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Drodzy Współbracia
Wchodzimy w bardzo waŜny dla wielu spośród nas tydzień. Jak wiemy papieŜ Benedykt XVI podczas marcowej
audiencji dla uczestników sesji plenarnej Kongregacji ds. Duchowieństwa ogłosił, Ŝe 19 czerwca, w uroczystość
Najświętszego Serca Pana Jezusa rozpocznie się w Kościele Rok Kapłański. Będzie on związany ze 150.
rocznicą śmierci patrona proboszczów - św. Jana Marii Vianeya, którego PapieŜ zamierza ogłosić patronem
wszystkich kapłanów świata. Z tej okazji do Rzymu zostaną przywiezione relikwie Proboszcza z Ars. Na
zakończenie Roku kapłańskiego 19 czerwca 2010 r. ma się odbyć spotkanie kapłanów z całego świata na placu
św. Piotra. W trakcie tego Roku, będzie teŜ opublikowane dyrektorium dla spowiedników i kierowników
duchowych oraz przygotowany zostanie zbiór wypowiedzi Ojca Świętego dotyczących powołania i misji kapłanów
we współczesnym świecie.
Większość polskich zakonników to równocześnie kapłani, wezwani, by w pracy duszpasterskiej dawać
świadectwo Chrystusowi w specyficzny i właściwy dla kaŜdego instytutu zakonnego sposób. Kościół zaprasza
nas w rozpoczynającym się Roku Kapłańskim do uczciwej i autentycznej rewizji naszego „stylu” sprawowania
posługi kapłańskiej. Publikujemy na łamach Biuletynu list prefekta Kongregacji ds. Duchowieństwa, otwierający
ten Rok
Pragnę przypomnieć, Ŝe oprócz otrzymywania Biuletynu drogą e-mailową moŜna go takŜe pobrać bezpośrednio
ze strony internetowej www.zyciezakonne.pl Najnowszy biuletyn będzie zawsze pod adresem
www.zyciezakonne.pl/biuletyn.pdf
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Wiadomość tygodnia

List Prefekta Kongregacji ds. Duchowieństwa na Rok Kapłański
Kochani kapłani,

wdzięcznością wyraŜa równieŜ uznanie za ich pastoralne
zaangaŜowanie i świadectwo Ŝycia. Kapłani nie są waŜni
z powodu tego, co czynią, ale ze względu na to kim są.

stajemy na progu Roku Kapłańskiego, który ustanowił
papieŜ Benedykt XVI, by uczcić 150. rocznicę śmierci
Świętego Proboszcza z Ars. Ojciec Święty zainauguruje
obchody Roku Kapłańskiego dnia 19 czerwca w
uroczystość Serca Pana Jezusa, który to równieŜ jest
światowym dniem modlitw o świętość kapłanów.
Ogłoszenie tego szczególnego Roku odbiło się bardzo
pozytywnym echem na całym świecie, takŜe i przede
wszystkim pośród kapłanów. Wszyscy dołóŜmy starań i
zdecydowanie zaangaŜujmy się, pełni przekonania i
gorliwości, by ten Rok na całym świecie, w biskupstwach,
w parafiach i lokalnych wspólnotach był uroczyście
przeŜywany. Niech dokonuje się to poprzez tworzenie
serdecznych relacji we wspólnocie ludu BoŜego, który
bez wątpienia własnych kapłanów ceni i kocha, aby mogli
oni swoją codzienną, apostolską posługę naprawdę
szczęśliwie, w godny sposób i z zadowoleniem wypełniać.

Tak, prawdą jest, Ŝe niektórzy z kapłanów popełnili czyny
karnie zakazane i wywołali wiele problemów. To musi
zostać przebadane, a następnie odpowiednio ocenione i
ukarane. Jednak te przypadki dotyczą bardzo małego
procentu
wszystkich
duchownych.
PrzewaŜająca
większość kapłanów to prawi ludzie, którzy poświęcili się
wypełnieniu swojej słuŜby pielęgnując Ŝycie modlitwy i
podejmując czynnie pastoralną troskę w imię miłości
bliźniego. Ze wszystkich swoich sił angaŜują się w
wypełnianie swojej misji i wypełnianie swojego Ŝyciowego
powołania, co często domaga się gotowości do wielkiej,
osobistej ofiary. Do tego uzdalnia ich autentyczna miłość
do Jezusa Chrystusa, do Kościoła i do ludu BoŜego; ona
przynagla ich do solidaryzowania się z biednymi i
cierpiącymi. Dlatego Kościół na całym świecie jest dumny
ze swoich kapłanów.

Powinien być to Rok pełen inicjatyw, Rok pozytywny, w
którym Kościół, przede wszystkim kapłanom, ale takŜe
wszystkim chrześcijanom – a przy pomocy mediów –
całemu światu, chce powiedzieć, Ŝe jest dumny ze swoich
kapłanów, Ŝe ich kocha, bardzo ceni i podziwia. Z

Ten Rok umoŜliwia nam takŜe snuć intensywną,
pogłębioną refleksję na temat kapłańskiej toŜsamości i
teologii katolickiego kapłaństwa, jak równieŜ budzić i
rozwijać szczególną wraŜliwość na powołanie i misję
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kapłana w Kościele i w społeczeństwie. Dlatego teŜ
pragniemy zainspirować do organizowania wykładów,
konferencji, naukowych seminariów czy teologicznych
sympozjów przy udziale naszych kościelnych, naukowych
wydziałów. Dni skupienia, rekolekcje i przygotowywanie
odpowiednich publikacji niech będą takŜe osnute na tejŜe
tematyce.

sposób obdarzy się wyrazami uznania. W kościelnej
wspólnocie Rok Kapłański nabiera szczególnego
znaczenia tak dalece, Ŝe rozumiany jest jako serdeczny
wyraz i grunt chrześcijańskiej radości, która ma źródło w
pewności, Ŝe Bóg nas kocha i wraz z nami świętuje. To
wszystko niesie ze sobą okazję, by umocnić wspólnotowe
relacje i przyjaźnie, które łączą kapłanów z powierzonymi
im wspólnotami.

Podczas generalnego zebrania Kongregacji ds.
Duchowieństwa Ojciec Święty w swoim przemówieniu
wygłoszonym 16 marca ogłaszając Rok Kapłański
wskazał na cel tego Roku, którym jest „wspieranie
dąŜenia kapłanów do duchowej doskonałości, od której to
w decydujący sposób zaleŜy oddziaływanie ich posługi”.
Dlatego teŜ ten Rok musi być w szczególny sposób
rokiem modlitwy, modlitwy samych kapłanów, modlitwy z
kapłanami i za kapłanów, rokiem odnowy w perspektywie
duchowości kapłańskiej i odnowy kaŜdego z kapłanów
osobno. W tym sensie święta Eucharystia staje się jakby
centrum
kapłańskiej
duchowości.
Praktykowanie
eucharystycznej adoracji w intencji uświęcenia kapłanów,
jak teŜ duchowego macierzyństwa, które siostry zakonne,
konsekrowane kobiety, generalnie kobiety, roztaczają
wobec kapłanów, moŜe być dalej rozpowszechniane, jak
juŜ wcześniej proponowano, i z pewnością przyczyni się
do
obfitości
i
powszechności
błogosławionego
oddziaływania.

MoŜna by było jeszcze wskazywać na wiele innych
perspektyw i inicjatyw, które określałyby i mogłyby
wypełnić Rok Kapłański, ale to pozostaje w kompetencji i
kreatywności lokalnych Kościołów. Dlatego z radością
będzie przyjęte, gdy wszystkie konferencje episkopatów,
wszystkie biskupstwa, wszystkie parafie i katolickie
wspólnoty na czas tego szczególnego Roku przygotują
programy obchodów Roku Kapłaństwa. Oczywiście
byłoby waŜne, aby inaugurować obchody Roku doniosłym
wydarzeniem.
Na dzień otwarcia Roku Kapłaństwa, 19 czerwca,
wszystkie lokalne Kościoły są zaproszone do Rzymu, by
„uczestniczyć” w święcie otwarcia, gdzie pod
przewodnictwem Ojca Świętego odbędzie się uroczysta
liturgia inaugurująca obchody Roku Kapłańskiego.
Naturalnie wszyscy, którzy mają moŜliwość przybycia do
Rzymu i chcą w tej radosnej papieskiej inicjatywie
osobiście wziąć udział, są serdecznie zaproszeni. Pan z
pewnością obficie udzieli błogosławieństwa wszystkim
uczestnikom, a Niepokalana Dziewica Maryja, Królowa
kapłanów, niech wstawia się za wami, kochani kapłani.

Powinien być to takŜe Rok, w którym poznane będą
okoliczności i warunki, w których Ŝyją nasi kapłani. Zdarza
się, Ŝe Ŝyją oni w warunkach głębokiej biedy, co staje się
dla nas wezwaniem do troski o ich egzystencję i wsparcie
ich materialnymi środkami.

Cláudio kard. Hummes

Powinien być to równieŜ Rok religijnego i publicznego
świętowania ludu BoŜego i lokalnych wspólnot katolickich,
gdzie wierzący poświęcą się modlitwie i medytacji, gdzie
wspólnie celebrowane będą święta, a kapłanów w godny

abp senior Sao Paulo
Prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa

Wiadomości krajowe
umieszczono
obraz
autorstwa
Stanisława
Baji
przedstawiający Chrystusa wśród Męczenników. Obraz
ten towarzyszył uroczystości beatyfikacyjnej w Warszawie
13 czerwca 1999 r. Na ołtarze wtedy wyniósł
błogosławionych Jan Paweł II.

Licheń: 10 rocznica beatyfikacji 108 Męczenników
z czasów II Wojny Światowej. Z udziałem ponad 5
tysięcy wiernych w bazylice mniejszej w Sanktuarium w
Licheniu zakończyły się obchody jubileuszu dziesiątej
rocznicą beatyfikacji 108 Błogosławionych Męczenników
Kościoła Polskiego z czasów II Wojny Światowej.

KaŜdy z błogosławionych odznaczał się niezwykłym
heroizmem. Są w tym gronie duchowni ratujący śydów,
teściowa, która oddała swoje Ŝycie za cięŜarną synową,
uwięzieni w obozie koncentracyjnym księŜa i alumni. W
gronie 108 Męczenników są dwaj mariańscy kapłani:
Jerzy Kaszyra (1904-1943) i Antoni Leszczewicz (18901943), którzy zginęli w płomieniach podczas pacyfikacji
wsi Rosica na Białorusi. Wiedzieli oni, Ŝe idą na pewną
śmierć. Niemcy chcieli ich puścić wolno, ale duchowni nie
skorzystali z tej szansy. Jednym z błogosławionych jest
takŜe ksiądz Henryk Kaczorowski, który w latach 19281939 pełnił obowiązki rektora Seminarium Duchownego
we Włocławku. Wcześniej, bo od jesieni 1915 r., przez
dziewięć miesięcy zastępował proboszcza w Licheniu.
Dziesięciu z pośród wszystkich męczenników pochodziło
z kościoła włocławskiego.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył ksiądz Prymas kard.
Józef Glemp. Nieprzypadkowo na miejsce obchodów
„Święta Męczenników” wybrano licheńskie Sanktuarium.
Właśnie tu, w dolnej części świątyni, znajduje się kaplica
nazwana imieniem błogosławionych. W jej ołtarzu

Główne uroczystości rozpoczęły się o godzinie 12:00
Mszą Świętą której przewodniczył ksiądz Prymas kard.
Józef Glemp. Wraz z nim liturgię sprawowali biskupi:
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ordynariusz włocławski bp. Wiesław Alojzy Mering bp.
pomocniczy Stanisław Gębicki. Homilię głosił dziś bp.
pomocniczy łowicki Józef Zawitkowski. Słowa te
skierowane były zarówno do wiernych jak i ponad 200
księŜy zgromadzonych w świątyni na pielgrzymce:

Sanktuariów Europy. Celem zacieśnienia współpracy
ośrodków kultu jest wzajemna pomoc, a takŜe sprostanie
coraz bardziej złoŜonym wymaganiom współczesnych
pielgrzymów i turystów.
Ma teŜ symbolizować duchowy wymiar jedności Starego
Kontynentu. Inicjatywie towarzyszy wydanie – takŜe w
języku polskim – specjalnej publikacji „Sanktuaria
Europy”. Partnerstwo zaprzyjaźnionych sanktuariów
maryjnych
Europy
zaprezentowano
przy
okazji
odbywających się w Fatimie w dniach 4-6 czerwca dwóch
połączonych imprez: II Iberoamerykańskiego Kongresu
Miejsc Świętych oraz V Międzynarodowego Kongresu
Miast Sanktuaryjnych. Wzięli w nich udział zarówno
rektorzy sanktuariów, jak i przedstawiciele administracji
państwowej czy samorządów. Podczas spotkania w
Fatimie zwrócono uwagę na stały wzrost popularności
turystyki religijnej, niezaleŜnie od panującej recesji. Nie
oznacza on, Ŝe kryzys gospodarczy nie wpływa na
funkcjonowanie sanktuariów. Wymaga to dodatkowej
troski, tak o jakość infrastruktury i usług, jak i o sposób
przyjmowania przybyszów. Chodzi zwłaszcza o duchową
ofertę proponowaną nie tylko pielgrzymom, ale takŜe
turystom, którzy nie zawsze są ludźmi religijnymi. Wśród
zaleceń sformułowanych na zakończenie kongresu

Przychodzą do nas trudne czasy…[...] To nie krzyŜ się
chwieje bracia, to świat się chwieje. Ostała nam tylko
wiara, a na niej wszystko inne odbudowane być
moŜe.[...]JuŜ nie wystarczą kazania, juŜ nie wystarczą
bardzo mądre katechezy. KsięŜe daj mi świadectwo, Ŝe
wierzysz w Boga i nawet gdybyś nie był podobny do
księdza, usiądź ! - będę Cię prosił o spowiedź. Siostro ty
mi nie pokazuj poboŜności, pokaŜ, Ŝe jak się ofiarujesz
Chrystusowi to na całego.- mówił w homilii bp
Zawitkowski. Biskup nawiązał takŜe do postaci Ojca
Świętego Jana Pawła II i rocznicy jego pierwszej
pielgrzymki do Ojczyzny: Znałem Go, widziałem w
kamieniołomach z połamanym róŜańcem, na łodziach z
młodzieŜą. Jego drogi zawsze kończyły się krzyŜem
którego przytulał do serca. Ojcze Święty my wołamy po
polsku „Bądź szybko święty” i niech ludzie całują ślady
Twoich stóp, bo droga Twoja jest naszą drogą przez tę
Ojczyznę aŜ do Nieba – mówił łamiącym się głosem
kaznodzieja.
Gospodarze licheńskiego Sanktuarium – KsięŜa Marianie
szerzą kult 108 Męczenników. Ich zdaniem takie Ŝyciowe
postawy i wybory naleŜy propagować: Pamiętamy, Ŝe w
czasie wojny w trudnych chwilach ludzie pokazywali z
czego są zbudowani, co dla nich znaczy wiara w
Chrystusa. W tamtych czasach często właściwy wybór
oznaczał śmierć. Chcemy pamiętać o Męczennikach
których dziś wspominamy podczas uroczystości, ale i
dziś, teraz wśród nas, powinniśmy szukać osób z których
moŜna brać przykład poświecenia dla bliźnich - mówi
rzecznik Sanktuarium ks. Krzysztof Jędrzejewski
MIC. Za: www.lichen.pl.

Jasna Góra bliŜej partnerstwa sanktuariów Jasna
Góra wejdzie w skład partnerstwa zaprzyjaźnionych
sanktuariów maryjnych Europy, obok portugalskiej
Fatimy, niemieckiego Altöting, włoskiego Loreto,
francuskiego Lourdes oraz austriackiego Mariazell.
Uroczysty akt zostanie podpisany prawdopodobnie w
Rzymie. Decyzję taką podjęto 3 czerwca w Fatimie
podczas posiedzenia przedstawicieli Stowarzyszenia

znalazł się postulat unikania masowości w podejściu do
odwiedzających sanktuaria i ich otoczenie. Oznaczałoby
to
bardziej
zróŜnicowane,
osobiste
traktowanie
poszczególnych grup i osób, w zaleŜności od ich
oczekiwań i w stałym odniesieniu do wartości duchowych
reprezentowanych przez dane sanktuarium.
Za: Radio watykańskie

Warszawa-Anin: Inauguracja filii MłodzieŜowego Oriońskiego Ośrodka Wychowawczego Dnia 8 czerwca br.
w Warszawie-Aninie Ad Anin, została zainaugurowana "Trampolina 1", tj. dom dla chłopców, którzy kontybuują swoją
edukację i dostosowywanie społeczne po ukończeniu MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego przy ul. Barskiej 4 w
Warszawie. Na uroczystości byli obecni: ksiądz arcybiskup Henryk Hoser, ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej,
Sekretarz Stanu przy Prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej pan Paweł Wypych, liczne delegacje samorządowe i
oświatowe Miasta Stołecznego Warszawy. Licznie przybyłym orionistom przewodził PrzełoŜony generalny ks. Flavio
Peloso z Rzymu oraz ks. Prowincjał Władysław Kubiak. Za: www.orionisci.rel.pl.
Memoriał Ojca Zbigniewa Strzałkowskiego – męczen-nika z Peru W niedzielę 14 czerwca 2009 r. w Zawadzie
na Górze Św. Marcina koło Tarnowa odbył się 6. bieg masowy - „Memoriał Ojca Zbigniewa
Strzałkowskiego” – franciszkanina, misjonarza, męczennika za wiarę, z Peru z 1991 roku.
„Pragniemy w ten symboliczny sposób uczcić pamięć wielkiego Syna Ziemi Tarnowskiej i
upowszechniać pamięć o jego Ŝyciu i męczeństwie.” – zapowiada organizator Krzysztof Nowak,
dyrektor Szkoły Podstawowej im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie. Uroczystość
rozpoczęła się od Mszą polowej w rodzinnej parafii o. Zbigniewa Strzałkowskiego - na szczycie
Góry Świętego Marcina przy kościele w Zawadzie. (…) Do organizatorów i uczestników
Memoriału list wystosowali franciszkanie z Pariacoto. „Cieszymy się, Ŝe pamięć o tej męczeńskiej
śmierci jest wciąŜ Ŝywa wśród was i dziękujemy za kaŜdą próbę oddania czci oraz
upowszechnienia pamięci o Ŝyciu i męczeństwie tych dwóch franciszkanów, którzy zostali złoŜeni
do grobu w miejscu, w którym oddali Ŝycie w obronie wiary” – napisali bracia z Peru (Drugim
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Polakiem, który poniósł śmierć męczeńską w Peru obok o. Zbigniewa, był o. Michał Tomaszek – przyp. red.). Memoriał
po raz pierwszy został zorganizowany z inicjatywy Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły 20 czerwca 2004 roku.
Uroczystościom patronuje bp Wiktor Skworc, ordynariusz diecezji tarnowskiej.
Ojciec Zbigniew Strzałkowski, franciszkanin, był postacią, która wyrosła i kształtowała się wśród mieszkańców Zawady.
NaleŜał do krakowskiej prowincji franciszkanów, która w Peru prowadzi misję od 1988 r. 9 sierpnia 1991 r. zginął z rąk
terrorystów z maoistowskiego ugrupowania o nazwie Sendero Luminoso ("Świetlisty Szlak"). W swej pracy
duszpasterskiej zasłynął jako przyjaciel i obrońca dzieci, dlatego teŜ został wybrany na patrona szkoły w Zawadzie, do
której uczęszczał.
jms

W Jarosławiu obchodzono Dzień Patrona Miasta
bł. Michała Czartoryskiego OP W środę 10.06 w
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Jarosławiu obchodzony był dzień Patrona Miasta – bł.
Michała Czartoryskiego, dominikanina, męczennika II
wojny światowej. W Kolegiacie pw. BoŜego Ciała
odbyła się z tej okazji uroczysta Msza św., której
przewodniczył ks. prałat Andrzej Surowiec. Biogram
Patrona Miasta przedstawił w homilii przeor
dominikanów o. Jacek Skupień. Po mszy św. odbyła
się uroczysta Sesji Rady Miasta, podczas której Zofia
Bieńkowska - starszy kustosz muzeum, przybliŜyła
sylwetkę bł. Michała Czartoryskiego.

W obchodach Dnia Patrona Miasta wzięli udział:
burmistrz miasta Andrzej Wyczawski, zastępcy
burmistrza: Bogdan Wołoszyn i Stanisław Misiąg,
posłowie: Andrzej Ćwierz i Mieczysław Golba, radni
Rady Miasta na czele z przewodniczącym Januszem
Szkodnym, jarosławscy księŜa z archiprezbiterem ks.
Andrzejem Surowcem na czele, przedstawiciele
Starostwa Powiatowego, dyrektorzy szkół, naczelnicy i
pracownicy Urzędu Miasta.

Ponadto burmistrz Andrzej Wyczawski wraz z
Przewodniczącym RM Januszem Szkodnym oraz
posłowie: Andrzej Ćwierz i Mieczysław Golba oddali
hołd Patronowi Miasta składając kwiaty pod tablicą
pamiątkową w Sali Narad Urzędu Miasta. Sesję
uświetnił występ młodzieŜy z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących im. KsiąŜąt Czartoryskich pod
kierunkiem Beaty Kuc i Adama Kroczka. Ponadto w
odświętnym nastroju, w wywaŜonym i ciepłym tonie
młodzieŜ ze Szkoły Muzycznej II stopnia Towarzystwa
Muzycznego w Jarosławiu pod kierunkiem GraŜyny

Bł. O. Michał Czartoryski - dominikanin, inŜynier
architekt, kapelan powstańców na Powiślu III
Zgrupowania AK "Konrad" jest Patronem Miasta od
2005 roku. 13 czerwca minie 10 lat jak w Warszawie
Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił błogosławionymi 108
męczenników II wojny światowej, wśród nich znalazł
się pochodzący z podjarosławskich Pełkiń - o. Michał
Czartoryski. Obchody Dnia Patrona Miasta zakończył
koncert zespołu tradycyjnej muzyki dawnej i liturgicznej
"Perfugium" z Krakowa w Bazylice Matki BoŜej
Bolesnej OO. Dominikanów
Za: www.dominikanie.pl

Wiadomości zagraniczne
Watykan: O. Zdzisław Kijas
konsultorem w Kongregacji
ds. świętych. W sobotę, 13

artykułów naukowych i popularno-naukowych, recenzji i
tłumaczeń.
Za: www.franciszkanie.pl

czerwca, Ojciec Święty Benedykt
VI
mianował
polskiego
franciszkanina o. Zdzisława Kijasa
OFMConv konsultorem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych informuje Radio Watykańskie. O.
Kijas znalazł się w gronie siedmiu
nowych konsultorów, jeden z nich
jest kapucynem, trzej są salezjanami, a dwaj pozostali to
świeccy wykładowcy rzymskich uczelni katolickich.
Franciszkanin jest rektorem Papieskiego Wydziału
Teologicznego św. Bonawentury "Seraphicum" w Rzymie

List Przewodniczącej po śmierci załoŜyciela
UCESM. Zamieszczamy poniŜej tłumaczenie listu
przewodniczącej
Europejskiej
Unii
Konferencji
PrzełoŜonych WyŜszych (UCESM) - S. Lutgardis
Crayenest FMA po śmierci bpa Luc de Hovre,
współzałoŜyciela UCESM. List ten obok wspomnienia o
zmarłym biskupie zawiera równieŜ informację o tym, w
jaki sposób osoby konsekrowane z Europy utworzyły 30
lat temu swoją Konferencję.
JuŜ w trakcie Soboru Watykańskiego II sekretarze
generalni konferencji zakonnych niektórych krajów
Wspólnoty Europejskiej mieli zwyczaj spotykania się co
pewien czas w swoim gronie. Wkrótce dołączyli do nich
sekretarze z innych krajów europejskich. Co roku
wyłoniony spośród nich moderator zapraszał wszystkich
na spotkanie, które trwało cztery dni. Te zjazdy miały
roboczy, nieformalny charakter. Nie zapraszano na nie
Ŝadnych mówców, nie zachowały się pisemne
sprawozdania, ani teŜ Ŝaden przełoŜony wyŜszy nie był
tam zapraszany. Widząc jednak wrastające znaczenie
Wspólnoty Europejskiej oraz zachodzące procesy
integracyjne, a takŜe rosnącą liczbę sekretarzy
generalnych, uczestniczących w spotkaniach, uznano za
potrzebne
zaproszenie
na
te
zjazdy
takŜe
przewodniczących Konferencji zakonnych z wielu krajów
europejskich. Od tego momentu równieŜ przewodniczące

O. Kijas od roku akademickiego 2005-2006 jest rektorem
Papieskiego Wydziału Teologicznego św. Bonawentury
"Seraphicum" w Rzymie. W maju 2006 r. został
sekretarzem Papieskiej Akademii Niepokalanej w
Rzymie. Jest członkiem Komitetu Nauk Teologicznych
Polskiej Akademii Nauk i laureatem nagrody naukowej
Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" w 2007
r., przyznanej za pracę badawczą i naukowo-dydaktyczną
w zakresie teologii dogmatycznej i ekumenicznej oraz
kształtowanie świadomości ekologicznej.
Prowadzi
wykłady w Polsce (w Krakowie - w Papieskiej Akademii
Teologicznej, Uniwersytecie Jagiellońskim i Akademii
Ochrony Przyrody) oraz we Włoszech (w Uniwersytecie
Ca Foscari w Wenecji). Jest autorem wielu ksiąŜek,
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Kościoła
katolickiego
na
tych
terenach
po
komunistycznym zniewoleniu. Obecnie na Ukrainie
pracuje dziewięciu chrystusowców w czerech ośrodkach
duszpasterskich:
Kamieniec
Podolski,
Donieck,
Mikołajew, Wołoczysk. Największy z nich jest w
Kamieńcu Podolskim, gdzie prowadzimy katedralną
parafię pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, a ks.
Roman Twaróg jest tam proboszczem. Za: www.tchr.org

Ŝeńskich Konferencji zakonnych zaczęły uczestniczyć w
tych spotkaniach. W latach 1978-1979, w gronie
sekretarzy generalnych podjęto przygotowania do
formalnego powołania Europejskiej Unii Konferencji
PrzełoŜonych WyŜszych (UCESM) W tym projekcie
kierowano się doświadczeniem Latynoamerykańskiej
Konferencji Zakonnej (CLAR). Pierwsze formalne
spotkanie przewodniczących i sekretarzy generalnych
miało miejsce w ParyŜu w kwietniu 1980 roku. Ojciec Luc
De Hovre SJ, wówczas przewodzący przełoŜonym
wyŜszym we Flandrii został wybrany pierwszym
przewodniczącym nowo powstałej Unii (UCESM)
Wiceprzewodniczącym został wówczas O. Cabra CSF
(Włochy) a sekretarzem O. Bonfils SMA (Francja) Oni
trzej uznawani są za twórców UCESM. W 1982 roku O.
Luc De Hovre został mianowany przez Jana Pawła II
biskupem pomocniczym Kardynała Danneelsa. Tak więc
krótko spełniał funkcję przewodniczącego UCESM ale
zawsze był sercem bliski osobom konsekrowanym, a
szczególnie interesował się rozwojem Europejskiej Unii
Konferencji PrzełoŜonych WyŜszych. W lutym 2008 r.,
podczas XIII Sesji UCESM w Torhout, mogliśmy się
cieszyć jego błogosławioną obecnością. W Konferencji
Episkopatu Belgii odpowiadał on za Ŝycie monastyczne
we Flandrii. W imieniu wszystkich członków UCESM,
będziemy uczestniczyć w duchu wdzięczności w
pogrzebie Mgr. De Hovre, któremu w sobotę 13 czerwca
2009 będzie przewodniczył Kard. Danneels. Oby przykład
bpa De Hovre był dla nas wszystkich mocną inspiracją
dla autentycznego Ŝycia zakonnego i słuŜby Kościołowi
oraz społeczeństwu!

Konkordancje Dzieł Ks. Bosko w sieci Od kilku dni
jest dostępny na stronie www.donboscosanto.eu nowy
dział: Konkordancje “Dzieł Wydanych” Ks. Bosko. Strona
donboscosanto.eu jest projektem Salezjanów prowincji
Włoch Północno-Wschodnich, która od kilku lat oddaje do
dyspozycji internautów “Dzieła Wydane” Ks. Bosko w
języku włoskim, francuskim i łacińskim. Sekcja
“download” pozwala otrzymać, takŜe w formacie PDF i
TIFF, oryginalne teksty. To wydanie, które na chwilę
obecną liczy siedem woluminów, ciągle się rozwija.
Ta
nowa
sekcja
z
Konkordancjami
(www.donboscosanto.eu/concordanze/), pozwala, za
pośrednictwem
połączenia
międzytekstowego,
na
dostępność do określonych zwrotów i specyficznych
tekstów. “Na początku chciałem stworzyć elektroniczne
archiwum, ale potem doszedłem do wniosku, Ŝe byłoby
bardziej poŜyteczne oddać to wszystko do dyspozycji
innych – powiedział ks. Andrei Munteanu, koordynator
projektu. “To są dane, które wprowadziłem nie tylko ja,
ale takŜe młodzi animatorzy z salezjańskich placówek z
Constanta (Romania) i Instytutu “Bearzi” z Udine.
Wsparcie i konsultacje temu projektowi zapewnili ks.
Eugenio Riva, inspektor INE, ks. Francesco Motto,
dyrektor Salezjańskiego Instytutu Historycznego (ISS), a
takŜe ks. Juan Picca, były odpowiedzialny za Bibliotekę
Papieskiego
Uniwersytetu
Salezjańskiego
w
Rzymie.Dodajmy, Ŝe te Konkordancje doszły do skutku
takŜe dzięki współpracy z prof. Giuseppe Sandro Melim.
www.infoans.org
Za: www.salezjanie.pl.

S. Lutgardis Crayenest FMA, przewodnicząca UCESM

20 lat pracy chrystusowców na Ukrainie W dniach
od 1 do 4 czerwca w Kamieńcu Podolskim odbyły się
rekolekcje dla pracujących na Ukrainie chrystusowców.
Prowadził je ks. Sławomir Burakowski TChr. Na
zakończenie rekolekcji sprawowana była dziękczynna
Msza św. za 20 lat pracy chrystusowców na Ukrainie.
Eucharystii przewodniczył ks. bp. Leon Dubrawski ordynariusz diecezji kamienieckiej. W rekolekcjach i
uroczystościach uczestniczył takŜe wikariusz generalny
ks. Krzysztof Grzelak, który wręczył krzyŜ misyjny i ikonę
Matki Boskiej Częstochowskiej naszemu współbratu
Vtaliiowi Guzowi pracującemu dotychczas w Mikołajewie,
a posłanemu do pracy polonijnej w prowincji w Stanach
Zjednoczonych.

Wietnam:

władze zburzyły klasztor Władze
Wietnamu przejęły i zniszczyły kolejny klasztor. Rzecznik
leŜącej na południu kraju diecezji Long Xuyen potwierdził,
Ŝe dwupiętrowy budynek Braci Świętej Rodziny z Banam
został 4 czerwca zrujnowany. Ołtarz i figury świętych z
kościoła wywieziono na wysypisko śmieci. Wybudowany
w 1971 r. klasztor był w dobrym stanie. Władze kościelne
nie zostały uprzedzone. Nie poinformowano nawet, pod
jakim pretekstem zajęto teren. Zgromadzenie Braci
Świętej Rodziny z Banam powstało w 1931 r. w
KambodŜy, skąd w 1970 r. przeniosło się do Wietnamu.
Czternaście lat później aresztowano tam wszystkich jego
członków, oskarŜając ich o działalność kontrrewolucyjną.
KsięŜy przez lata przetrzymywano w więzieniu, bez
Ŝadnego procesu. Protesty i petycje o zwrot majątku
pozostały bez odpowiedzi.
Kolejna samowola wietnamskich władz potwierdza twardy
kurs wobec Kościoła katolickiego. W grudniu w diecezji
Vinh Long zburzono sierociniec prowadzony przez siostry
św. Pawła z Chartres. Podobne szykany dotknęły
redemptorystów, którym nakazano opuszczenie Hanoi.
Wietnamskie władze uporczywie odmawiają zwrotu
zagarniętej własności Kościoła. Komuniści zastraszają
ludność i groŜą powaŜnymi konsekwencjami w przypadku
ewentualnych protestów. 21 maja Nguyen Thanh Xuan,
wiceprzewodniczący urzędu ds. wyznań, powiedział, Ŝe
rząd nie zamierza oddawać znacjonalizowanej własności
naleŜącej do Kościoła katolickiego czy innych wspólnot
religijnych. Dla władz kościelnych zburzenie kolejnego
klasztoru to powaŜny przypadek łamania wolności
Za: Radio Watykańskie.
religijnej w Wietnamie.

Pierwsze okresowe wyjazdy chrystusowców do pomocy
duszpasterskiej na Ukrainę (jeszcze w ramach Związku
Radzieckiego) datują się juŜ od roku 1987. Natomiast od
roku 1989 moŜemy mówić o stałym pobycie naszych
współbraci i pracy w kościele lokalnym. Pionierami w tym
dziele są: ks. Roman Twaróg i ks. Jarosław GiŜycki.
Karta jaką zapisali chrystusowcy w minionych dwudziestu
latach swojej obecności na Ukrainie jest obszerna i
moŜna z niej wyczytać wielką ofiarność i poświęcenie
wielu naszych współbraci w umacnianiu wspólnoty
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Witryna tygodnia
Wyszukuję róŜnych ciekawych wiadomości dotyczących,
tego co się dzieje w Kościele, ale i obok nas - mówi ks.
Andrzej Sawulski. Prowadzący stronę poleca wszystkim
zainteresowanym zaglądanie na stronę sercanie.pl i
korzystanie z rubryki pomoce liturgiczne. - MoŜna tu
znaleźć liturgię czytań na kaŜdy dzień - mówi ks.
Sawulski. Duchowny Ŝartuje, Ŝe na stronie nie będą
umieszczane tylko gotowe teksty kazań czy homilii. - To
juŜ musi indywidualnie opracować sobie kaŜdy z księŜy przyznaje. Zdaniem prowincjała, ks. Michałka, Internet we
współczesnym świecie jest niezwykle waŜnym sposobem
informacji
i
komunikacji.
Ma
równieŜ
wymiar
ewangelizacyjny i formacyjny. - Choć nie jest przestrzenią
sakralną, to jednak pomaga w głoszeniu Ewangelii i
spotkaniu się człowieka z człowiekiem i jego Stwórcą.
Jest na pewno szansą budowania więzi między ludźmi i
sprzyja tworzeniu wspólnoty, takŜe kościelnej - ocenia ks.
Michałek .
jg

Nowa strona internetowa Polskiej
Prowincji
KsięŜy
Sercanów
Aktualności z Ŝycia zgromadzenia,
zapowiedzi wydarzeń - to niektóre
tematy zamieszczone na nowej stronie
internetowej Polskiej Prowincji KsięŜy
Sercanów www.sercanie.pl. Nowości jest wiele, min.
rubryka z pomocami liturgicznymi. Stronę internetową
prowadzi ks. Andrzej Sawulski. - śyczę, by strona była
skuteczną przestrzenią przekazu informacji o misji, pracy
i wydarzeniach u sercanów, ale takŜe miejscem zbliŜenia
wszystkich, którzy będą na nią zaglądać i z niej korzystać
- mówi ks. prowincjał Tadeusz Michałek.Na stronie
zgromadzenia moŜna znaleźć wiele ciekawych informacji
z Ŝycia Kościoła, zawartych w haśle: Warto wiedzieć. –

Zapowiedzi wydarzeń
Konferencja prasowa u Kapucynów w Krakowie Zapraszamy na Konferencję Prasową, która odbędzie się jutro w
Krakowie, w klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów przy ul. Loretańskiej 11, 16 czerwca o godz. 1100. Poświęcona
będzie trzem wydarzeniom, które przygotowują Bracia Kapucyni Prowincji Krakowskiej. Przewidziany czas trwania
konferencji 30 min.
W najbliŜszym czasie, 20/21 czerwca, odbędzie się VII Ogólnopolskie czuwanie z Ojcem Pio w Krakowie Łagiewnikach.
Podczas czuwania zaplanowane jest spotkanie z gościem specjalnym – Wandą Półtawską – znaną z wydaną ostatnio
ksiąŜką publikującą jej korespondencję z Janem Pawłem II. W tym roku czuwanie przypada w czasie kiedy głowa
Kościoła Katolickiego, papieŜ Benedykt XVI, uda się do grobu Ojca Pio w San Giovanni Rotondo (21 czerwca).
Czuwanie będzie okazją, by łączyć się duchowo z tym wydarzeniem. Więcej informacji na stronie www.glosojcapio.pl

Kolejnym wydarzeniem będzie Noc Misyjna na Krakowskich Błoniach – 28 czerwca godz. 12.00 – 24.00. Organizowana
jest przez Sekretariat Misyjny Prowincji Krakowskiej i przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec. W programie m.in.: wystawa
zdjęć afrykańskich, malowanie twarzy, loteria fantowa i koncerty: Raz dwa trzy, Maleo Reggae Rockers, Zbigniew
Wodecki. Przez cały dzień wolontariusze w całym Krakowie będą zbierać ofiary na cele misyjne (wsparcie ludności RCA
i Czadu). Podczas spotkanie obecni będą misjonarze, będzie moŜna skosztować potraw afrykańskich i zakupić pamiątki
z serca Afryki. O zmroku, wokół Kamienia Papieskiego zapłonie kontynent Afrykański ułoŜony ze świeczek.Więcej
informacji na stronie www.zapalswiatlo.pl
W lipcu bracia zapraszają do Wołczyna koło Kluczborka. Od 13 do 18 lipca trwać będzie XVI Spotkanie Młodych, na
które co roku licznie przyjeŜdŜa młodzieŜ z całej Polski – 1200 osób. Przez kilka dni uczestnicy zajmą duŜe pole
namiotowe, będą uczestniczyć we wspólnej modlitwie, konferencjach, koncertach i zabawie. W tym roku spotkanie
poświęcone jest Sakramentowi Bierzmowania i przebiega pod tytułem Pieczęć Ognia. Więcej informacji na stronie
www.wolczyn.kapucyni.pl
Biuro Prasowe Kapucynów

Międzynarodowe Saletyńskie Spotkanie Młodych JuŜ po raz 22. w Sanktuarium Matki BoŜej Płaczącej w
Dębowcu k. Jasła odbędzie się Międzynarodowe Saletyńskie Spotkanie Młodych. Od 29 czerwca przez sześć dni
młodzieŜ z Polski i z zagranicy zastanawiać się będzie nad odpowiedzią na pytanie zawarte w haśle Spotkania – Znasz
swój PIN? PIN to osobisty numer identyfikacyjny, rodzaj hasła słuŜącego do autoryzacji i identyfikacji człowieka.
Chrześcijanin teŜ posiada taki indywidualny PIN, identyfikujący go z Bogiem, z wiarą, z Kościołem i wartościami, których
naucza. Człowiek znający ten duchowy PIN nie powinien się lękać wyzwań jakie stają przed nim kaŜdego dnia i
wyborów, które musi podejmować. W tym roku uczestnicy Spotkania będą starać się odkryć ten indywidualny PIN i
uświadomić sobie o jego obecności i sile jaką on ma w ich Ŝyciu(…)
Podczas XXII Międzynarodowego Saletyńskiego Spotkania Młodych nie zabraknie teŜ dobrej chrześcijańskiej muzyki.
Zagrają takie zespoły jak: DAJ SPOKÓJ z Krakowa, POROZUMIENIE i TRZECIA GODZINA DNIA.
Paronami medialnymi Spotkania są: Katolickie Radio VIA, Portal OPOKA, Gość Niedzielny, Portal TerazJasło, Portal
ICHTIS. Szczegóły dotyczące Spotkania, programu, zapisów moŜna znaleźć na stronie www.spotkania.saletyni.pl
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Odeszli do wieczności
Szczytnej 17 lat, wpisując się w historię i w serca
tamtejszych parafian jako dobry pasterz i dobry
gospodarz parafii, jako człowiek o wielkim sercu,
dobroduszny i Ŝyczliwy, jako człowiek, który nigdy nie
odmówił pomocy prawdziwie potrzebującym.

Sp. Ks. Benedykt Narloch
MSF
(1944-2009),
syn
Benedykta i Marianny, urodził
się w Osieku 17 kwietnia
1944 r. W 13 dni później
przyjął sakrament chrztu św.,
a w wieku lat 13 sakrament
bierzmowania. Miał czterech
braci. Bóg obdarzył go
talentem
muzycznym. W
listopadzie 1961 r. zdał
egzamin organistowski przed
komisją Kurii Biskupiej w Pelplinie, a w maju 1962 r.
rozpoczął pracę jako organista w parafii Tychnowy. Odbył
dwuletnią słuŜbę wojskową, a po jej zakończeniu
ponownie pracował jako organista w parafii Huta Kalna.
W 1972 r. rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym
dla pracujących, które ukończył po czterech latach
egzaminem maturalnym.

15.11.2007 r. napisał prośbę do Prowincjała o zwolnienie
z urzędu proboszcza, motywując ją stanem zdrowia i, jak
to sam określił, „zmęczeniem materiału”. W swym liście
prosił Prowincjała, by mógł powrócić w swoje rodzinne
strony, czyli do klasztoru w Wielkim Klinczu. Prowincjał
przyjął jego rezygnację, ale dopiero z dniem 01.08.2008r.
08.06.2008 r. w parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w
Szczytnej odbyło się uroczyste poŜegnanie Ks.
Benedykta Narlocha MSF. W czasie Mszy św.
Ordynariusz Diecezji Świdnickiej J.E. Ks. Bp Ignacy Dec
uhonorował Ks. Benedykta najwyŜszym odznaczeniem
Diecezji Świdnickiej – Orderem św. Stanisława Biskupa i
Męczennika. Ks. Benedykt został równieŜ ogłoszony
Honorowym Obywatelem Miasta Szczytna.

W międzyczasie zmienił miejsce zamieszkania i pracy na
Borowy Młyn. Do Zgromadzenia Misjonarzy Świętej
Rodziny wstąpił w wieku 32 lat, w sierpniu 1976 r. W
podaniu napisał: celem mojej pracy jest Chwała BoŜa i
zbawienie dusz nieśmiertelnych. Po rocznym nowicjacie,
który ukończył składając I. profesję zakonną w dniu
08.09.1977 r. przeniesiony został z Bąblina do Kazimierza
Biskupiego, gdzie rozpoczął studia filozoficznoteologiczne. Po 4 latach formacji, 08.09.1980 r., złoŜył w
Kazimierzu Biskupim wieczystą profesję zakonną, stając
się poprzez śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa na
wieki oddanym Bogu w Zgromadzeniu Misjonarzy Świętej
Rodziny. W dalszym toku studiów i formacji,
przygotowujących do kapłaństwa, w dniu 12 czerwca
1982 r. przyjął święcenia diakonatu, a w rok później 11
czerwca – święcenia kapłańskie.

Tak więc, ze względu na stan zdrowia, w 25 roku
kapłaństwa, Ks. Benedykt odszedł ze Szczytnej i trafił do
domu zakonnego w Wielkim Klinczu. śyczliwość parafian
poszła w ślad za nim, bo parafianie swojemu zacnemu
proboszczowi pomogli przyspieszyć termin operacji stawu
biodrowego. Ta operacja udała się. Lecz Ks. Benedykt
cierpiał takŜe z powodu tętniaka mózgu. To była główna
przyczyna śmierci. Jego bezpośrednia droga do domu
Ojca rozpoczęła się w poniedziałek 01.06.2009 r., kiedy
to poczuł się źle i trafił do szpitala. Tam następnego dnia
doszło do krwotoku, a później do wylewu. Ks. Benedykt
od wtorku aŜ do 06.06.2009 r., tj. do dnia śmierci, nie
odzyskał
juŜ
przytomności.
Ks. Benedykt odszedł do nieba na zasłuŜoną „emeryturę”
w 65 roku Ŝycia, w 26 roku kapłaństwa, w roku 100
rocznicy śmierci ZałoŜyciela Zgromadzenia Misjonarzy
Świętej Rodziny, Ks. Jana Berthiera. Odszedł jako
człowiek pojednany z Bogiem i ludźmi, jako kapłan ofiarny
i oddany Bogu i Kościołowi, kapłan zasłuŜony szczególnie
dla parafii św. Jana Chrzciciela w Szczytnej, ale teŜ i dla
całej Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misjonarzy Świętej
Rodziny. 09.06.2009 r. Misjonarze Świętej Rodziny
odprowadzili w ostatnią juŜ ziemską drogę śp. Ks.
Benedykta, którego znaliśmy z jego dobroci serca i
Ŝyczliwości, pracowitości i gościnności, ofiarności i
poczucia humoru.

PrzełoŜeni zakonni skierowali nowo wyświęconego
kapłana do pracy w parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w
Szczytnej. Tam przepracował jako wikariusz dwa lata, a
następnie trafił na rok do Złotowa, gdzie równieŜ pracował
duszpastersko. Ze Złotowa skierowany został do Górki
Klasztornej jako misjonarz pracujący w Ekipie
Rekolekcyjno-Misyjnej, lecz funkcję tę pełnił zaledwie
kilka miesięcy, bo z dniem 10.01.1987 roku mianowany
został Rektorem domu zakonnego i proboszczem parafii
przy Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej. Tam
teŜ został mianowany Wicedziekanem dekanatu
ŁobŜenickiego, a takŜe pełnił funkcję moderatora
postulatu
i
junioratu
braci
zakonnych.

Spoczął na cmentarz w Wielkim Klinczu, zgodnie z jego
ostatnią wolą, otoczony naszą modlitwą do dobrego
Boga, by wybaczył mu wszelkie błędy, które popełnił w
ludzkiej słabości. Jego droga do domu Ojca rozpoczęła
się w dzień maryjny, w święto NMP Matki Kościoła i
zakończyła się równieŜ w dzień Maryjny, tj. w I. sobotę
miesiąca czerwca. Niech więc Matka Najświętsza uprosi
mu radość Ŝycia wiecznego i wprowadzi go do królestwa
swego Syna, Jezusa Chrystusa

W marcu 1989 r. w czasie Kapituły Prowincjalnej
Misjonarzy Świętej Rodziny wybrany został na II.
Asystenta PrzełoŜonego Prowincjalnego. Funkcję tę pełnił
przez 3 lata. Ze względów zdrowotnych, po przebytym
zawale serca, złoŜył rezygnację z funkcji proboszcza i
rektora w Górce Klasztornej i z dniem 01.07.1990 r.
przeniesiony został do Poznania. 01.08.1991 r. powrócił
do parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Szczytnej, gdzie
wcześnie, w 1983 r. rozpoczynał swoją kapłańską drogę
w roli wikariusza. Jako proboszcz przepracował w

Opracował Ks. Bogdan Mikutra MSF, Sekr. Prowincjalny
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