrzymki kontynuowane będą w Wiedniu (18-20 maja),
Tasowicach (21 maja) i Krakowie (22-23 maja).
Wiedeńska część pielgrzymki rozpocznie się uroczystą
Eucharystią w poniedziałkowy wieczór 18 maja w kościele
Matki BoŜej Nieustającej Pomocy w dzielnicy Hernals,
którą
odprawi
prowincjał
Wiedeńskiej
Prowincji
Redemptorystów o. Lorenz Voith. Następnie zostanie
wystawiona sztuka teatralna pt. „Klemens Maria Hofbauer
– apostoł Wiednia. śycie w ośmiu obrazach” autorstwa
Aloisa Mair-Weinberga. Na wtorek przewidziano
zwiedzanie miejsc związanych ze św. Klemensem w
Wiedniu z pomocą przewodników w trzech językach:
niemieckim, angielskim i słowackim. Wieczorem o godz.
18.30 uroczystej Eucharystii w kościele na Hernalsie
przewodniczył
będzie
przełoŜony
generalny
Zgromadzenia Redemptorystów o. Joseph W. Tobin.
Głównym punktem części wiedeńskiej będzie akademia
jubileuszowa w środę 20 maja, podczas której głos

zabiorą nuncjusz apostolski w Austrii oraz przełoŜony
generalny redemptorystów.
Uczestnicy
będą
mogli
wysłuchać
wykładów
poświęconych postaci św. Klemensa oraz obejrzą krótki
film o pracy redemptorystów. Po południu odbędzie się
uroczysta procesja miejska z relikwiami św. Klemensa z
kościoła Am Hof do kościoła redemptorystów Maria Am
Gestade.
Uroczystej
Eucharystii
jubileuszowej
przewodniczył będzie biskup pomocniczy Stephan
Turnovszky przy dźwiękach mszy koronacyjnej Mozarta.
W czwartek 21 maja uczestnicy obchodów udadzą się w
pielgrzymce do Tasowic koło Znojma w południowych
Czechach - miejsca urodzin św. Klemensa. Wezmą udział
w Eucharystii sprawowanej przez biskupów z Brna i
Litomierzyc. Następnie wyruszą do Krakowa.
Główny punkt krakowskiej części pielgrzymki w piątek 22
maja to uroczysta Eucharystia dziękczynna w kościele
Matki BoŜej Nieustającej Pomocy przy ul. Zamoyskiego
na Podgórzu, którą o godz. 16 odprawi ks. kard.
Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. Weźmie w niej
udział abp Igor Wozniak metropolita lwowski obrządku
bizantyńskiego
oraz
przedstawiciele
Zarządu
Generalnego i przełoŜeni prowincji redemptorystów z
Europy środkowej. Po Eucharystii odbędzie się koncert
poświęcony św. Klemensowi w wykonaniu Chóru Katedry
Warszawsko-Praskiej „Musica sacra” pod dyrekcją Pawła
Łukaszewskiego. Uroczystości będą transmitowane przez
Radio Maryja i TV Trwam. Wieczorem o godz. 21.40
odbędą się „Rozmowy niedokończone” w Radiu Maryja
poświęcone dziedzictwu duchowemu św. Klemensa
Hofbauera.
W
międzynarodowej
pielgrzymce
jubileuszowej oprócz redemptorystów i świeckich
współpracowników z Polski i róŜnych krajów Europy i
świata udział wezmą przedstawiciele Archikonfraterni
Literackiej z Warszawy oraz Cechów Piekarzy i
Cukierników z całej Polski.
Święty Klemens Maria Hofbauer łączy swoją osobą i
działalnością trzy kraje: Czechy, Polskę i Austrię. Urodził
się 26 grudnia 1751 r. w Tasowicach na Morawach. W
1787 r. utworzył w Polsce pierwszą poza Italią placówkę
Zgromadzenia Redemptorystów, załoŜonego w 1732 r.
przez św. Alfonsa Marię de Liguori. Przez 21 lat św.
Klemens działał jako niestrudzony apostoł Warszawy. Po
wypędzeniu redemptorystów z Polski, w 1808 r., znalazł
schronienie w Austrii, gdzie za swoją działalność zyskał
sobie tytuł patrona Wiednia. Jako wytrwały pielgrzym i
gorliwy głosiciel Ewangelii zmarł 15 marca 1820 r. Jego
wspomnienie liturgiczne przypada 15 marca.
Więcej informacji na temat jubileuszu i postaci św.
Klemensa Hofbauera moŜna znaleźć na stronie
internetowej
Roku
Jubileuszowego:

www.redemptor.pl/sw_klemens Zamieszczone są tam
róŜnego rodzaju materiały, w tym modlitwy i pieśni, które
moŜna pobrać i wykorzystać w katechezie i
duszpasterstwie.
o. Sylwester Cabała CSsR

Dębowiec: Warsztaty dla spowiedników W dniach 46 czerwca 2009 roku w Centrum Pojednania La Salette w
Dębowcu, w ramach formacji permanentnej Kapucyńska
Szkoła dla Spowiedników z Krakowa przeprowadzi
warsztaty spowiednicze (sześć sesji).
Zaproszeni są przede wszystkich Misjonarze Saletyni
od 10 do 20 roku kapłaństwa oraz wszyscy chętni kapłani
diecejzalni i zakonni. Warsztaty odbywają się pod
patronatem Zarządu Polskiej Prowincji Zgromadzenia
KsięŜy Misjonarzy Saletynów. Rozpoczęcie w czwartek o
godz. 13.00, a zakończenie w sobotę - obiadem. Koszt
uczestnictwa wynosi 200 zł. Zgłoszenia prosimy kierować
do 31 maja br. do Dyrektora Centrum Pojednania La
Salette w Dębowcu - ks. Antoniego Skałby MS (ps). Za:
www.saletyni.pl.

Instytut Tertio Millennio (Kraków) wraz z The
Ethics and Public Policy Center (Waszyngton)
zaprasza studentów i doktorantów do udziału w
XIV Szkole Letniej Tertio Millennio Seminar on the
Free Society.
Odbędzie się ona w dniach 29 czerwca - 16 lipca w
Krakowie. Przeznaczona jest dla studentów i
absolwentów z Ameryki Północnej oraz z krajów Europy
Środkowo-Wschodniej – Polski, Czech, Słowacji, Węgier,
Litwy, Ukrainy i innych młodych demokracji. W szkole
uczestniczy w sumie 36 studentów i doktorantów.
Zajęcia prowadzone w języku angielskim będą poruszały
kwestie kultury, polityki i gospodarki społeczeństwa
otwartego. Wykłady wygłoszone zostaną przez polskie i
amerykańskie
osobistości
świata
religijnego
i
politycznego, takie jak Russel Hittinger, Jarosław
Kupczak OP, George Weigel, Tomas Williams LC,
o. Maciej Zięba OP
Chętnym oferujemy 12 stypendiów dla uczestników z
Polski, które obejmują zakwaterowanie, wyŜywienie oraz
wycieczki. Po ich przyznaniu uczestnicy będą musieli
jedynie ponieść koszty podróŜy do Krakowa.
Ostateczny termin składania aplikacji upływa 24 maja
2009.
Więcej
informacji
moŜna
http://seminar.tertio.pl/
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Odeszli do wieczności

Śp. br. Hieronim Ignacy Boroń OFMConv (1915-2009). W Legnicy, w dniu 15
maja 2009 r. w wieku 94 lat, w 62 roku Ŝycia zakonnego zmarł brat Hieronim Ignacy
Antoni Boroń. Brat Hieronim urodził się 6 września 1915 r. w miejscowości Skała
k/Krakowa jako syn Ignacego i Marianny z d. Starczyńska. Dzieciństwo i młodość spędził
w rodzinnej miejscowości. Wychowywał się u najstarszego brata, gdyŜ bardzo wcześnie
stracił rodziców (matka zmarła w 1918 r., a ojciec w 1930 r.). Po ukończeniu 3 klas szkoły
powszechnej przygotowywał się do pracy w zawodzie rzeźnika i masarza.
JuŜ w 1941 r. brat Hieronim chciał wstąpić do Zakonu Franciszkanów, jednak otrzymał
odpowiedź negatywną ze względu na trudne czasy spowodowane trwająca wojną. W 1947
r. ponownie zgłosił się do klasztoru Franciszkanów w Krakowie. Został przyjęty na postulat
na brata zakonnego. Po półrocznym pobycie w Krakowie został skierowany do klasztoru w
Sanoku, gdzie kontynuował postulat. Przez cały postulat pracował w kuchni jako pomocnik
brata kucharza. Dnia 1 sierpnia 1948 r. brat Hieronim rozpoczął nowicjat w klasztorze w Krakowie. Pierwszą profesję
złoŜył 4 października 1949 r. W opinii magistra nowicjatu o. Fulgencjusza Bąka przed pierwszą profesją czytamy:
"Pracowity, oszczędny, punktualny, posłuszny, zdolny kucharz (...), zgodny, ogólnie lubiany, trochę nieśmiały. Mam
nadzieję, Ŝe będzie dobrym zakonnikiem".
Po złoŜeniu pierwszej profesji brat Hieronim pozostał w krakowskim klasztorze, gdzie pracował jako kucharz. W tym
czasie złoŜył śluby wieczyste dnia 1 listopada 1953 r. Po kilkunastu latach pobytu w Krakowie został przeniesiony do
klasztoru w Legnicy, tam równieŜ spełniał obowiązki kucharza. Następnie pracował w Krośnie, potem w Sanoku, w
Kalwarii Pacławskiej, w Radomsku. Ostatnie 19 lat Ŝycia zakonnego spędził ponownie przebywając w klasztorze w
Legnicy.
Brat Hieronim od początku wstąpienia do zakonu spełniał trudne obowiązki kucharza i szafarza. Przywiązywał wagę do
swojej posługi i wykonywał ją z umiłowaniem. Przez wiele lat był odpowiedzialny za kuchnię podczas odpustu
kalwaryjskiego. Jego długie doświadczenie bycia kucharzem pomagało w sprawnym funkcjonowaniu kuchni w wielu
klasztorach i podczas uroczystości odpustowych w Kalwarii Pacławskiej. Ostatnie lata ze względu na zaawansowany wiek
niestety nie pozwalały bratu Hieronimowi kontynuować posługi w kuchni, choroby ograniczyły jego moŜliwości i
dyspozycyjność. W tym roku brat Hieronim dwukrotnie przebywał w szpitalu. Cierpiał na niewydolność krąŜenia i
zaawansowaną cukrzycę. Przez ostatnie tygodnie nie mógł się juŜ samodzielnie poruszać, wymagał stałej pielęgnacji.
Brat Hieronim odszedł do Pana 15 maja 2009 r. w swojej celi zakonnej w legnickim klasztorze franciszkanów. Niech
Zmartwychwstały Jezus Chrystus obdarzy go wiecznym pokojem.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 18 maja, we franciszkańskim kościele w Legnicy mszą św. o godz. 12.00. Po mszy
św. nastąpi złoŜenie ciała w grobowcu zakonnym na cmentarzu komunalnym w Legnicy.
o. Adam Mączka OFMConv

