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Drodzy Współbracia 
 
PoniewaŜ od dwóch tygodni rozsyłamy Biuletyn bezpośrednio na adresy e-mailowe domów zakonnych  oraz 
instytucji prowadzonych przez instytuty Ŝycia konsekrowanego  w Polsce,  bardzo proszę o zweryfikowanie 
poprawności tych adresów.  Zarówno zgłaszanie nowych adresów, jak teŜ rezygnacja z otrzymywania Biuletynu 
powinny być zgłaszane na adres mailowy: redakcja@zyciezakonne.pl. Istnieje takŜe moŜliwość otrzymywania 
Biuletynu na indywidualne adresy. Takie adresy mogą być zarówno przesyłane przez sekretariaty prowincjalne, 
jak teŜ przez poszczególnych Współbraci. 
 
Pragnę serdecznie podziękować sekretariatom jurysdykcji zakonnych, które przez pierwsze trzy miesiące 
ukazywania się Biuletynu, rozsyłały go do Was. Dziękujemy takŜe za pozytywny odzew z jakim dotychczas 
Biuletyn się spotykał. Prosimy jednak o krytyczne uwagi, które pomogą w lepszym jego redagowaniu. Po 
wakacjach zamierzamy zmienić i unowocześnić układ całego Biuletynu. PoniewaŜ z tygodnia na tydzień napływa 
coraz więcej informacji o projektowanych inicjatywach, nie wszystkie zapowiedzi mogą znaleźć się na szczupłych 
łamach naszego „tygodnika”, dlatego zapraszam do odwiedzania www.zyciezakonne.pl  gdzie istnieje specjalny 
dział „Zobacz zapowiedzi wydarzeń”. Znajdziecie tam wszystkie nadsyłane zaproszenia i propozycje.   
 
          K. Malinowski OFMConv 
               Sekr.gen. Konferencji 
 
 

     
Wiadomo ść tygodnia  

 
 

 
Zakończyło si ę XIII Ogólnopolskie Spotkanie Młodych w Lednicy 

 
Przejście przez symboliczną Bramę III Tysiąclecia 
zakończyło w niedzielę nad ranem XIII Ogólnopolskie 
Spotkanie Młodych na polach Lednickich.Tym razem 
przebiegało ono pod hasłem Rozpoznać Czas. Ponad 80 
tysięcy pielgrzymów z całej Polski a takŜe między innymi 
z Czech, Słowacji, Węgier, Francji, Ukrainy, Białorusi i 
krajów bałtyckich uczestniczyło między innymi w 
Misterium o Czasie i uroczystej Mszy św., której 
przewodniczył prymas Polski kard. Józef Glemp. 

W homilii metropolita lubelski abp Józef śyciński 
apelował do młodych, by nie dali się ogarnąć bojaźni. 
"Bądźcie odwaŜni, bądźcie świadkami, dawajcie wyraz 
waszej wiary w Trójcę Świętą". "W świecie, który ukazuje 
inne wzorce pamiętajcie, Ŝe imieniem Boga jest miłość a 
nie sukces" mówił metropolita lubelski. NajwaŜniejszym 
punktem spotkania był akt wyboru Chrystusa. Rotę 
wyboru odebrał od młodych prymas Polski kardynał Józef 
Glemp. Słowa: "Panie Jezu Chryste. Ciebie wybieram 
jako mojego Pana....Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś 
moją drogą, Ty jesteś moim Ŝyciem i moją miłością Teraz 
i na wieki" wybrzmiały na Lednicy w kilku językach.  

Młodzi wysłuchali teŜ przesłania Benedykta XVI, które 
odczytał abp Henryk Muszyński "Wybierzcie Chrystusa, 
abyście w kaŜdej chwili Ŝycia – radosnej i trudnej – mieli 
wewnętrzną pewność, Ŝe On wspiera Was mocą Ducha 
Świętego – napisał do młodych papieŜ. Wspieram Was 

swoją modlitwą przez przyczynę Sługi BoŜego Jana 
Pawła II, który był Waszym niezrównanym 
przewodnikiem i wciąŜ nie przestaje Was inspirować" – 
dodał Ojciec Święty. 

 
Na pół godziny pola lednickie zastygły w zupełnej ciszy a 
pod Bramą Rybą pojawiła się ogromnych rozmiarów 
monstrancja. Wielotysięczny tłum pogrąŜył się w adoracji 
Najświętszego Sakramentu. O północy rozpoczęło się 
przejście przez bramę-Rybę. "Cieszę, Ŝe jesteście. 
Bardzo was kocham i będę tu z wami do samego końca, 
aŜ nie przejdzie ostatnia osoba" – mówił do młodych 
ojciec Jan Góra OP, pomysłodawca i organizator 
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lednickich spotkań. Dominikanin zaprosił wszystkich na 
kolejny Apel III Tysiąclecia – odbędzie się on 5 czerwca 
2010 roku. Potem wielotysięczny tłum w strugach 
deszczu i przy śpiewie "Błogosławcie Pana wszystkie 

ludy ziemi" rozpoczął przejście przez Bramę Rybę. 
"Wracajcie szczęśliwie do domu i do zobaczenia za rok 
pod rybką" - Ŝegnał wszystkich o. Jan Góra OP. 

         (KAI)     za: www.dominikanie.pl.  
 
 

     
  Wiadomo ści krajowe  

 

Zakończenie procesu beatyfikacyjnego Ks. 
Edmunda Kałasa na szczeblu diecezjalnym. W dniu 
28 maja 2009 r. w kaplicy Domu Arcybiskupa 
Gnieźnieńskiego odbyła się uroczysta sesja Trybunału 
Rogatoryjnego, zamykająca postępowanie diecezjalne 
procesu beatyfikacyjnego Sługi BoŜego Ks. Edmunda 
Kałasa, kapłana ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej 
Rodziny, zamęczonego w obozie koncentracyjnym w 
Mauthausen na terenie Austrii.  

 
Ks. Edmund Kałas MSF, 
pochodzący z Wierzchucina 
Królewskiego, w diecezji bydgoskiej 
jest jednym ze 122 kandydatów do 
chwały ołtarzy w procesie 
beatyfikacyjnym prowadzonym 
przez Diecezję Peplińską. 
Rozpoczęcie Procesu 
Męczenników odbyło się w 
Warszawie, w siedzibie 
Sekretariatu Episkopatu Polski w 

dniu 17 września 2003 roku.  (…) 

Sługa BoŜe Ks. Edmund Kałas MSF urodził się w dniu 15 
lutego 1899 r. w Wierzchucinie, gdzie został ochrzczony. 
Pierwszą profesję zakonną złoŜył 8 września 1927 r. 
Święcenia kapłańskie przyjął 12 czerwca 1932 r. w 
katedrze poznańskiej z rąk J. Em. Ks. kard Augusta 
Hlonda, prymasa Polski. W grudniu 1938 roku, na prośbę 
władz zakonnych, wyjechał do pracy duszpasterskiej we 
Francji, w ramach Polskiej Misji Katolickiej. Został 
aresztowany przez Gestapo 22 kwietnia 1943 r. i 
przewieziony do obozu w Mauthausen, w grupie 987 
więźniów francuskich. Otrzymał numer obozowy 28 187. 
Zamęczony  w jednym z najokrutniejszych hitlerowskich 
obozów w Mauthausen zmarł dnia 7 czerwca 1943 r. 
Całe Ŝycie Ks. Kałasa było przepojone miłością do Boga, 
Kościoła i Zgromadzenia. Śmierć jego z pewnością miała 
znamiona męczeńskiej, dlatego Współbracia, Misjonarze 
Świętej Rodziny podjęli starania o wyniesienie go do 
chwały ołtarzy. (...)  Opracował: Ks. Jerzy Łapiński MSF – 
Vicepostulator  

 
KrzyŜ Komandorski dla o. 
Edwarda Ryby, redemptorysty. 
O. Edward Ryba został odznaczony 
KrzyŜem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski. Otrzymał to 
odznaczenie z rąk Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polski Lecha 
Kaczyńskiego w gmachu 
"Solidarności" w Gdańsku 4 
czerwca 2009 r., w 20 rocznice 

wolnych wyborów do Sejmu i Senatu. Znalazł się przez to 
w gronie wielu ludzi, którzy noszą wysokie państwowe 
odznaczenia w uznaniu za zaangaŜowanie społeczne i 
odwagę w czasach Solidarności lat 80. - To dla o. 
Edwarda była wielka radość, podobnie jak kaŜde 
spotkanie ze związkowcami – relacjonuje świadek tego 
wydarzenia, o. M. Mirus.  Dodaje, iŜ ci ostatni odnoszą 

się do o. Edwarda z wielkim szacunkiem i wdzięcznością. 
Za: www.redemptor.pl. 
 
Upami ętnienie śp. o. gen. Adama Studzi ńskiego 
OP We wtorek 2 czerwca w 98. rocznicę urodzin śp. gen. 
bryg. hm. o. Adama Franciszka Studzińskiego OP, 
kapelana spod Monte Cassino, w bazylice oo. 
dominikanów w Krakowie została odprawiona Msza św. o 
spokój jego duszy. Po Mszy św., w Alei ZasłuŜonych 
Cmentarza Rakowickiego poświęcony został nagrobek o. 
Studzińskiego wg projektu p. Anny Praxmayer. Na 
zakończenie przy grobie śp. o. Studzińskiego złoŜono 
wiązanki kwiatów, wśród których nie zabrakło 
czerwonych maków. Uczestnicy modlitwy dziękowali „za 
obecność śp. ojca Adama w ich Ŝyciu” oraz składali 
okolicznościowe wpisy w księdze pamiątkowej. Ojciec 
gen. bryg. hm. Adam Franciszek Studziński OP zmarł 2 
kwietnia 2008 r. w Krakwie w wieku 97 lat.  
 
Kapelan spod Monte Cassino urodził się 2 czerwca 1911 
r. w Strzemieniu, powiat śółkiew. Uczęszczał do 
gimnazjum w śółkwi. W 1928 roku wstąpił do Zakonu 
Dominikanów. Święcenia kapłańskie przyjął 7 marca 
1937 roku (…) 1 sierpnia 1942 r. wstąpił do Wojska 
Polskiego. W dniu 5 sierpnia 1942 r. został kapelanem 4 
batalionu czołgów. 29 sierpnia 1942 r. mianowany został 
szefem duszpasterstwa 2 Brygady Czołgów. Z Brygadą 
przebywał w Iraku, Iranie, Palestynie i Egipcie. 14 
listopada 1942 roku wrócił do 4. batalionu czołgów, który 
w lipcu 1943 r. został przemianowany na 4 pułk 
pancerny. W 1944 r. wziął udział w kampanii włoskiej. 
Brał udział w walkach o Piedimonte i Bolonię. W kwietniu 
1945 r. po śmierci kapelana o. Fabiana Waculika, został 
kapelanem 2 batalionu komandosów zmotoryzowanych 
w 2. Brygadzie Pancernej, przemianowanej następnie na 
2. Warszawską Dywizję Pancerną. 
 
W maju 1945 r. wraz z dywizją wyjechał do Wielkiej 
Brytanii. Stacjonował w Helmsey. Po demobilizacji 
wstąpił do Polskiego Korpusu Przysposobienia i 
Rozmieszczenia. 28 października wrócił do Polski. W 
2006 r. awansowany został na stopień generała brygady. 
Aktywnie działał w środowisku kombatanckim. 
Współorganizator pielgrzymek Ŝołnierzy Polskich Sił 
Zbrojnych na Jasną Górę w rocznicę bitwy o Monte 
Cassino. Kapelan Legionistów, Ŝołnierzy AK i harcerzy. 
Opracował „Przewodnik po polskich cmentarzach 
wojennych we Włoszech” (Warszawa 1994); jest autorem 
ksiąŜek „Wspomnienia kapelana pułku 4. pancernego 
„Skorpion” spod Monte Cassino” (Kraków 1998). 
 
Odznaczony KrzyŜem Walecznych, KrzyŜem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym 
KrzyŜem Zasługi z Mieczami, KrzyŜem Monte Cassino i 
Medalem WP oraz brytyjskim Defence Medal, Star 1939-
45, War Medal 1939-45, Italy Star i Africa Star. Był 
Honorowym Obywatelem Stołecznego Królewskiego 
Miasta Krakowa. W Święto Niepodległości 2007 roku 
został oznaczony przez prezydenta RP, Lecha 
Kaczyńskiego KrzyŜem Komandorskim z Gwiazdą 
Orderu Odrodzenia Polski.  Za: www.dominikanie.pl. 
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Z SERCA DO SERCA - Michayland w Miejscu 
Piastowym We wtorek 2 czerwca, plac przed 
sanktuarium w Miejscu Piastowym zapełnił się dziećmi. 
W tym roku przybyło ich ponad trzy tysiące, z róŜnych 
stron Polski, w zorganizowanych grupach, a wiele 
"pociech" przyjechało prywatnie ze swoimi rodzicami lub 
dziadkami. Siostry michalitki zorganizowały Michayland 
juŜ po raz 25!  Dzieci są po to, aby je kochać -
 przypomniał w homilii bp Mariusz Leszczyński 
z Zamościa, który przewodniczył Eucharystii. Zdobył on 
serca dzieci takŜe… grą na harmonijce ustnej.  

Hasło tegorocznego Michaylandu brzmiało: "Z serca do 
serca", a zatem kaŜde dziecko, które przybyło do Miejsca 
Piastowego witane było z radością. W poszczególnych 
sektorach czekały na nie róŜne atrakcje i drobne 
upominki. MoŜna było pojeździć samochodem albo na 
koniu, powspinać się na specjalnej ścianie albo poskakać 
na "dmuchawcach". Niezwykłym powodzeniem cieszyły 
się prawdziwe policyjne samochody i motory, straŜackie 
wozy, urzekały tańce współczesne i ludowe, wyroby 
regionalne i eksponaty afrykańskie. Jak zawsze spore 
zainteresowanie wzbudzały rozgrywki sportowe, 
moŜliwość wykonania prac plastycznych, oryginalny 
makijaŜ i ciekawa fryzura. A przez cały czas na scenie 
swoje umiejętności taneczne i piosenkarskie 
prezentowały dzieci z róŜnych stron Polski, natomiast 
siostry wydawały niezliczoną ilość fantów za udział 
w loterii.  

 Wśród 25-ciu nagród jubileuszowych moŜna było 
wylosować: gitarę, aparat cyfrowy, zestaw tenisowy czy 
rolki.  Czy przyjedziecie w następnym roku? - zapytał na 
koniec ks. Tomek, prowadzący wraz z s. Agnieszką 
tegoroczne spotkanie. Taaaaaaaaaaaak! – wykrzyknęły 
w odpowiedzi dzieci. Dajcie znać o tej imprezie do KAI-u 
– prosił ks. Biskup. To niesamowite spotkanie… Więcej 
zdjęć z tegorocznego Michaylandu moŜna obejrzeć na 
stronie sióstr michalitek: www.michalitki.pl  Za: 
www.michalici.pl.

 
 
 

   
  Wiadomo ści zagraniczne  

 

Madagaskar: beatyfikacja Brata Szkolnego W 
stolicy Madagaskaru Antananarywie do chwały ołtarzy 7 
czerwca wyniesiony został pierwszy zakonnik urodzony 
na tej wyspie – Raphael-Louis Rafiringa ze 
Zgromadzenia Braci Szkolnych. Podczas Mszy, której 
przewodniczył miejscowy arcybiskup Odon Marie-Arsène 
Razanacolona, aktu beatyfikacji dokonał z upowaŜnienia 
PapieŜa prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, 
abp Angelo Amato. Nowy błogosławiony urodził się w 
1856 r. Kiedy zetknął się z niedawno przybyłymi na 
Madagaskar braćmi szkolnymi, zaczął chodzić do 
prowadzonej przez nich szkoły.  

Tam, w wieku 13 lat w 1869 r., 
przyjął chrzest i imię Raphael. 
Mając 22 lata, w 1878 r. 
wstąpił do ich wspólnoty 
zakonnej jako br. Raphael-
Louis. Pięć lat później królowa 
Madagaskaru Ranavalona II, 
która była protestantką, 

usunęła z kraju wszystkich zagranicznych misjonarzy. 
Pozostał tylko jedyny rodowity zakonnik, którym był br. 
Rafiringa.  „W pewnym momencie ten powstający dopiero 
Kościół znalazł się bez duszpasterzy i był 
zdezorientowany. Tu nagle ujawniła się postać br. 
Raphaela, który został wybrany odpowiedzialnym za 
wszystkich katolików wyspy” – powiedział Radiu 
Watykańskiemu postulator generalny jego zgromadzenia, 
br. Rodolfo Cosimo Meoli. Dodał, Ŝe wspierała go w tym 
nawrócona księŜniczka Victoire Rasoamanarivo, 
pierwsza błogosławiona Madagaskaru, beatyfikowana 
przez Jana Pawła II w 1989 r. „Br. Raphael wykazał 
niepospolite umiejętności. Dbał przede wszystkim o 
formację katechistów. Stale ich przygotowywał i wysyłał 
do róŜnych miejscowości, gdzie były małe wspólnoty 
wiernych. A kiedy regularnie wracali do niego, 

wysłuchiwał ich relacji, udzielał rad, prowadził kursy 
formacyjne i paraliturgiczne naboŜeństwa, by 
przyzwyczaić ich do zbierania się i śpiewania razem na 
chwałę Bogu. Kiedy po trzech latach, w 1886 r., 
misjonarze mogli wrócić, byli wprost zadziwieni, Ŝe 
znaleźli wspólnotę chrześcijańską nawet liczniejszą i 
Ŝarliwszą, niŜ zostawili” – podkreślił br. Meoli. 

Błogosławiony Raphael-Louis Rafiringa przyczynił się 
potem do przywrócenia pokoju między Francją a 
Madagaskarem, za co otrzymał nawet w 1903 r. rządowe 
odznaczenie. Z kolei w 1915 r. fałszywie oskarŜony o 
udział w antyrządowym spisku był dwa miesiące 
więziony, ale w końcu na procesie sędzia publicznie go 
przeprosił. Br. Raphael-Louis zmarł w 1919 r. w 
Fiaranantsoa. Kiedy później, w 1933 r., przewoŜono jego 
ciało do stołecznej Antananarywy, jeden z 
przygotowanych przez niego katechistów dotknął trumny 
i został uzdrowiony. Ten cud przypisywany 
wstawiennictwu malgaskiego brata szkolnego posłuŜył do 
jego beatyfikacji  
 
Spotkanie sercanów z Ojcem Świętym Uczestnicy 
XXII Kapituły Generalnej KsięŜy Sercanów uczestniczyli 
w audiencji generalnej papieŜa Benedykta XVI na Placu 
św. Piotra. Ojciec Święty pozdrowił zebranych sercanów 
w dniach 17 maja – 12 czerwca w Rzymie na swojej 
kapitule i zachęcił zgromadzenie do Ŝycia w pełni 
Ewangelią miłości.  
 
PapieŜ przywitał się m.in. z wybranym na kolejną 
kadencję generałem Zgromadzenia o. José Ornelas 
Carvalho, z którym zamienił kilka słów. Nowy Zarząd, 
wybrany kilka dni temu, chciał rozpocząć swoją pracę 
kierowania rodziną zakonną od oddania szacunku 
następcy św. Piotra, uznając jego autorytet w Kościele. 
Wczoraj uczestnicy Kapituły nawiedzili w ramach 
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pielgrzymki miejsca związane z Ŝyciem i działalnością 
św. Pawła, apostoła. Za: www.sercanie.pl. 

 
O. José Rodríguez Carballo 
ponownie  generałem Zakonu 
Braci Mniejszych W czwartek 4 
VI, zgodnie z regulaminem 187. 
Kapituły Generalnej Zakonu Braci 
Mniejszych, trwającej w 
Porcjunkuli w AsyŜu od 23 V - 20 
VI, wybrano nowego ministra 
generalnego. Jest nim ponownie 

o. José Rodríguez Carballo OFM, który kierował 
zakonem w poprzednim sześcioleciu: 2003-2009. 
Przysługuje mu tytuł i pieczęć ministra generalnego 
"całego zakonu braci mniejszych" (Minister Generalis 
Totius Ordinis Fratrum Minorum).  
 

Urodził się 11 VIII 1953 r. Profesję uroczystą w zakonie 
złoŜył w 1976 r. Pochodzi z Prowincji św. Jakuba z 
Compostelli w Hiszpanii. Z wykształcenia jest licencjatem 
z teologii biblijnej (Jerozolima) i licencjatem z Pisma 
Świętego (Rzym).  

Z nominacji papieŜa Benedykta XVI sesji wyborczej 
przewodniczył kard. José Saraiva Martins CMF. W słowie 

wstępnym powiedział on do braci kapitulnych: "Moja 
obecność (...) jest znakiem Ŝyczliwości, zaufania i 
błogosławieństwa, które trwa z upływem czasu, a które 
Signor Papa (Ojciec Święty) - jak lubiał mówić Franciszek 
- pragnie wam wyrazić, abyście kontynuowali Ŝycie 
według formy świętej Ewangelii oraz byście w dalszym 
ciągu zapraszali męŜczyzn i kobiety naszego czasu "do 
pokuty", do nawrócenia, do przyjęcia Jezusa Chrystusa 
jako jedynego Zbawiciela i ulokowania Go w centrum 
Ŝycia".  Po wyborze ministra generalnego, śpiewając "Te 
Deum laudamus", bracia kapitulni udali się 
procesjonalnie do Porcjunkuli. Tam miał miejsce akt 
zatwierdzenia wyboru, przekazanie sobie znaku pokoju i 
błogosławieństwo, którego udzielił wszystkim minister 
generalny.  

Za: www.franciszkanie.com  

Na sobotniej sesji plenarnej 187. Kapituły Generaln ej 
Zakonu Braci Mniejszych w Asy Ŝu, 6 VI, wybrano 
definitorów generalnych dla dziewi ęciu regionów 
świata. Dla krajów słowia ńskich definitorem został o. 
Ernest Karol Siekierska z Prowincji św. Franciszka z 
AsyŜu w Poznaniu. Nowy definitor słowia ński urodził 
się dnia 9 XII 1960 r. w Inowrocławiu. Profesj ę 
uroczyst ą złoŜył w 1983 r., święcenia prezbiteratu 
przyj ął w 1986 r.  

 
Z
a

 
   

  Propozycja tygodnia  
 

 
Propozycja nabo Ŝeństwa ekologicznego Z racji przypadającego w dniu 5 czerwca Dnia Ochrony Środowiska  
Komisja ds. Sprawiedliwości, Pokoju i Ochrony Stworzenia, pracująca przy Międzynarodowej Unii PrzełoŜonych 
Generalnych Zakonów (USG/UISG) w Rzymie, przygotowała specjalne naboŜeństwo o treści ekologicznej. Przy okazji 
komisja (której członkiem jest takŜe Polak o. dr Stanisław Jaromi OFMConv), zachęca wszystkie osoby konsekrowane, 
aby poprzez modlitwę i bezpośrednie działania, wyraziły swą solidarność z braćmi i siostrami z całego świata 
zaangaŜowanymi w ochronę BoŜego stworzenia i działalność ekologiczną.  
A oto propozycja naboŜeństwa. Składa się ono ze wstępu i 3 części: celebracji z tekstami biblijnymi, mówiącymi o 
stworzeniach, "lamentacji" nad trudnościami w ochronie środowiska oraz modlitewnej zachęty do działania.  

1. Wstęp. MoŜna zaśpiewać odpowiedni ą pieśń na wej ście .  

Modlitwa na rozpoczęcie:  

Dobry i łaskawy BoŜe, gromadzimy się dzisiaj w Światowy Dzień Ochrony Środowiska w łączności - w modlitwie i 
działaniu - z naszymi braćmi i siostrami zaangaŜowanymi w ochronę BoŜego stworzenia i w działalność ekologiczną. Ty 
wzywasz nas do solidarności z ofiarami katastrof ekologicznych, zmian klimatycznych i destrukcji naturalnego 
środowiska.  Wiemy, Ŝe Ziemia stanie się naszym domem wówczas dopiero, kiedy zechcemy szanować i troszczyć o 
całą "wspólnotę Ŝycia" i nauczymy się pokornie pilnować swe miejsce w tej wspólnocie; kiedy podejmiemy działania dla 
ochrony i odnowy systemów Ŝycia; gdy rzeczywiście zadbamy o zrównowaŜony rozwój dla wszystkich.  Prosimy, 
przemień nasze serca. Napełnij je pragnieniem Twojego Królestwa, w którym Ŝyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.  

2. Celebracja Słowa Bo Ŝego   

Proponujemy rozwaŜanie tekstów biblijnych mówiących o róŜnych elementach BoŜego stworzenia  

Ziemia oraz Ŝycie roślinne i zwierzęce 
Rdz 1, 9-12, 24-25; Hi 12, 7-10; Lb 35, 33-34 
R. A Bóg widział, Ŝe były dobre. (refren moŜe być śpiewany)  

Ogień oraz słońce, księŜyc i światło 
Rdz 1, 3.14-19; Dz 2, 1-4; Hbr 12, 29; Wj 3, 1-6.13.18.21-22 
R. A Bóg widział, Ŝe były dobre.  
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Wiatr oraz Ŝycie, duch i oddech 
Ez 37, 5; Ps 104, 3-4; Dz 2, 1-4 
R. A Bóg widział, Ŝe były dobre.  

Woda oraz morza, rzeki i oceany wraz z wodnymi istototami Ŝywymi 
Rdz 1, 9.20-23; Iz 44, 3a; Iz 55, 1; 2Krl 5, 14; Ap 22, 1-3 
R. A Bóg widział, Ŝe były dobre.  

śycie ludzkie kobiet i męŜczyz 
Rdz 1, 27; Rdz 2, 7.18.21-22; 
R. A Bóg widział, Ŝe były dobre.  

Chwila ciszy. Czas na wzajemne dzielenie się. Jako przerywnik moŜna śpiewać psalmy np. Ps 19, 1-7, 104 lub 148  

3. Lamentacja   

Lektura Pisma św.: Lb 35, 33-34; Iz, 24, 4-6; Ez 34, 17-18; Rz 8,22  

Wezwania modlitewne  

Po kaŜdym wezwaniu śpiewamy: Panie, zmiłuj się / Kyrie eleison  

- Woda jest podstawowym dobrem. Korzystamy z niej często marnotrawnie, podczas gdy 2/3 populacji świata cierpi na 
jej brak. 
- Niszczymy nasze lasy, eksploatujemy je ponad miarę a to dom dla wielu zwierząt. 
- Lasy tropikalne i rafy koralowe są zagroŜone w wyniku ludzkiej działalności, a przecieŜ powinny być źródłem Ŝycia, 
Ŝywości i medykamentów. 
- Wzrasta nasza zaleŜność energetyczna a tak bardzo brakuje nam ducha oszczędności. 
- Wielu z nas porusza się własnym samochodem, zamiast korzystać z transportu publicznego zwiększając emisję 
dwutlenku węgla do atmosfery. 
- Przyczyniamy się do globalnego ocieplenia, które powoduje kurczenie się lodowców, nowe powodzie i susze 
zagraŜając dzikiej przyrodzie i pozbawiając domu milionów ludzi. 
- Nie troszczymy się wystarczająco losem uchodźców i imigrantów przemieszczających się z powodu suszy, powodzi, 
braku Ŝywności czy wojny. 
 - Dodaj własne wezwania...  

Modlitwa podsumowująca:  

BoŜe, który jesteś cierpliwy, wysłuchaj nasze wołania, gdy przynosimy do Ciebie nasz ból i nasze nadzieje, nasz strach i 
słabość. Ulecz nasze serca, daj nam nadzieję, ucisz nasz strach, przebacz nasze przewinienia. Niech Duch Święty, 
który w nas mieszka, umocni nas, byśmy pozostali wierni nadziei i obietnicy Ewangelii, objawionej nam przez Twojego 
Syna, Jezusa Chrystusa, w imię którego modlimy się. Amen.  

Ojcze nasz ...  

4. Zachęta do aktywno ści:   

Dla realizacji tych aspiracji, musimy podjąć stanowczą decyzję, by Ŝyć bardziej odpowiedzialnie, myśląc o potrzebach 
naszych lokalnych wspólnot i całej społeczności ludzkiej. Jesteśmy równocześnie obywatelkami i obywatelami róŜnych 
państw oraz jednego świata, w którym to co lokalne, jest powiązane z tym co globalne. KaŜda i kaŜdy z nas jesteśmy 
odpowiedzialni za obecne i przyszłe dobro ludzkiej rodziny oraz za wszelkie Ŝycie na ziemi. Duch solidarności ludzkiej i 
pokrewieństwa z wszelkim Ŝyciem umacnia się, gdy Ŝyjemy w szacunku dla tajemnicy bycia, w duchu wdzięczności za 
dar Ŝycia oraz w pokornej postawie co do naszego ludzkiego miejsca pośród przyrody.  Wielbimy Cię, Panie, za Twoją 
dobroć względem nas. Daj nam wielkie serce byśmy radowali się Twoimi darami. Przebacz, gdy zbłądzimy i błogosław 
nam i całemu stworzeniu. Prosimy o to w imię Jezusa, Twojego Syna, który Ŝyje i działa między nami. Amen.  

Na zakończenie błogosławieństwo i odpowiednia pieśń.  

PrzełoŜył i opracował: o. S. Jaromi OFMConv                Za: www.franciszkanie.pl. 
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  Zapowiedzi wydarze ń 

 
 

Jezuici Kraków. Sesja Formacyjna „... wielu uczniów jego odeszło i ju Ŝ z Nim nie chodziło  „Szkoła 
Formatorów”, działająca przy WyŜszej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie, organizuje dnia 30 
czerwca Sesję Formacyjną „... wielu uczniów jego odeszło i juŜ z Nim nie chodziło” (J 6, 66), poświęconą problematyce 
odejść i rezygnacji z kapłaństwa i Ŝycia zakonnego. Refleksja nad przyczynami rezygnacji z kapłaństwa i Ŝycia 
zakonnego w przeszłości i teraźniejszości zostanie podjęta z punktu widzenia historycznego, socjologicznego i 
psychologicznego.  

Historię tej problematyki przybliŜą nam KsięŜa profesorowie: Jan Kracik, Grzegorz Ryś i Henryk Pietras SJ. Refleksję 
nad aktualnymi przyczynami rezygnacji z kapłaństwa i Ŝycia zakonnego podejmą: Pan Profesor Tadeusz Borowski i Ks. 
Mieczysław KoŜuch SJ. Panowie Bogusław Borys i Przemysław Nagórski, byli kapłani, podzielą się z nami swoimi 
doświadczeniami i przeŜyciami związanymi z kapłaństwem i rezygnacją z niego. Wielebny KsięŜe, Wielebna Siostro, 
bardzo serdecznie zapraszam na Sesję, zwłaszcza formatorów, a takŜe formowanych.  

Sesja odbędzie się w Auli Wielkiej im. Ks. Grzegorza Piramowicza SJ WSFP „Ignatianum” w Krakowie przy ulicy 
Kopernika 26.  Uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału. Ks. dr Krzysztof Dyrek SJ Dyrektor Szkoły Formaterów(pełny 
program oraz plakat zapowiedzianej Sesji Czytelnicy Biuletynu znajdą na www.zyciezakonne.pl w  zapowiedziach 
wydarzeń)

Jezuici Warszawa. Zaproszenie na psychoterapi ę grupow ą dla osób konsekrowanych Uwzględniając 
róŜnorakie trudności w podjęciu systematycznej terapii grupowej przez osoby konsekrowane – terapii opartej na 
relacjach międzyosobowych Fundacja Pomocy Psychologicznej i Duchowej „INIGO” ul. Rakowiecka 61, 02-532 
Warszawa, www.inigo.org.pl (przy Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli)  zaprasza na psychoterapię grupową dla osób 
konsekrowanych (dla księŜy, zakonników, sióstr zakonnych, członków instytutów świeckich)  

Grupa terapeutyczna rozpocznie swoje spotkana od października 2009 roku w Warszawie. Systematyczne spotkania 
terapeutyczne w grupie około 10 – 12 osób w piątki: w godzinach popołudniowych - co 2 tygodnie - po 2 sesje 1,5 
godzinne - odpłatnie  Zgłoszenia do grupy po wcześniejszej konsultacji u terapeutów prowadzących grupę: Małgorzata 
Mierzwa – Hudzik - psycholog – terapeuta Lublin - tel. kom. 501 036 036; Dorota Przygrodzka - specjalista psychiatra, 
psychoterapeuta Warszawa - tel. kom. 600 193 878  

Rekolekcje u michalitów KsięŜa Michalici zapraszają wszystkich zainteresowanych na rekolekcje pt. "Aniołowie 
w Ŝyciu świętych", które odbędą się w następujących terminach:  

 I seria : Dom Rekolekcyjny KsięŜy Michalitów w Górkach k. Garwolina, 23-26 czerwca 2009. Rozpoczęcie we wtorek 
o godz. 17.30, a zakończenie w piątek o godz. 13.00.   

II seria : Sanktuarium Św. Michała Archanioła i bł. Br. Markiewicza w Miejscu Piastowym, 5-8 lipca 2009. Rozpoczęcie 
w niedzielę o godz. 17.30, a zakończenie w środę o godz. 13.  

Zakwaterowanie w internacie Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Dworska 14.  Informacje i zapisy 
przyjmuje Redakcja "KtóŜ jak Bóg" i Centrala Rycerstwa św. Michała Archanioła, ul. Piłsudskiego 248/252, 05-261 
Marki, email: ktozjakbog@religia.net, tel. (22) 781 14 90, (22) 781 28 36, kom. 603 511 225.  

Rekolekcje oparte na duchowo ści św. Maksymiliana Na rekolekcje o charakterze maryjnym dla kapłanów, 
zakonników i diakonów zapraszają Misjonarki Niepokalanej Ojca Kolbego, do HarmęŜ koło Oświęcimia. Rekolekcje 
poprowadzi emerytowany biskup z Acerra (Włochy) Antonio Riboldi, w dniach 22-27 czerwca br. Ćwiczenia duchowe 
(prowadzone w języku włoskim) oparte będą o duchowość św. Maksymiliana Kolbego.  

Rekolekcje zaczynają się o godz. 18.00 w poniedziałek 22 czerwca i skończą się o godz. 9.00 w sobotę 27 czerwca po 
śniadaniu.  W Domu Rekolekcyjnym św. Maksymiliana są pokoje jednoosobowe z łazienką. Kompleks jest w pełni 
dostępny dla niepełnosprawnych (na wszystkie piętra moŜna dojechać windą).  

Zgłoszenia do 15 czerwca br. na adres:  

Dom Rekolekcyjny św. Maksymiliana Kolbego 
Misjonarki Niepokalanej Ojca Kolbego 
HarmęŜe, ul. Franciszka ńska 13 
32-600 Oświęcim 
tel. (033) 844 43 47, faks (033) 844 43 48  
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  Odeszli do wieczno ści  
 

 

 Zmarł śp. O. Bogusław Paleczny M.I. (1959-2009)  W dniu 2 czerwca zmarł w domu 
Prowincjalnym w Tarnowskich Górach O. Bogusław Paleczny - Kamilianin, kapłan Zakonu 
Posługujących Chorym. Urodził się 09.05.1959 r. w Szczecinie. Wstąpił do Zakonu w roku 
1987 r., śluby wieczyste złoŜył w 1993 r. a święcenia kapłańskie otrzymał 21.05. 1994r. z 
rąk J.E. Ks. Kard. J. Glempa w Warszawie.   

O. Bogusław przez całe swoje Ŝycie zakonne oddany był słuŜbie ludziom bezdomnym. 
Dzięki Jego staraniom powstał w Warszawie "Bar Marta" gdzie codziennie setki osób moŜe 
otrzymać ciepły posiłek. W Ursusie otworzył i kierował "Pensjonatem św. Łazarza" gdzie 
bezdomni mogli znaleźć schronienie i drogę wyjścia z bezdomności. O. Bogusław znany był 
takŜe ze swojej działalności artystycznej. Nagrywał piosenki religijne i wydał kilka płyt 

między innymi: Kolędy serca, Stepem Kazachstanu, Modlitwa, Ave Maryja i inne...  

Jak informuje prowincjał kamilianów o. Arkadiusz Nowak, uroczystość pogrzebowa śp. o. Bogusława Palecznego 
odbędzie się 6 czerwca 2009r. (sobota) o godz. 11.00, w kościele parafialnym p.w. Matki BoŜej Uzdrowienie Chorych w 
Tarnowskich Górach, przy ul. RóŜanej 2. Eksportacja ciała zmarłego do kościoła rozpocznie się o godz. 9.00. Po Mszy 
Świętej nastąpi odprowadzenie na cmentarz zakonny.   W domu Prowincjalnym od kilku dni przygotowywał materiał do 
kolejnej swojej płyty. Bóg Ojciec powołał Go do siebie nagle. Wierzymy, Ŝe Pan zapragnął, aby O. Bogusław premierę 
nowej płytę wykonał przed Nim samym.  

Msza św. pogrzebowa zmarłego we wtorek o. Bogusława Palecznego, załoŜyciela Kamiliańskiej Misji Pomocy 
Społecznej odprawiona została w sobotę, 6 czerwca, o godz. 11.00 w kościele pw. Matki BoŜej Uzdrowienia Chorych w 
Tarnowskich Górach. Ojciec Bogusław miał 50 lat                Za: www.kamilianie.eu. 
 

Zmarł ks. Stanisław Koronkiewicz SDB (1940-2009)  Dnia 2 czerwca 2009 r. odszedł 
do Pana ś.p. ks. Stanisław Koronkiewicz - salezjanin z inspektorii św. Stanisława Kostki w 69 
roku Ŝycia, 52 ślubów zakonnych i 42 kapłaństwa. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w 
sobotę, 6 czerwca 2009 r. o godz. 12.00 w Suwałkach (parafia p.w. M.B. Miłosierdzia). 
Polecajmy Zmarłego ks. Stanisława BoŜemu Miłosierdziu.  
 
CURRICULUM VITAE:  
 
 ur. 02.01.1940 r.  w Twardym Rogu. 
 1956-1957 – nowicjat w Czerwińsku. 
 08.08.1957 – pierwsze śluby zakonne w Czerwińsku. 
 1957-1960 – studia filozoficzne w Woźniakowie. 
1960-1963 – praktyka duszpasterska. 
1963-1967 – studia teologiczne w Lądzie nad Wartą. 
20.06.1967 – święcenia kapłańskie w Lądzie nad Wartą. 
1967-1968 – studia w Prymasowskim Instytucie śycia Wewnętrznego w m. Zielone. 
1968-1970 – RóŜanystok – współpracownik w duszpasterstwie. 
1970-1971 – studia w prymasowskim Instytucie śycia Wewnętrznego w m. Zielone. 
1971-1977 – Łódź św. Teresa – ekonom domu. 
1977-1986 – Płock – ekonom (do 1980 r.), dyrektor wspólnoty i proboszcz. 
1986-1987 – Woźniaków – ekonom. 
1987-1990 – Lutomiersk – dyrektor wspólnoty. 
1990-1992 – Warszawa-Bazylika – dyrektor wspólnoty. 
1992-1998 – Łódź Postnowicjat – dyrektor wspólnoty. 
1998-2000 – Łódź św. Teresa – kapelan szpitala. 
2000-2006 – Suwałki – dyrektor wspólnoty i proboszcz. 
2006-2007 – Warszawa Bursa – wikariusz dyrektora wspólnoty. 
2007-2009 – Stare Jabłonki – proboszcz. 
2009 – Olsztyn - rekonwalescencja.  

 
     Za: www.salezjanie.pl.  

 
 
 

 


