
 1 

  

Biuletyn Tygodniowy CIZ     22-29 VI 2009 
 

        
Biuletyn Centrum Informacyjnego Zakonów opracowywany przez zespół portalu internetowego 

www.zyciezakonne.pl  i  sekretariat Konferencji WyŜszych PrzełoŜonych Zakonów Męskich 
 

17/2009 
 

Drodzy Współbracia 
 
Ten Biuletyn dociera do Was w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, gdy kończy się w Kościele Rok 
Świętego Pawła i gdy dowiadujemy się z ust Ojca świętego, Ŝe relikwie przechowywane w Bazylice Św. Pawła za 
Murami w Rzymie są rzeczywiście doczesnymi szczątkami Apostoła Narodów, co potwierdziły przeprowadzone 
najnowszymi metodami badania naukowe. 
 
Rozpoczyna się czas wakacyjnego odpoczynku dla wielu Współbraci. śyczymy Wam odrodzenia fizycznego i 
duchowego w trakcie tych letnich dni. Chcemy Wam dyskretnie towarzyszyć na wakacyjnych szlakach, 
przynosząc co tydzień informację o wydarzeniach dotyczących Ŝycia konsekrowanego w Polsce i na świecie 
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 Całe archiwum (wszystkie biuletyny) są do pobrania na 
www.zyciezakonne.pl/biuletyn/archiwum. To przypomnienie moŜe się przydać podczas wakacji 
 
 
          K. Malinowski OFMConv 
               Sekr.gen. Konferencji 
 

     
Wiadomo ść tygodnia  

 
 

Wrocławskie świętowanie franciszka ńskiego 800-lecia 

W uroczystość św. Jana Chrzciciela, patrona 
Archidiecezji Wrocławskiej i Miasta Wrocławia, 24 VI, 
odbyły się we Wrocławiu obchody Jubileuszu 800-lecia 
Reguły franciszkańskiej, zatwierdzonej ustnie przez pap. 
Innocentego III w 1209 r. Pierwszym aktem obchodów 
była sesja naukowa, która odbyła się w WyŜszym 
Seminarium Duchownym Franciszkanów (zobacz 
program). Jej otwarcia dokonał o. Remigiusz Józef Gruca 
OFM, rektor seminarium.  
 
Powiedział on m.in., Ŝe Biedaczyna z AsyŜu zdecydował 
się w Regule usankcjonować styl myślenia i sposób 
Ŝycia, który charakteryzuje przewaga miłości nad 
spekulacją, prymat woli nad rozumem, patrzenie na Boga 
najpierw jako na dobro, a potem jako na prawdę. 
"Dzisiejszą sesją naukową - stwierdził rektor - chcemy 
uczcić owo wydarzenie (zatwierdzenie Reguły), sięgając 
najpierw do historii i teologii franciszkowej protoreguły, 
następnie do historii rozkrzewiania się franciszkańskiego 
ruchu w naszym regionie oraz do jego ciekawych śladów 
w kulturze i literaturze".  

Prelegentami byli profesorowie: o. Roland Prejs OFMCap 
(KUL Lublin), ks. Józef Swastek (PWT Wrocław), o. 
Franciszek Mikołaj Rosiński OFM (UW Wrocław), 
Bogusław Bednarek (UW), Jacek Kolbuszewski (UW) i 
Jan Miodek (UW).  

 

Drugim aktem świętowania była Msza św. w 
Archikatedrze, której przewodniczył abp Marian 
Gołębiewski, metropolita wrocławski. W koncelebrze 
udział wzięli m.in. biskupi wrocławscy i legniccy, biskup 
Kościoła greckokatolickiego i ewangelicko-

augsburskiego, a takŜe ministrowie prowincjalni 
wszystkich gałęzi Zakonu Braci Mniejszych (OFM, 
OFMConv, OFMCap) z terenu Polski. Kazanie wygłosił o. 
Wacław Stanisław Chomik OFM, minister prowincjalny z 
Wrocławia.  

 
W uroczystości kościelnej uczestniczyli przedstawiciele 
władz miasta, na czele z wiceprezydentem Adamem 
Grehlem. Całość transmitowała na Ŝywo TVP3. Z 
powodu złej pogody, zaplanowane przed Archikatedrą 
"Florilegium - Pieśni św. Franciszka", oratorium Romana 
Kołakowskiego, zostało wykonane w kościele pw. św. 
KrzyŜa na Ostrowiu Tumskim.  
Przed jego rozpoczęciem odczytany został list 
gratulacyjny Lecha Kaczyńskiego, prezydenta 
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Rzeczypospolitej Polskiej. W liście, uznając m.in. 
niezwykły rozmach franciszkańskich dzieł apostolskich 
oraz przykład Ŝycia prostego i pokornego, prezydent 
stwierdził: "Cieszę się, Ŝe polskie obchody osiemsetnych 
«urodzin» Zakonu upłyną pod znakiem niosących «pokój 
i dobro» uroczystości liturgicznych, imprez kulturalnych, 
wspólnej zabawy i tak charakterystycznej dla duchowości 
franciszkańskiej radosnej kontemplacji tajemnic 
Stworzenia i Wcielenia".  

800-lecie zatwierdzenia Reguły franciszkańskiej 
świętowane we Wrocławiu zamknął pokaz sztucznych 
ogni, który miał miejsce na nabrzeŜu Odry Ostrowia 
Tumskiego. Jubileusz patronatem objęli ks. abp Marian 
Gołębiewski, metropolita wrocławski, i pan Rafał 
Dudkiewicz, prezydent miasta Wrocławia 

Za: www.franciszkanie.com.

. 
 
 

     
  Wiadomo ści krajowe  

 

 
Werbi ści: XX Kapituła Prowincjalna w Nysie.  W 
dniu 23 czerwca 2009 r., w Domu Misyjnym Św. KrzyŜa w 
Nysie, rozpoczęła się XX Kapituła Prowincjalna Polskiej 
Prowincji  Zgromadzenia Słowa BoŜego (KsięŜa 
Werbiści). Głównym tematem Kapituły jest Deklaracja 
Misyjna Polskiej Prowincji Werbistów. W Kapitule bierze 
udział 48 przedstawicieli reprezentujących wszystkie 
werbistowskie wspólnoty w Polsce oraz wspólnoty w 
Obwodzie Kaliningradzkim i na Ukrainie. Kapituła potrwa 
do 26 czerwca br. 
 
Poświęcenie nowego ko ścioła franciszka ńskiego 
w Gliwicach W niedzielę, 21 VI, odbyła się w Gliwicach 
uroczystość poświęcenia nowego kościoła p.w. 
Najświętszego Serca Jezusa. Ceremonii przewodniczył 
ks. bp Gerard Kusz, biskup pomocniczy diecezji gliwickiej, 
a towarzyszył mu biskup franciszkański z Boliwii, o 
Stanisław Dowlaszewicz OFMConv. W listopadzie 
ubiegłego roku obaj biskupi uczestniczyli w przejściu ze 
starego kościoła do nowego. Tym razem poświęcili ołtarz, 
miejsce sprawowania Najświętszej Ofiary Jezusa 
Chrystusa. 

 

W ołtarzu zostały złoŜone relikwie świętych 
franciszkańskich: Matki Klary z AsyŜu, Jana z Dukli, 
Szymona z Lipnicy, Ojca Pio z Pietrelciny i pierwszych 
męczenników z Maroka, których św. Franciszek z AsyŜu 
wysłał z Ewangelią do kraju islamskiego w 1219 r.  

Relikwie męczenników marokańskich przywiózł AsyŜu o. 
Wacław Stanisław Chomik OFM, minister prowincjalny, 
uczestnik 187. Kapituły Generalnej Zakonu Braci 
Mniejszych, która odbyła się w dniach od 23 V do 20 VI. 
Mają one szczególną wymowę: zostały przekazane 
braciom kapitulnym, pochodzącym ze 110 krajów świata, 
aby w trwającym Jubileuszu 800-lecia zatwierdzenia 
Reguły dać franciszkanom nowy impuls do gorliwego 
głoszenia Ewangelii Chrystusowej na całym świecie.  

Poświęcenie kościoła w Gliwicach zostało przez 
franciszkanów Prowincji św. Jadwigi wpisane w obchody 
Jubileuszu 800-lecia istnienia ich zakonu. Za: 
www.franciszkanie.com   
 
Święto Misjonarzy ze Stowarzyszenia Misji 
Afryka ńskich (SMA) 'Być misjonarzem z głębi serca…' 
- pod takim hasłem od wczoraj (25 czerwca) Misjonarze 
ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich (SMA) obchodzą 
150-tą rocznicę śmierci załoŜyciela Zgromadzenia, 
Biskupa Melchiora de Marion Brésillac. Stowarzyszenie 
Misji Afrykańskich od 8 grudnia 1856 roku (dnia załoŜenia 
SMA w Lyonie, we Francji), niesie Ewangelię 
potrzebującym i opuszczonym w Afryce. Około tysiąca 
misjonarzy SMA (duchownych i świeckich) z całego 
świata, wiernych ideałom swojego ZałoŜyciela, poświęca 
się całkowicie dziełu misyjnemu i zakładaniu nowych 
wspólnot chrześcijańskich na kontynencie afrykańskim. 
WciąŜ aktualne w rodzinie misyjnej SMA są cele 
ZałoŜyciela, na które wskazał wyjeŜdŜając do Afryki: 
 
1. Być misjonarzem z głębi serca, 
2. Nie przedkładać nic nad szerzenie Dzieła BoŜego, 
3. Szukać wszystkich okazji, aby głosić Słowo BoŜe, 
4. Stosować wszystkie środki, siły oraz całe 
zaangaŜowanie dla formacji kleru lokalnego.  
 
Obchody jubileuszu śmierci Bp de Brésillac zostały 
zainaugurowane wczoraj (25 czerwca) uroczystą Mszą 
Świętą we Freetown, Sierra Leone, – które 150 lat temu 
stało się miejscem śmierci ZałoŜyciela. Był on jednym z 
sześciu misjonarzy SMA, którzy jako pierwsi oddali Ŝycie 
w słuŜbie na misjach, stając się ofiarami epidemii Ŝółtej 
febry.  W Polsce centralnym miejscem obchodów 
Jubileuszu staną się Suwałki, gdzie 29 czerwca o 
godzinie 18.00, w parafii Świętych Apostołów Piotra i 
Pawła zostanie odprawiona uroczysta Eucharystia pod 
przewodnictwem J.E. Ks. Bp. Jerzego Mazura SVD. Msza 
Święta i poprzedzające ją prezentacje będą 
transmitowane na Ŝywo za pośrednictwem Radia Maryja i 
Telewizji TRWAM od godziny 18.00.  
 
Zakończyło si ę Forum Młodzie Ŝy Dominika ńskiej 
W piątek 26.06 w Jamnej zakończyło się Forum 
MłodzieŜy Dominikańskiej. W tym roku spotkanie 
przebiegało pod hasłem „Ciao!” i poświęcone było ludzkiej 
cielesności. O tym, co wydarzyło się w czasie 
tygodniowego spotkania młodzieŜy z dominikańskich 
duszpasterstw z całej Polski czytamy w relacji jednej z 
uczestniczek - WaŜną częścią wyjazdu były zajęcia 
warsztatowe: muzyczno-liturgiczne, teatralne, 
fotograficzne, biblijne, dyskusyjne oraz psychologiczne. 
Zajęcia prowadzone były przez naszych gości – jedynych 
w swoim rodzaju mistrzów i pedagogów. 
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Uczestnictwo w warsztatach było więc nie tylko kolejną 
okazją do integracji i poznania rówieśników z innych 
duszpasterstw, ale równieŜ wspaniałą szansą rozwijania 
swoich pasji, odkrywania uśpionych talentów i wyraŜania 
siebie poprzez tworzenie. Mottem wyjazdu było: „Ciao!” – 
ludzka cielesność. Na wszystkich warsztatach staraliśmy 
się dostrzec piękno cielesności, która w dzisiejszym 
świecie jest przedstawiana skrajnie – albo staje się 
tematem tabu, albo wulgarną pornografią. 
 
Na warsztatach muzycznych moŜna było odkryć, Ŝe całe 
nasze ciało jest niepowtarzalnym i najdoskonalszym 
instrumentem muzycznym, Ŝe to ono w całości 
odpowiada za końcowy efekt – głos. Podczas warsztatów 
teatralnych moŜna było nabyć wiedzę, jak świadomie i 
pięknie, jedynie za pomocą tego instrumentu, tworzyć 
nowe światy (czego owocem była pantomima 
opowiadająca o Stworzeniu Świata). Warsztaty 
fotograficzne były lekcją pokazania ciała tak, by stało się 
ono głównym tematem dzieła. O tym, co o ciele mówi 
Pismo Święte moŜna się było dowiedzieć na warsztatach 
biblijnych. Warsztaty dyskusyjne były świetną okazją do 
wymienienia poglądów na temat miłości, seksualności i 
czystości, a psychologiczne – do rozmów o relacjach 
damsko-męskich oraz do odkrywania róŜnic pomiędzy 
kobiecym a męskim postrzeganiem świata. (…) 
Forum na Jamnej to niezwykły czas. Daje on 
niepowtarzalną okazję do poznania młodzieŜy 
dominikańskiej z róŜnych zakątków kraju, wymienienia się 
doświadczeniem i spostrzeŜeniami, nawiązania relacji. 
Jest to równieŜ czas rozwijania swoich talentów oraz 
zachwycania się tym, co mają w sobie inni. Codzienne 
modlitwy pozwalają dostrzec, jak wiele jest Boga w 
kaŜdym człowieku, którego spotykamy i w kaŜdej rzeczy, 
którą robimy. A twórcza, energetyczna atmosfera 

sprawia, Ŝe nic nie jest niemoŜliwe – nawet zagranie 
profesjonalnego koncertu!”  Za: www.dominikanie.pl .  
 
Skórzec: Olimpiada Maria ńska W dniach 22 – 24 
czerwca teren skórzeckiej parafii stał się miejscem nie 
tylko sportowych, ale i duchowych zmagań młodych z 
całej Polski, którzy przyjechali na VI juŜ edycję Olimpiady 
Mariańskiej, organizowanej przez Duszpasterstwo 
MłodzieŜy i Powołań Zgromadzenia KsięŜy Marianów. 
Spotkanie, w którym uczestniczyła młodzieŜ z 
mariańskich parafii (z warszawskiego Marymontu, 
Marianek, Puszczy Mariańskiej, Goźlina, Lichenia, na 
czele z gospodarzami – młodzieŜą ze Skórca), stało się 
doskonałą okazją do wspólnej zabawy, wymiany 
doświadczeń i modlitwy.  
 
Uczestnicy wraz z duszpasterzami sprawdzali swoje 
sportowe moŜliwości m. in. w biegu na 1673 metry po 
klasztornym ogrodzie, turnieju piłki noŜnej, siatkówki, czy 
unihokeja. KaŜdy dzień obfitował nie tylko w sportowe 
zmagania, które były głównym celem Olimpiady, lecz 
takŜe w rozmowy i spotkania z duszpasterzami, a 
wszystko to w atmosferze radości z budowania 
wspólnoty, której duch udzielił się w tych dniach chyba 
kaŜdemu. Oczywiście spotkanie zorganizowane na tak 
duŜą skalę nie mogło się odbyć bez pomocy wielu 
Ŝyczliwych ludzi, zwłaszcza gospodarzy – zarówno 
skórzeckich duszpasterzy, pracowników gminy i szkoły, 
czy teŜ samych ministrantów.  
Po wynikach w rozegranych konkurencjach, moŜna by 
wysnuć prosty wniosek, Ŝe trud goszczących nas w tych 
dniach mieszkańców Skórca opłacał się, gdyŜ to oni 
właśnie zdobyli wiele nagród. Jeśli jednak chcesz 
wiedzieć kto jakie miejsce zajął w poszczególnych 
konkurencjach i zobaczyć fotorelację zapraszamy na 
www.mlodzi.marianie.pl   Łukasz Wiśniewski MIC 

 
 

Premiera oratorium "Pie śni Jerozolimskie" 20 czerwca br. w pijarskiej szkole w Łowiczu 
odbyła się premiera oratorium „Pieśni Jerozolimskie”. Wbrew tytułowi nie jest to oratorium o 
Jerozolimie. Głównym motywem „Pieśni Jerozolimskich” jest opisana przez ewangelistów męka 
Jezusa Chrystusa. Jerozolima, jako niemy świadek tamtych wydarzeń, stała się dla autorów – 
kleryka Piotra Wiśniowskiego SP i Michała Janochy - ich symbolem.  
 
Choć oratorium czerpie z motywów biblijnych nie przetacza ich dosłownie, ale raczej próbuje 
odkryć ich sens i znaczenie dla naszej codzienności – dla nas, dla ludzi XXI wieku.  
 
Na oratorium składa się trzynaście utworów muzycznych, przeplatanych poetyckimi inwokacjami 
do Jerozolimy. KaŜdy z utworów utrzymany jest w odmiennej stylistyce muzycznej. I tak 
odnaleźć tu moŜna róŜnorodne elementy muzyki klasycznej, etnicznej, poezji śpiewanej czy 
nawet muzyki rockowej. Całość wzbogaca równieŜ szeroka gama instrumentów począwszy od 
skrzypiec czy fletu, poprzez pasterskie flety, cytrę, bębny a na perkusji i gitarach elektrycznych 

zakończywszy.  
   
W przygotowanie „Pieśni Jerozolimskich” zostało zaangaŜowanych wielu muzyków i chórzystów z róŜnych środowisk 
łowickich, tak Ŝe cały zespół tworzy niemal 40 osób.       Za: www.pijarzy.pl.  
 
  

   
  Wiadomo ści zagraniczne  

 

 
Zakon Braci Mniejszych ogłosił program na 
najbli Ŝsze lata. Działalność misyjna w Azji i Afryce, 
wzmocnienie obecności w Ziemi Świętej, Maroku i 
Amazonii oraz ewangelizacja na niektórych terenach 
byłego Związku Radzieckiego to priorytety, które na 
najbliŜsze sześć stawia sobie lat Zakon Braci Mniejszych. 
Plany te zostały przedstawione podczas konferencji 
prasowej, która odbyła się 22 czerwca w kurii generalnej 
w Rzymie. PrzełoŜeni Zakonu Braci Mniejszych 

przedstawili decyzje, które zapadły podczas zakończonej 
20 czerwca w AsyŜu kapituły generalnej tego zakonu i 
mają obowiązywać w najbliŜszym sześcioleciu (2009-
2015). 
 
Jak podkreślił generał zakonu o. José Rodríguez Carballo 
OFM, franciszkanie muszą dostosować działalność 
zakonu do wyzwań, które stawia przez nimi współczesny 
świat. Główne problemy, z jakim boryka się ludzkość, to 
zdaniem generała wielokulturowość społeczeństw, 
obrona praw człowieka, światowy kryzys gospodarczy, 
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katastrofa ekologiczna oraz migracje ludzi. W czasie 
konferencji przede wszystkim podkreślono misyjność 
zakonu, czyli priorytet obecności zakonników pośród ludzi 
wszędzie tam, gdzie jest potrzeba świadczenia o 
Chrystusie. Kolejne inicjatywy to nowa ewangelizacja w 
zlaicyzowanych krajach Europy oraz praca 
ewangelizacyjna na terytoriach byłego Związku 
Radzieckiego oraz w Laosie, KambodŜy, Senegalu, 
Kamerunie i Ghanie. Na konferencji prasowej mówiono 
teŜ o "dialogu Ŝycia" z muzułmanami, który franciszkanie 
prowadzą od kilkuset lat oraz o relacjach katolicko-
Ŝydowskich. Kapituła zadecydowała o wzmocnieniu 
franciszkańskiej obecności w Ziemi Świętej i Maroku oraz 
w Amazonii.  

187 kapituła generalna Zakonu Braci Mniejszych 
odbywała się w AsyŜu, od 23 maja do 20 czerwca br. 
Uczestniczyło w niej ponad 150 delegatów z całego 
świata, reprezentujących ponad 15 tys. franciszkanów z 
tego zakonu, obecnych w stu kilkunastu krajach. Za: 
www.franciszkanie.pl.  

Salmata: Spotkanie Superiorów salety ńskich 
Europy  W dniach 23-26 czerwca 2009 roku w 
Sanktuarium Matki BoŜej z La Salette w Salmacie we 
Włoszech odbywa się Spotkanie PrzełoŜonych wspólnot z 
czterech europejskich Prowincji Zgromadzenia KsięŜy 
Misjonarzy Saletynów. W spotkaniu, odbywającym się 
pod hasłem: Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? bierze 
udział blisko 50 Misjonarzy Saletynów z prowincji 
francuskiej, polskiej, szwajcarskiej i włoskiej. Za: 
www.saletyni.pl  
 
Nowy przeło Ŝony dominikanów w Rosji i na 
Ukrainie O. Maciej Rusiecki został nowym przełoŜonym 
dominikanów w Rosji i na Ukrainie. 24 czerwca wyboru 
dokonała obradująca w Kijowie kapituła Wikariatu 
Generalnego Rosji i Ukrainy. Decyzję zatwierdził generał 
zakonu, o. Carlos Azpiroz Costa. Pochodzący z 
Wielkopolski 46-letni o. Maciej Rusiecki wstąpił do 
zakonu po ukończeniu matematyki na Uniwersytecie 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1988 r. złoŜył 
pierwsze śluby zakonne, a sześć lat później przyjął 
święcenia kapłańskie.  
 
Od 2001 r. przebywa w Petersburgu, gdzie jest 
proboszczem największej parafii katolickiej w Rosji, pw. 
św. Katarzyny. Jest członkiem Rady Kapłańskiej 
Archidiecezji Matki BoŜej w Moskwie. Na terenie Rosji 
istnieje tylko jeden klasztor dominikański – w 
Petersburgu. Natomiast w Moskwie pracuje o. Aleksander 
Chmielnicki, odpowiedzialny za słuŜbę informacyjną 
archidiecezji Matki BoŜej. 
 
Pozostałe cztery klasztory znajdują się na terytorium 
Ukrainy: w Kijowie, gdzie dominikanie prowadzą Instytut 
św. Tomasza z Akwinu, w leŜącym 60 km. na zachód od 
stolicy Ukrainy Fastowie, Jałcie oraz Czortkowie. Za: 
www.dominikanie.pl. 

 
Wspominaj ąc Ksi ędza Rua 
Krótkim listem, adresowanym 
do wszystkich Salezjanów, 
PrzełoŜony Generalny ks. 
Pascual Chávez oficjalnie 
ogłasza obchody setnej 
rocznicy śmierci pierwszego 
następcy Ks. Bosko – 
błogosławionego Ks. Michała 
Rua. Rok obchodów 
rozpocznie się 31 stycznia 
2010 r., a zakończy tego 

samego dnia 2011 r.; w dniu, w którym, po śmierci Ks. 
Bosko w 1888 r., “Ks. Rua przejął pałeczkę, podąŜając tą 
samą drogą, którą przeszedł ZałoŜyciel”. 
 
W ten sposób rok 2010, jak to podkreśla sam ks. Chávez, 
będzie dla Salezjanów “w pewnym sensie kontynuacją 
obecnego roku jubileuszowego; pomoŜe nam jeszcze 
bardziej umocnić nasze salezjańskie powołanie osób 
konsekrowanych”. PrzełoŜony Generalny wskazuje 
Salezjanom trzy “aspekty”, które powinni uwzględnić w 
przyszłorocznych planach duchowych i duszpasterskich, 
a takŜe w programach osobistych, wspólnotowych i 
inspektorialnych, obiecując pogłębić to zagadnienie w 
następnym swoim liście okólnym. Ks. Rua, “wierny uczeń 
Jezusa, kroczący śladami Księdza Bosko”, jest dla 
kaŜdego salezjanina wzorcem “zachowania wierności 
powołaniu do Ŝycia konsekrowanego”, wierności, którą 
trzeba karmić, czerpiąc “obficie ze źródeł Ŝycia ucznia i 
apostoła: z Pisma Świętego za pośrednictwem ‘lectio 
divina’ i Eucharystii”. 
 
Drugi “aspekt” wskazany przez ks. Cháveza zasadza się 
na zadaniu, jakie Ks. Rua wziął na siebie: “W Mirabello 
postaram się być Księdzem Bosko”. Salezjańskie 
Konstytucje zakonne, które ciągle pozostają do odkrycia 
w swoim znaczeniu i duchu, są punktem odniesienia do 
tego, aby stać się Ks. Bosko dzisiaj, są prawie Ŝe etyczną 
wizją, jakiej wymaga się od kaŜdego salezjanina.Ostatnie 
wskazanie wychodzi od pasji apostolskiej, jaką pierwszy 
następca Ks. Bosko Ŝywił względem “Da mihi animas”. 
“Posłannictwo wezwało go do dania odpowiedzi na 
potrzeby młodzieŜy i do znalezienia właściwych dróg 
duszpasterskich, pozwalających dotrzeć z orędziem 
Ewangelii” – stwierdza PrzełoŜony Generalny, wzywając 
salezjanów do zaangaŜowania na rzecz ewangelizacji 
młodzieŜy, jak tego zaŜądała Kapituła Generalna 26 i 
temat Wiązanki na rok 2010. 
 
Obchody setnej rocznicy śmierci Ks. Rua – podkreśla 
PrzełoŜony Generalny w swoim krótkim liście – muszą 
pomóc salezjanom w nabyciu “historycznej świadomości, 
Ŝe od śmierci Księdza Bosko aŜ do naszych dni 
Zgromadzenie dokonało wielkiego i znaczącego rozwoju, 
przechodząc okresy postępu, przemyślenia, odnowy i 
pogłębienia. Faktycznie toŜsamość Zgromadzenia lepiej 
się rozumie za pośrednictwem historii oraz poznając 
formy i sposoby wyraŜania się, jakie przyjęło ono w 
róŜnych chwilach i miejscach”. Za: www.salezjanie.pl.  
 
Chrystusowcy: Wie ści z Hiszpanii W środę, 17 
czerwca w Alicante - w hiszpańskiej części prowincji 
francuskiej Towarzystwa Chrystusowego przedstawiciele 
naszego zgromadzenia: przełoŜony generalny ks. 
Tomasz Sielicki, prowincjał ks. Jan Ciągło, wiceprowincjał 
ks. Czesław Piela oraz duszpasterz w Alicante ks. Jerzy 
Sowa, spotkali się z miejscowym biskupem Rafaelem 
Palmero. Spotkanie miało na celu przekazanie w ręce 
Towarzystwa Chrystusowego pierwszej parafii 
terytorialnej w Hiszpanii. 
 
Jest to nowa parafia pw. św. Piotra i Pawła w Torrevieja, 
w pięknym letniskowym miasteczku, leŜącym na 
wybrzeŜu Morza Śródziemnego - Costa Blanca. W tym 
stutysięcznym miasteczku mieszka więcej obcokrajowców 
niŜ Hiszpanów. W większości są to przybysze z Anglii i 
Skandynawii oraz nasi rodacy.  
   
Przekazanie chrystusowcom tej parafii jest niewątpliwie 
zasługą solidnej pracy naszych duszpasterzy w diecezji 
Alicante, a szczególnie nowego proboszcza ks. Jerzego 
Sowy Za: www.tchr.org 
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  Rozmowa tygodnia  
 

 
Wszechświat inspiruje - rozmowa z dyrektorem Watyka ńskiego Obserwatorium Astronomicznego 

 
W Sassone pod Rzymem zakończył się międzynarodowy 
kongres astronomiczny zorganizowany przez watykańskie 
obserwatorium. Uczestniczyli w nim absolwenci letnich 
szkół, przygotowywanych przez papieskich astronomów 
od 1986 r. W zdecydowanej większości do 
Castelgandolfo przyjeŜdŜali ludzie młodzi z krajów 
rozwijających się. 80 proc. z nich zawodowo zajmuje się 
obecnie astronomią w swoich krajach. Obecny kongres, 
zorganizowany w Roku Astronomii, łączył sprawy czysto 
naukowe z kwestiami społecznymi – mówi dyrektor 
Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego o. José 
Funes SJ.  
 
José Funes SJ : To sympozjum pomyślane jest w sposób 
następujący: rano mamy sesje naukowe, na których 
dyskutujemy kwestie związane z Układem Słonecznym, 
naszą galaktyką czy innymi galaktykami. Mówimy o 
kosmologii, o początku Wszechświata. Popołudniami 
natomiast dyskutowaliśmy o astronomii rozumianej jako 
miejsce spotkania osób róŜnych kultur i religii. 
Zastanawialiśmy się teŜ, w jaki sposób astronomia moŜe 
stać się miejscem dialogu równieŜ tam, gdzie narody są 
zwaśnione. 
 
- W jaki sposób astronomia mo Ŝe stać się miejscem 
dialogu ludzi ró Ŝnych religii i kultur? Co w tej kwestii 
wniosło to sympozjum? 
 
José Funes SJ : Wydaje mi się, Ŝe doświadczeniem 
letnich szkół organizowanych przez watykańskie 
obserwatorium, a więc i tego tygodnia, jest to, Ŝe ludzie 
przybywający z róŜnych krajów, niejednokrotnie nawet 
będących w konflikcie, mogą pracować razem, mogą 
współpracować naukowo. Dzisiaj nauki nie da się juŜ 
rozwijać samemu. Potrzeba do tego międzynarodowej 
współpracy. W tym sensie grupa, którą zgromadziliśmy tu 
w tych dniach, ma charakter międzynarodowy. JuŜ sam 
fakt, Ŝe wielu uczestników współpracuje ze sobą, 
pokazuje, jak astronomia jako nauka moŜe być miejscem 
spotkania, w którym ludzie pracują razem i w pokoju. 
Powiedzmy, Ŝe jest to aspekt bardziej profesjonalny. 

 
Kolejny aspekt jest bardziej ukierunkowany na szerszą 
publiczność. Astronomia, gdy się ją wyjaśnia i tłumaczy 
szerszemu gremium, pomaga zrozumieć, Ŝe wszyscy 
jesteśmy niejako w jednej łodzi, którą jest Ziemia – ten 
malutki okruch we wszechświecie miliardów galaktyk. 
Pomaga nam pojąć, jak krucha jest Ziemia i jak słabe są 
istoty ludzkie. W moim przekonaniu ta świadomość moŜe 
nam pomóc patrzeć na konflikty w innym świetle, na to, 
Ŝe dialog, choćby i niełatwy, moŜe przyczynić się do 
jednoczenia ludzi i narodów. 
 
- Czy mo Ŝna powiedzie ć, Ŝe szeroko rozumiane 
społecze ństwo docenia wag ę astronomii, stara si ę 
poznać Wszech świat? Co mo Ŝe nam pomóc pogł ębić 
tę świadomo ść? 
 
José Funes SJ : W ten Międzynarodowy Rok Astronomii 
obchodzimy 400 lat po pierwszych obserwacjach 
przeprowadzonych przez Galileusza z uŜyciem teleskopu. 
Dla nas astronomów jest to wielka okazja dotarcia do 
szerszego kręgu odbiorców. Obserwatorium watykańskie, 
ale i inni astronomowie czy obserwatoria, dokładają 
starań, aby szczególnie w tym roku zapoznać ludzi z tym, 
co wiemy o Wszechświecie. Zachęcają do podjęcia trudu 
lepszego zrozumienia Wszechświata. Nieraz moŜna się 
spotkać z błędną opinią, Ŝe wystarczy dobrze nastawić 
teleskop i juŜ dokonuje się odkrycia, Ŝe wystarczy do tego 
kilka godzin lub kilka dni. Nauka tymczasem wiąŜe się z 
kulturą wysiłku i kulturą pracy, a rezultaty nie przychodzą 
od razu. Istnieje wiele pięknych obrazów Kosmosu, jak 
choćby te z teleskopu kosmicznego. Nie zdajemy sobie 
jednak sprawy z wysiłku tak wielu ludzi wkładanego przez 
wiele godzin pracy po to, aby powstały te dostępne dziś 
obrazy. Myślę więc, Ŝe jest to rok szczególnie sprzyjający 
poznawaniu Wszechświata i jego początków, oraz 
poznawaniu nas samych, gdyŜ, Ŝyjąc we Wszechświecie, 
stanowimy jego część. W moim przekonaniu to moŜe 
zainspirować. Astronomia jest źródłem inspiracji nie tylko 
dla nauki, ale teŜ dla literatury, religii i ogólnie – dla sztuki. 
Rozm. E. McCarthy, tłum. jp/        Za: Radio Watykańskie 

 
 

   
  Internetowa strona tygodnia  

 
 

 
Internetowa Lista 
Wierzących wystartowała Od 
25 czerwca, pod adresem 
www.kochamjezusa.pl, działa 
Internetowa Lista Wierzących. 
Grupuje ona osoby wierzące, 
które są gotowe zadeklarować 
publicznie przynaleŜność do 
społeczności chrześcijańskiej. 
Pomysł stworzenia Internetowej 
Listy Wierzących jest efektem 
obserwacji dyskusji 
internetowych, w których wiele 

osób jest atakowanych za samą przynaleŜność do 
społeczności osób wierzących. Wpadli na niego dwaj 
warszawscy dziennikarze - Wojciech Chełchowski i 
Andrzej Czuba.  

"Chcemy pokazać, Ŝe nas, ludzi wierzących, jest wielu, i 
Ŝe jesteśmy dumni z tego, Ŝe jesteśmy chrześcijanami” - 
mówią twórcy portalu.Tworzenie społeczności 
internetowej nie jest jedynym celem istnienia strony 
www.kochamjezusa.pl. Jest ona równieŜ wirtualnym 
„oknem reporterskim”. Pomysłodawcy serwisu postawili 
sobie za cel pokazywanie inicjatyw, inspirowanych wiarą i 
nauką chrześcijańską. „Ludzi, którzy idą pod prąd 
współczesnemu stylowi Ŝycia i robią coś dla innych, jest 
całe mnóstwo – wyjaśniają. – Media nie interesują się 
nimi, bo wydają się oni nieatrakcyjni. Ale bardzo często 
ich działania mają większy i pozytywny wpływ na Ŝycie 
przeciętnego człowieka, niŜ oglądane w telewizji 
polityczne spory, wojny i katastrofy. Chcemy tych ludzi 
pokazywać światu.”  
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Twórcy portalu mają nadzieję, Ŝe ich serwis stanie się z 
czasem popularnym miejscem spotkań, a takŜe pręŜnie 
działającą internetową platformą dziennikarską. 

Partnerem serwisu www.kochamjezusa.pl jest największy 
w Polsce portal katolicki www.opoka.org.pl.

 

 
     

  Zapowiedzi wydarze ń 
 

 
 
Marianie: Lipcowe uroczysto ści w Mariampolu na Litwie Tegoroczne wspomnienie Ojca Odnowiciela bł. Jerzego 
Matulaitisa-Matulewicza, w bazylice św. Michała Archanioła w Mariampolu na Litwie, gdzie spoczywają jego doczesne 
szczątki, będzie miało szczególny charakter z uwagi na obchody 100. rocznicy odrodzenia i reformy 
Zgromadzenia. PoniŜej prezentujemy informację nadesłaną przez współbraci z Litwy - szczegółowy program 
uroczystości i oktawy towarzyszącej wspomnieniu bł. Jerzego. Szczegółowy program znajdziecie w Zapowiedziach 
wydarzeń na www.zyciezakonne.pl     Za: www.marianie.pl. 

 
Ksi ąŜka o Augu ście Czartoryskim autorstwa ks. Bronisława Kanta. Proboszcz 
Bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie informuje, Ŝe w najbliŜszym czasie 
ukaŜe się staraniem tutejszej Parafii ksiąŜka autorstwa ks. Bronisława Kanta o 
Błogosławionym Auguście Czartoryskim, pod tytułem "Pięć wiosen Błogosławionego Augusta 
Czartoryskiego".  
 
KsiąŜka liczy około 300 stron i zawiera ponad sto zdjęć. Treścią tej ksiąŜki jest bohaterska 
walka księcia Augusta Czartoryskiego o powołanie. Nadaje się na prezenty, lub nagrody dla 
młodzieŜy, zwłaszcza dla ministrantów, dla duszpasterstwa powołaniowego, dla zespołów 
parafialnych, do bibliotek parafialnych.  
 
Ksiązkę moŜna zamówić albo pocztą zwykłą pod adresem: ks. Bronisław Kant, ul. 
Kawęczyńska 53, 03-775 Warszawa , albo przez Internet: www.bazylika-nsj.com   

Przewidywana cena ksiązki 15 (piętnaście) złotych. Wielkość nakładu zaleŜy od ilości zgłoszeń, dlatego prosimy 
wszystkich potencjalnych Nabywców o zgłoszenie ilości zamówionych egzemplarzy w terminie do 15 lipca br.  KsiąŜka 
ukaŜe się w sierpniu 
 
Ksi ęgarnia internetowa Wydawnictwo Franciszkanów "Bratni Zew" zaprasza do Księgarni Internetowej. Na 
wszystkich miłośników ksiąŜek czeka bogata oferta tytułów, fragmenty ksiąŜek, informacje o autorach, recenzje, 
omówienia dźwiękowe ksiąŜek, wywiady, fragmenty audycji radiowych.  

"Mamy nadzieję, Ŝe nowa, atrakcyjna szata graficzna, dodatkowe promocje i rabaty oraz prosta i wygodna forma 
zakupów zachęcą Czytelników do częstego odwiedzania strony www.bratnizew.pl" - pisze Aneta Piotrowska, kierownik 
działu marketingu "Bratniego Zewu"."Bratni Zew" jest wydawnictwem franciszkanów krakowskiej Prowincji św. Antoniego 
z Padwy i bł. Jakuba Strzemię. Publikuje od 1995 r. pozycje z zakresu szeroko pojętej teologii: biblistyki, duchowości, 
homiletyki i takŜe psychologii praktycznej. 

Wraz z Fundacją św. Franciszka z AsyŜu Wydawnictwo "Bratni Zew" prowadzi Ewangelizację Wizualną na terenie 
całego kraju: są to bilbordy o rozmiarach 2 m x 1,4 m wydawane raz w miesiącu, których treść związana jest z rytmem 
roku liturgicznego i z wydarzeniami z Ŝycia Kościoła. Więcej informacji na temat nowych publikacji "Bratniego Zewu" 
moŜna znaleźć na stronie www.bratnizew.pl lub bezpośrednio w siedzibie wydawnictwa w Krakowie, ul. Grodzka 54, e-
mail: marketing@bratnizew.pl 

    
     

  Odeszli do wieczno ści  
 

 
Zmarł o. Józef Guzik, pijar Dnia 24 czerwca 2009 r. odszedł do Pana o. Józef Guzik SP. Był duszpasterzem w 
placówkach pijarskich w Polsce, pracował teŜ przez wiele lat w Kanadzie i USA. PrzeŜył 75 lat, w kapłaństwie 46 lat, 
pierwsze śluby zakonne złoŜył 50 lat temu.  Msza św. pogrzebowa została odprawiona w kościele p.w. Matki BoŜej 
Ostrobramskiej, Kraków-Wieczysta, ul. Meissnera 20, dnia 27 czerwca br. (sobota) o godz. 14.00. Następnie 
odprowadzono Zmarłego do grobu od bramy Cmentarza w Krakowie Rybitwach. 
 
Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. 
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym! Amen 

 


