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Wiadomość tygodnia 

 
 
 

 
 

Góra Św. Anny - 13. Święto Młodzieży 
 
W Górze Św. Anny na Opolszczyźnie w ubiegłym tygodniu odbywało się 13. Święto Młodzieży, organizowane 
przez franciszkanów Prowincji św. Jadwigi. Rozpoczęło się w poniedziałek 20 VII, a zakończyło mszą św. o 
północy z piątku na sobotę 24/25 VII, odpustem ku czci św. Anny. Tematykę tegorocznego święta wyznaczały 
słowa z Testamentu św. Franciszka z Asyżu: "Zacznijmy od nowa". Wplatają się ona w trwający w świecie 
jubileusz 800-lecia Reguły franciszkańskiej i powstania Zakonu Braci Mniejszych  
 
Oto relacja z ostatniego dnia Święta, zamieszczona na www.franciszkanie.com: 
  
Ta ostatnia niedzieeeeela...” znaczy się piątek ;) 
Niestety ostatni już dzień XIII Święta Młodzieży (jutro 
pozostaje rozebranie namiotu, ale to – jak powiada o. 
Łazarz – zadanie dla inteligentnych mężczyzn). 
Ostatni raz obudził nas dzwonek i zjedliśmy ostatnie 
śniadanie. Dzień zaczęliśmy oczywiście od modlitwy i 
porannej rozśpiewki. Z niecierpliwością czekaliśmy na 
konferencję zatytułowaną „św. Franciszek i Kościół”, 
zastanawiając się czym nas dzisiaj zaskoczy znany z 
ciętego żartu i rozległej wiedzy teologicznej pan 
Andrzej Wronka. Po raz ostatni spotkaliśmy się też w 
naszych grupach dyskusyjnych. Centralnym punktem 
dnia była Eucharystia, której przewodniczył ks. bp 
Gerard Kusz. Biskup diecezji gliwickiej wygłosił 
kazanie o Górze Oliwnej i swoim „stylem bycia” podbił 
nasze serca :) Po mszy świętej czekała już na nas 
ostatnia, ale pyszna zupa pomidorowa 
 
W godzinę Miłosierdzia Bożego zebraliśmy się pod 
namiotem, aby odmówić Koronkę, a następnie 
wysłuchaliśmy konferencji pana Franciszka 
Kucharczyka - redaktora „Gościa Niedzielnego”.  
 
Dzisiejsza przerwa na kolację zaczęła się wyjątkowo 
wcześnie i trwała wyjątkowo długo, albowiem wszyscy 
przygotowywali się do Święta Rodziny. Punkt 19.00 
schola przywitała już naszych rodziców i krewnych 
piosenką „Cudownych rodziców mam”. Po kilku 
wzruszających utworach nadszedł czas na kabaret 

przygotowany przez WOT, pracujący przez cały 
tydzień pod skrzydłami br. Aleksego, pseudonim 
„Pszczółka Maja”. na nabożeństwo do bazyliki, aby 
pożegnać się z babcią Anną. Półgodzinne nieszpory 
poprowadził o. Łazarz, po czym zeszliśmy z 
powrotem, gdzie czekała na nas gwiazda wieczoru – 
zespół Good Way. 
Niestety, wszystko co dobre, szybko się kończy. Tak 
też musiał nadejść koniec XIII Święta Młodzieży. 
Podczas mszy o północy, której przewodniczył o. 
Prowincjał, Wacław Chomik, usłyszeliśmy tak smutne 
dla nas zdanie: „Święto Młodzieży Anno Domini 2009 
uważamy za zamknięte... Ale zapraszamy na Święto 
Młodzieży Anno Domini 2010”. I tego się trzymajmy.

 
 

     

  Wiadomości krajowe 

 

 
XVII Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe 
Anonimowi alkoholicy, narkomani, palacze, hazardziści, 
erotomani i żarłocy, ich krewni i przyjaciele przyjechali w 

sobotę, 25 lipca, do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu 
na trwające do niedzielnego poranka XVII Ogólnopolskie 
Spotkania Trzeźwościowe. Towarzyszą im słowa 
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„Zatroskani o pełnię życia”. Już po raz siedemnasty na 
wielki „ Mityng pod gwiazdami” do Lichenia, z kraju i 
zagranicy, zjechały tysiące osób uzależnionych.  
 
Przyjechali Ci którym udało się zerwać z nałogiem – i 
właśnie miedzy innymi ich świadectwo ma dać siłę tym 
którzy w Sanktuarium pomocy poszukują. Przed 
cudownym obrazem Matki Boskiej Licheńskiej proszą o 
wparcie ale dziękują też za każdy dzień bez nałogu.  
 
Nałogi to także choroba , taka sama jak rak czy grypa. 
Może dotknąć każdego. Naszym zadanie jest uświadomić 
wszystkim tym ludziom którzy szukają u nas pomocy, że 
ich problem jest wyleczalny. W przypadku wielu z tych 
nałogów nie da się skutecznie pomóc jeśli w terapii nie 
weźmie udziału najbliższa rodzina uzależnionego – to 
konieczne by myśleć o skutecznej pomocy - mówi ks. 
Robert Krzywicki MIC dyrektor Licheńskiego Centrum 
Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym.    

Spotkania rozpoczęły się dziś o godz. 10.00 Drogą 
Krzyżową. Od wczesnych godzin przedpołudniowych w 
starej części Sanktuarium trwają prezentacje artystyczne 
uzależnionych i często utalentowanych osób. O 14.30 
odprawiona została Msza św. w intencji osób ze 
środowisk trzeźwościowych, które odeszły na „Wieczny 
Mityng”. W programie spotkań dziś jeszcze wykład Marii 
Matuszewskiej a wieczorem o 19 Msza św. ze 
świadectwami.  

Licheńskie spotkania to przede wszystkim możliwość 
rozmowy o swych problemach z psychologiem i 
specjalistą od uzależnień:         

Z uzależnienia nie można wyjść samemu, to 
doświadczenie grupy zazwyczaj pozwala uświadomić 
sobie jak głęboko jesteśmy w nałogu. Wielu z nas w 
trakcie mityngów uświadamia sobie, że oprócz alkoholu, 
niewoli nas także palenie czy hazard. Osoba która nie 
otrzyma pomocy specjalistów jak i grupy, często nie jest 
świadoma z czym walczy. To było także moje 
doświadczenie – mówi Zbyszek z Krakowa który nie pije 
już od czterech lat.   

Przed uczestnikami licheńskich spotkań udział w 
całonocnych mityngach oraz we wspólnej modlitwie. 
Licheński „ Mityng pod gwiazdami” zakończy się w 
niedzielę o 5 rano.    

Zauważamy że z roku na rok przyjeżdża do Lichenia na 
spotkania trzeźwościowe dużo nowych osób, są też tacy 
którzy przyjechali po raz siedemnasty i są z nami od 
początku. Wielu z nich dziś organizuje pomoc innym – 
dodaje ks. Krzywicki.   

Wśród nałogów które coraz bardziej zagrażają Polakom 
jest globalna sieć Internetu. Według badań w sieci 
spędzamy coraz więcej czasu, zaniedbując własne 
obowiązki i rodziny. Jednak jak mówią specjaliści, Internet 
oprócz zagrożeń ma też wiele zalet. Od pewnego czasu 
w sieci odbywają się mityngi grup wsparcia dla 
uzależnionych od alkoholu, hazardu czy seksu. Wielu z 
uczestników to Polacy którzy wyemigrowali z kraju za 
pracą . Terapia za pomocą internetowych łączy to często 
jedyny sposób by takim ludziom starać się pomóc.       

XVII Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe zostały 
zorganizowane przy współpracy grup AA oraz 
Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom 
Uzależnionym. Centrum powstało na bazie dwóch 
Apostolatów – Trzeźwości i Odnowy Rodziny. Zostało 

otwarte 9 lat temu jako wotum dziękczynne za 
pielgrzymkę Ojca Świętego Jana Pawła II do Lichenia. W 
Centrum wsparciem i radą osobom uzależnionym oraz ich 
najbliższym służą wykwalifikowani terapeuci oraz 
duchowni. Za: www.lichen.pl. 

Oriońskie Dni Młodych 2009 Dnia 18 lipca w 
Międzybrodziu Bialskim, nad Jeziorem Międzybrodzkim, 
położonym pośród Beskidu Żywieckiego rozpoczęły się 
Oriońskie Dni Młodych czyli GMG 2009. Na "Orionówkę" 
przyjechało blisko 100 młodych ludzi z różnych stron 
Polski, głównie z oriońskich placówek w Malborku, 
Włocławku, Kaliszu, Zduńskiej Woli i Wołominie, a także 
reprezentanci z Włoch i Białorusi.  
Młodzieży towarzyszą kapłani i siostry ze zgromadzeń 
założonych przez św. Alojzego Orione. Jednakże za 
animację poszczególnych dni jest odpowiedzialna 
młodzież, która przez kilka miesięcy przygotowywała się 
do tego zadania. Celem spotkania jest zaproponowanie 
młodym ludziom odkrycia piękna i siły wspólnoty, która 
kieruje się zasadami ewangelicznymi w duchu św. 
Alojzego Orione. Wszyscy, którzy zechcą żyć na co dzień 
tymi wartościami będą mogli realizować to pragnienie w 
Oriońskim Ruchu Młodych.    Więcej: www.orionisci.rel.pl. 

 .  

Lato z Bogiem w Żyrardowie Już od 15-lat salezjanie 
w Żyrardowie w okresie wakacyjnym proponują różne 
formy aktywnego i radosnego spędzania wolnego czasu 
dla dzieci i młodzieży w duchu św. Jana Bosko. Wakacje 
z salezjanami w dwóch pierwszych dwutygodniowych 
turnusach półkolonii i kolonii spędziło już blisko 250 
młodych ludzi. 
 
Podobnie jak w roku ubiegłym dużym zainteresowaniem 
cieszyły się półkolonie stacjonarne. Wychowawcy i 
animatorzy Oratorium przygotowali atrakcyjne programy 
wychowawcze - w pierwszym turnusie oparty na 
animowanych baśniach Braci Grimm oraz w drugim 
turnusie na serii filmów animowanych „Byli sobie 
odkrywcy”. Oprócz tego każdego dnia na najmłodszych 
czekały także inne atrakcje – zwiedzanie różnych 
interesujący miejsc, takich jak Fabryka Wyrobów 
Lnianych, Muzeum Mazowsza Zachodniego z wystawą 
diabłów, a także sady, w których dzieci mogły zobaczyć 
jak rosną jabłka - od pestki do owocowego drzewka - i 
najeść się tymi pysznymi owocami. Podobały się im 
również zajęcia i turnieje sportowe na basenie i hali 
sportowej, wspólny śpiew oraz wiele, wiele innych gier i 
zabaw, proponowanych przez animatorów. 

W tym roku kolonie dla dzieci i obóz młodzieżowy odbyły 
się w Lidzbarku na Mazurach. Aromatyczne mazurskie 
powietrze, kąpiele w jeziorze i pływanie na rowerach 
wodnych to są największe atrakcje tego miejsca. Program 
wychowawczy kolonii został opracowany na podstawie 
filmu animowanego Walta Disney’a „Mój brat niedźwiedź”, 
który jest zabawną i wzruszającą opowieścią o braterskiej 
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miłości, przyjaźni i odwadze. Natomiast program dla 
młodzieży na podstawie znanego filmu „Forrest Gump”. 
W czasie wypoczynku uczestnicy mogli zwiedzić Płock 
oraz Toruń, gdzie szczególnie podobało się im wcale nie 
zwiedzanie gotyckiej Katedry Świętojańskiej, z której 
wieży rozciąga się piękny widok na toruńską Starówkę, 
ale Planetarium i Orbitarium z wystawą interaktywną. 
 
To wszystko jednak nie jest najważniejsze, gdyż 
największe rzeczy dokonały się w tych młodych sercach, 
które otworzyły się na Miłość Pana Boga i zapaliły 
salezjańską radością. Ks. Tomasz Zieliński. Za: 
www.salezjanie.pl. 

 Kalwaria Pacławska: Franciszkańskie Spotkanie 
Młodych Franciszkanie z Krakowa przygotowali dla 
młodzieży wiele propozycji na udany odpoczynek. 
Największą imprezę – Franciszkańskie Spotkanie 
Młodych - zaplanowali na ostatni tydzień lipca (26 lipca – 
1 sierpnia) w Parku Krajobrazowym Pogórza 
Przemyskiego w Kalwarii Pacławskiej. W planie są msze, 
nabożeństwa, spowiedź, pasowanie na Rycerzy 
Niepokalanej, całodobowa adoracja Najświętszego 
Sakramentu dla chętnych, konferencje głoszone przez 
świeckich i duchownych, rozmowy w grupach, krótkie 
górskie wędrówki, koncerty muzyczne i seanse filmowe w 
„Kinie pod chmurką”. W trakcie wakacyjnego spotkania z 
młodzieżą krakowscy franciszkanie chcą mówić o życiu, o 
tym jak dobrze żyć po chrześcijańsku, w obliczu 
dramatów i porażek, jak z nadzieją patrzeć w przyszłość, 
jak w pełni korzystać z życia – w zgodzie z Bogiem, jak 
być radosnym człowiekiem-chrześcijaninem. Jednego 
dnia będzie można dobrowolnie oddać krew dla 
potrzebujących. W czasie FSM-u franciszkanin, misjonarz 
z Paragwaju o. dk. Łukasz Samiec przyjmie święcenia 
kapłańskie, których udzieli mu biskup zamojsko-
lubaczowski Mariusz Leszczyński.  

„W tym roku będzie także specyficzny gość – bł. Jakub 

Strzemię, którego będziemy gościli namacalnie – w Jego 
największym, pełnym, relikwiarzu z wawelskiej katedry” – 
mówi o. Piotr Reizner, dyrektor FSM-u. (W tym roku mija 
600. rocznica śmierci franciszkanina z Małopolski, 
misjonarza Rusi Czerwonej, abpa halickiego – przyp. 
red.).  Młodzi muszą ze sobą przywieźć tylko sprzęt 
biwakowy (namiot, karimata, śpiwór) oraz wyżywienie. 
Choć nie koniecznie. Na miejscu też można kupić picie i 
jedzenie. Zakonnicy zapewniają strzeżone i oświetlone 
pole namiotowe, zaplecze sanitarne, wstępy na wszystkie 
koncerty, wrzątek, śpiewnik i inne gadżety za jedyne 40 
złotych.  To już 22. takie spotkanie. Corocznie do Kalwarii 
w tym czasie przybywa około tysiąca osób z południowej 
Polski. Więcej na stronach: www.franciszek.pl albo 
www.poranafsm.pl   jms 
 

Otwarcie Małopolskiej Drogi Św. Jakuba Pielgrzymi, 
przemierzający hiszpański szlak Drogi Św. Jakuba do 
Santiago de Compostela otrzymali 23.07 specjalne 
błogosławieństwo w dominikańskim kościele św. Jakuba 
w Sandomierzu. Pieszo wyruszyli na główne uroczystości 
otwarcia Małopolskiej Drogi Św. Jakuba z Sandomierza 
do Krakowa w kościele św. Jakuba w Kotuszowie.  
 
Została tam odprawiona Msza św., po której pielgrzymi 
otrzymali specjalne błogosławieństwo od ojców 
dominikanów. Po nim udali się pieszo na uroczystości 
otwarcia szlaku.O. Wojciech Krok, przełożony klasztoru 
dominikanów w Sandomierzu mówił w homilii o 
duchowym znaczeniu pielgrzymowania oraz duchowym 
wzrastaniu. „W nasze życie nie tylko ludzkie, ale i 
duchowe jest wpisana pewna droga, którą musimy 
przebyć. Pielgrzymka do Santiago de Compostela ma 
wymiar drogi duchowej” – mówił o. Krok. 

Istnieją dokumenty historyczne potwierdzające, iż 
sandomierska świątynia oo.dominikanów pw. św. Jakuba 
była częścią średniowiecznego szlaku do grobu św. 
Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela. W XV wieku 
do Santiago z Sandomierza wyruszył starosta 
sandomierski. Najbardziej zaś udokumentowana jest 
pielgrzymka Jakuba Sobieskiego. 
 
W sobotę 25 lipca nastąpiło otwarcie części 
świętokrzyskiej Małopolskiej Drogi Świętego Jakuba, 
biegnącej z Sandomierza przez Klimontów, Kotuszów, 
Szczaworyż, Probołowice, Pałęcznice, Niegardów i 
Więcławice do Krakowa. Szlak św. Jakuba Apostoła 
Starszego powstał w średniowieczu. Przebiegał on niemal 
przez całą Europę, kończąc się w katedrze w Santiago de 
Compostela. Pielgrzymowanie do grobu św. Jakuba w 
Santiago stało się od kilku lat popularne również w 
Polsce. 
 
Rada Europy uznała w 1982 r., Drogę Św. Jakuba 
pierwszą europejską drogą o ogromnym znaczeniu dla 
kultury Europy i zaapelowała o odtwarzanie i utrzymanie 
dawnych szlaków pątniczych. W 1986 r. Santiago de 
Compostela, jako pierwsze otrzymało tytuł Europejskiej 
Stolicy Kultury. W 1989 r. z udziałem Jana Pawła II 
odbyły się tam Światowe Dni Młodzieży. Za: 
www.dominikanie.pl  

 
Film o jasnogórskiej muzyce Prezentacja filmu pt. 
„Jasnogórska Muzyka Dawna” odbyła się w Kaplicy 
Różańcowej na Jasnej Górze w dniu 24 lipca br. o godz. 
14.00. Film został nagrany i zrealizowany w roku 2003 
przez TVP Katowice. Wyreżyserował go Zdzisław 
Sowiński, zdjęcia zrealizował Krzysztof Jędrecki, montaż 
– Laszlo Polar, kierownik produkcji – Hanna 
Suchorabska. Realizacja filmu jest także efektem 
współpracy Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze z 
Edycją św. Pawła w Częstochowie.  
 
Płyty już wkrótce pojawią się w sklepach „Claromontana” 
na Jasnej Górze oraz w księgarniach Edycji św. Pawła.  
„Z wielką radością oddajemy do rąk miłośników muzyki 
dawnej nowy film pt. ‘Jasnogórska Muzyka Dawna’– 
mówił o. Nikodem Kilnar – Film ten pragnie ukazać 
bogate dziedzictwo kultury muzycznej klasztoru 
jasnogórskiego, a także różnorodność dorobku zarówno 
kompozytorów miejscowych, jak i innych twórców 
polskich oraz zagranicznych. Prezentacje muzyki 
jasnogórskiej zarejestrowane zostały we wspaniałych 
wnętrzach Bazyliki oraz Sali Rycerskiej. Film przedstawia 
ponadto działalność Zespołu Naukowo-Redakcyjnego 
Jasnogórskich Muzykaliów pod przewodnictwem dr hab. 
Remigiusza Pośpiecha, profesora Uniwersytetu 
Opolskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego, którego celem 
jest opracowanie zachowanych w klasztornym archiwum 
źródeł muzycznych oraz przygotowanie ich do wykonania, 
nagrania i publikacji w zainicjowanej serii Jasnogórska 
Muzyka Dawna – Musica Claromontana”.  
 
Reżyser Zdzisław Sowiński podkreślił: „Film był 
realizowany 6 lat temu (…) Film jest zrobiony skromnymi 
środkami, mini ekipa. Wcześniej realizowałem już 
zjawiska muzyczne na Jasnej Górze, czyli koncerty 
szczególnie zespołu kapeli muzyki dawnej, miałem już 
materiały , które były poważnym atutem, aby zając się 
tym tematem. Film jest ‘szalenie’ skromny, ale daje dużą 
dawkę wiedzy jak wyglądało muzykowanie przed wiekami 
na Jasnej Górze”. 
 
„Z szaf archiwalnych po wielu latach, po wielu 
dziesiątkach, a nawet setkach lat wydobyto partytury 
mistrzów jasnogórskich, po to, by muzyka napisana 
kilkaset lat temu na nowo rozbrzmiewała w murach tego 
sanktuarium, a także w miejscach koncertowych wielu 
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zakątków naszego kraju - mówił o. Dariusz Cichor, 
definitor generalny Zakonu Paulinów – Niech ten film 
będzie przypomnieniem może trudnych, ale jednocześnie 
pięknych początków całej jasnogórskiej inicjatywy 
muzycznej. Niech będzie, również dla nas wszystkich 
zachętą, by z dziedzictwem naszych ojców, prawdziwą 
kultura na wysokim poziomie, z owocami pracy naszych 
przodków, zapoznawać się w miarę jak będą się 

ukazywały nowe publikacje i nowe edycje dźwiękowe 
„Jasnogórskiej Muzyki Dawnej”.  
„W filmie są zamieszczone wywiady, z dr Remigiuszem 
Pośpiechem, z ojcami paulinami: o. Józefem Płatkiem, o. 
Sebastianem Mateckim. Jest ukazane życie muzyczne 
Jasnej Góry, i uczestnictwo w tym życiu paulinów, jak 
śpiewają litanię w Kaplicy Matki Bożej, jak grają intrady” – 
dodaje o. Nikodem Kilnar.          o. Stanisław Tomoń     
Za: Biuro Prasowe Jasnej Góry  

 

   

  Wiadomości zagraniczne  
 

Pallotyni: powstanie agencja informacyjna 
Wypracowaniu wspólnego projektu Pallotyńskiej Agencji 
Informacyjnej służyło międzynarodowe spotkanie 
pallotynów pracujących w mediach. Odbyło się ono w 
Rzymie w domu generalnym Stowarzyszenia Apostolstwa 
Katolickiego. W konferencji uczestniczyli księża, bracia, a 
także świeccy pracujący na wszystkich kontynentach. „Na 
całym świecie, w prawie 50 krajach, pracuje ok. 2400 
pallotynów i w każdym miejscu mają oni kontakt z 
mediami” – powiedział Radiu Watykańskiemu ks. Artur 
Karbowy SAC. Misjonarz z Brazylii wyjaśnił, że to 
spotkanie miało na celu zorganizowanie Palotyńskiej 
Agencji Informacyjnej, czy też serwisu informacyjnego. 
„Chodzi o to, by scentralizować przepływ informacji o 
życiu pallotynów między samymi pallotynami, ale też, by 
tę informację przekazać poza nasze stowarzyszenie do 
wszystkich ludzi, którzy chcą o tym posłuchać. 
Uczestniczyło w tym spotkaniu 18 pallotynów z całego 
świata i wspólnie w ciągu pięciu dni wymienialiśmy się 
doświadczeniami. Wypracowaliśmy też wspólny model, w 
jaki sposób przekazywać informację dla świata 
współczesnego” – dodał ks. Karbowy. Rzymska 
konferencja pallotynów pracujących w świecie mediów 
zakończyła się 20 lipca.          Za: Radio Watykańskie. 
 

RPA: sakra ks. Musiałka 24 września Ks. Adam 
Musiałek, sercanin, mianowany tydzień temu biskupem w 
Republice Południowej Afryki, zostanie wyświęcony 24 
września w stolicy swojej diecezji De Aar. Konsekratorem 
będzie arcybiskup Kapsztadu Lawrence Patrick Henry. 
Uroczystość ma się odbyć o godz. 10.00 w miejskim 
ratuszu, gdyż tamtejsza katedra Wniebowzięcia Matki 
Bożej jest świątynią bardzo małą. 
52-letni misjonarz sercanin pochodzi z Bolesławca k. 
Wielunia. W Afryce Południowej pracuje od 22 lat. Za 
zawołanie biskupie obrał sercańską dewizę „Ecce venio” 
– „Oto idę”. Diecezja De Aar, w której będzie pasterzem, 
jest sufraganią Kapsztadu i obejmuje rozległe tereny 
misyjne. Katolików jest tam 5 824 na 165 tys. 
mieszkańców. W ośmiu parafiach posługuje im ośmiu 
księży                   Za: Radio Watykańskie. 
 
Nowe wskazania dotyczące salezjańskiego 
prenowicjatu W dniu 16 lipca zostało zaaprobowane 
przez Przełożonego Generalnego i Radę Generalną 
nowe sformułowanie “Ratio Fundamentalis et Studiorum” 
– dokumentu zawierającego zasady i normy formacji 
Zgromadzenia Salezjańskiego – dotyczące prenowicjatu. 
Zaraz po Kapitule Generalnej 26, w zgodności z 
Programem animacji i zarządzania na sześciolecie 2008-
2014, po konsultacjach z regionalnymi Koordynatorami 
ds. Formacji, przygotowano pierwszą wersję 
poprawionego tekstu odnośnie do prenowicjatu. 
 
W czasie posiedzeń Komisji regionalnych ds. Formacji, 
jakie odbywały się od września do listopada 2008 roku, 
wyłoniły się pierwsze obserwacje i została określona 
metodologia pracy. Następnie Komisje inspektorialne ds. 
Formacji nadesłały, prawie że w komplecie, swoje 

sugestie do końca marca 2009 roku. W maju i czerwcu 
Dykasterium analizowało odpowiedzi Inspektorii i 
przygotowało nowy tekst, który został przestudiowany, 
zredagowany, a teraz zatwierdzony przez Przełożonego 
Generalnego i Radę Generalną. Zmiany, jakie zostały 
wprowadzone, w porównaniu z poprzednim “Ratio”, 
odzwierciedlają szczególną wagę, jaką się przywiązuje do 
towarzyszenia powołaniowego i aspirantatu 
poprzedzającego prenowicjat. Nadaje się większego 
znaczenia dojrzałości ludzkiej, pomocy oferowanej przez 
zawodowego psychologa i rodzinie. Podkreśla się 
centralne miejsce relacji z Panem Jezusem, drogę wiary, 
katechezę, formację sumienia i kierownictwo duchowe. 
 
Rewizji zostały poddane aspekty dotyczące formacji 
intelektualnej, wspólnoty formacyjnej i doświadczenia 
wspólnotowego, ekipy formatorów i kierownika 
duchowego. Wprowadzono znaczące dodatki odnośnie 
do troski o zdrowie, pracy fizycznej, gry i sportu, mediów 
osobistych i mass mediów, muzyki, gry na instrumentach, 
teatru i form ekspresji młodzieżowej. W sposób 
szczególny podkreśla się weryfikację zdolności do 
salezjańskiego życia konsekrowanego i potrzebę 
zwrócenia większej uwagi na predyspozycję 
powołaniową, włączając także samych prenowicjuszy w 
proces rozeznania powołania. 
 
“Zostały poczynione kroki do przodu, gdy chodzi o jakość 
formacyjnego doświadczenia prenowicjatu – twierdzi ks. 
Francesco Cereda, Radca ds. Formacji – ale jest jeszcze 
wiele do zrobienia. Prenowicjat jest etapem bardzo 
ważnym i znaczącym w formacji zakonnej i salezjańskiej”. 
 
Odnowiony tekst zostanie teraz przekazany 
poszczególnym Inspektoriom i wspólnotom 
prenowicjackim, aby w czasie 2010 roku dokonały rewizji 
inspektorialnego Programu odnośnie do prenowicjatu. Za: 
www.salezjanie.pl. 

 
Jezuita nowym 
Sekretarzem Generalnym 
Konferencji Episkopatu 
Kolumbii Biskup Juan 
Vicente Córdoba, biskup 
pomocniczy Bucaramanga, 
jest nowym sekretarzem 
generalnym Konferencji 
Episkopatu w Kolumbii, w 
miejsce biskupa Fabián 
Marulanda, który opuścił to 
stanowisko po siedmiu latach 

służby. Po raz pierwszy jezuita - od ponad 400 lat 
obecności jezuitów w tym kraju - został wybrany na tak 
wysokie stanowisko. 
 
Biskup Cordoba ma 58 lat, ukończył studia na wydziale 
bioetyki, został wyświęcony biskup pięć lat temu przez 
Jana Pawła II i jest jednym z najmłodszych członków 
kościelnej hierarchii w Kolumbii. On jest jedynym 
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biskupem jezuitą w tym kraju (w całej historii było ich tylko 
pięciu!).  
 
Dzięki swojej formacji wnosi on na to stanowisko 
innowacyjnego ducha: "Musimy zrezygnować starego 
wizerunku konserwatywnego Kościoła – powiedział - i 
myśleć Kościele pokornym, słudze nowych sposobów 
ewangelizacji".  
 
Mówiąc o konieczności zmiany koncepcji moralności 
dodał: "nie wolno nam potępiać wiernych, ale musimy ich 
motywować. Nie wolno nam mówić do nich: nie rób tego 
lub tamtego, bo to jest grzechem i Bóg was ukarze, lecz 
mamy pobudzać ich do służby innym, do troski o siebie i 
o środowisko ".   Za: www.jezuici.pl. 
 
Ukraina: młodzieżowa pielgrzymka pokoju Pół 
tysiąca młodych Polaków, Ukraińców i Rosjan bierze 
udział we Franciszkańskim Spotkaniu Młodych w 
Bołszowcach na Zachodniej Ukrainie. Wspólnie modlą 
się, rozmawiają, słuchają konferencji i bawią się na 
koncertach muzycznych przy tworzonym przez 
franciszkanów w tej miejscowości Centrum Pokoju i 
Pojednania (przy Sanktuarium Matki Bożej 
Bołszowieckiej). 'Z roku na rok mamy coraz więcej 
chętnych do udziału we Franciszkańskim Spotkaniu 
Młodych. Aż zaczyna nas to przerażać' – śmieje się o. 
Mikołaj Oracz, współorganizator spotkania.  
 

 „Nawet specjalnie się nie reklamujemy. Tylko młodzież 
prowadzi skuteczny marketing szeptany” – dodaje Młodzi 
kilka dni szli do Bołszowiec ze swoimi duszpasterzami 
diecezjalnymi i zakonnymi z czterech stron Ukrainy: „ze 
Lwowa, z Tarnopola, z Turki i Kołomyi” – wylicza o. 
Edward Kawa, delegat prowincjała na Ukrainę.  Głównym 
celem FSM-u na Ukrainie jest „odrodzenie wartości 
chrześcijańskich wśród młodzieży” – mówi o. Sławomir 
Bystry. Franciszkanin tłumaczy, że wielką wagę 

zakonnicy przywiązują do słuchania młodych ludzi, aby 
odpowiadać na ich konkretne potrzeby, problemy, troski, 
pytania egzystencjalne.  
 
 W niedzielę 19 lipca mszy odpustowej ku czci Matki 
Bożej i na rozpoczęcie Spotkania Młodych przewodniczył 
i homilię wygłosił ordynariusz archidiecezji lwowskiej abp 
Mieczysław Mokrzycki, który publicznie zdeklarował się, 
że następnym razem przyjdzie na to spotkanie pieszo w 
jednej z czterech pielgrzymek.  „Być może nie uda nam 
się zmienić całego świata, ale może uda nam się zmienić 
samych siebie, a to już wystarczy” – mówił do młodzieży 
metropolita lwowski.  „Nie zapomnijcie, że Jezus Chrystus 
ze swoją Ewangelią, przykładem życia, swoimi 
przykazaniami jest jedyną i pewną drogą do szczęścia. 
Otwórzcie zatem serca dla Jezusa i pozwólcie Mu w nich 
działać. Idźcie za Nim. Bądźcie Mu posłuszni i wierni do 
końca swoich dni” – zachęcał arcybiskup.  Abp Mokrzycki 
prosił młodych również, aby byli apostołami, misjonarzami 
w swoich środowiskach. „Być chrześcijaninem, to znaczy 
także być misjonarzem, apostołem. Dziś Ukraina 
potrzebuje nowych apostołów. Dziś stoi przed wami 
zadanie budowania nowej cywilizacji miłości, 
sprawiedliwości i pokoju. Nie wystarczyć odkryć 
Chrystusa dla siebie, ale trzeba Go jeszcze nieść dla 
drugich” – przekonywał.  Organizatorzy tegorocznego 
Franciszkańskiego Spotkania Młodych chcą dodać 
odwagi jego uczestnikom w głoszeniu Ewangelii we 
własnym środowisku. (…) 
 
Na 8. Franciszkańskie Spotkanie Młodych na Ukrainie 
przyjechali również Maciej Płażyński, marszałek Senatu 
RP, prezes Fundacji Wspólnota Polska; Łukasz 
Abgarowicz, senator RP, wiceprzewodniczący Senackiej 
Komisji Łączności z Polonią; Grzegorz Opaliński, konsul 
generalny we Lwowie oraz wyższy przełożony 
krakowskiej prowincji franciszkanów o. Jarosław 
Zachariasz.  Wszyscy wyrazili radość ze spotkania i 
wysiłków podejmowanych przez franciszkanów na rzecz 
odbudowania wiary wśród młodzieży i podnoszenia ze 
zgliszczy świątyni.   „Jesteśmy bardzo zaszczyceni, że 
możemy być z Wami w tym pięknym miejscu” – wyznał 
marszałek Senatu. „Jestem szczęśliwy, że tutaj jestem” – 
wtórował mu senator. „Kochana młodzieży, to miejsce 
bez was, bez waszej modlitwy, byłoby pustymi murami” – 
dziękował konsul.  Mówili też o wolności, do której z 
wielkim trudem dochodzili Polacy. O roli, jaką w 
odrodzeniu Ojczyzny po latach komunizmu odegrali 
ludzie Kościoła, ich wiara, ich zawierzenie Narodu 
Polskiego Maryi i zachęcali, aby Ukraina skorzystała z 
polskich doświadczeń.  „Niewątpliwie przyszłość polsko-
ukraińska jest w waszych rękach i w waszych sercach”  –
 z nadzieją mówił na zakończenie Maciej Płażyński 
jms

 
 

   

  Witryna  tygodnia 

 
 
Apostolat Biblijny 
SVD. Serdecznie 
zaraszamy na stronę 
www Apostolatu 
Biblijnego Zgroma-
dzenia Słowa 
Bożego - Werbistów. 
Poprzez działalność 

Apostolatu Biblijnego SVD Zgromadzenie Słowa Bożego 
w Polsce poszerza swój wkład w działalność 
duszpastersko-ewangelizacyjną Kościoła w Polsce. 

Konkretnie ten wkład pragnie realizować poprzez: kursy i 
warsztaty biblijne dla katechetów, członków ruchów 
apostolskich i wiernych ze wspólnot parafialnych, 
duchowieństwa, przygotowanie artykułów o charakterze 
biblijnym dla czasopism katechetyczno-duszpasterskich, 
współudział w przygotowaniu audycji i materiałów o 
charakterze biblijnym dla rozgłośni radiowych; 
przygotowanie, publikacja i dystrybucja publikacji i 
materiałów duszpasterskich o charakterze biblijnym, 
przygotowanie i popularyzacja Tygodnia Biblijnego 
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  Zapowiedzi wydarzeń 

 
 
Zaproszenie - 70 rocznica powrotu benedyktynów do Tyńca Wspólnota mnichów tynieckich serdecznie zaprasza 
wszystkich Przyjaciół, Dobroczyńców i Gości na uroczystą Mszę św. do opactwa 30 lipca 2009 r. sprawowaną pod 
przewodnictwem JE kard. Stanisława Dziwisza z okazji przypadającej na ten dzień 70 rocznicy powrotu benedyktynów 
do Tyńca. Msza św. rozpocznie się o godz. 18.00, a poprzedzą ją Nieszpory o godz. 17.00.Po uroczystej liturgii wszyscy 
przybyli są zaproszeni do Sali Petrus w odnowionym skrzydle opactwa na poczęstunek oraz projekcję krótkiego filmu 
dokumentalnego o powrocie benedyktynów na tynieckie wzgórze.Oby wieczorny czas spędzony tego dnia w tynieckim 
klasztorze przyniósł wszystkim wiele radości!   Za: www.tyniec.bededyktyni.pl. 

     

  Odeszli do wieczności 
 

 

 
Piąta rocznica tragicznej śmierci O. Grzegorza Ciorocha, franciszkanina, Zginął 
pięć lat temu na Białorusi, w wieku 42 lat. Był pierwszym przełożonym franciszkańskiej 
Kustodii rosyjskiej. Zainicjował wydawanie "Rosyjskiej Encyklopedii Katolickiej”. 
 
Grzegorz Cioroch urodził się w Starachowicach 13 lutego 1962 r. Dzieciństwo i lata 
młodzieńcze lata spędził wraz z rodziną we Włochach, wsi położonej na pograniczu gmin 
Nowa Słupia i Pawłów. Po ukończeniu liceum w Skarżysku-Kamiennej wstąpił do Zakonu 
Braci Mniejszych Konwentualnych w Prowincji warszawskiej pw. Matki Bożej Niepokalanej. 
Nowicjat odbywał w Smardzewicach. Pierwsze śluby zakonne złożył 1 września 1982 r., 
wieczyste - 7 października 1986 r. Święcenia kapłańskie przyjął 25 czerwca 1988 r. Studia 
filozoficzno-teologiczne ukończył w Polsce. Później odbywał studia specjalistyczne z 
teologii prawosławnej w Papieskim Instytucie Wschodnim w Rzymie. 

 
W 1993 r. uzyskał tytuł doktora nauk teologicznych na podstawie pracy mariologicznej pt. "Gli enkomia della dormizione. 
Storia e teologia di un testo in uso nella Liturgia Ortodosso-Russa", napisanej pod kierunkiem o. prof. M. Arranza SJ i o. 
prof. E. Tonniolo OSM. Od września 1993 r. był związany z Rosją, został tam skierowany przez władze zakonne na 
zaproszenie abpa Tadeusza Kondrusiewicza. W lutym 1994 r. zapoczątkował w Moskwie działalność franciszkańskiego 
wydawnictwa, które pozwoliło rosyjskim czytelnikom poznać osobę i charyzmat św. Franciszka z Asyżu oraz publikacje 
dotyczące duchowości i kultury franciszkańskiej. 
 
O. Grzegorz w marcu 1994 r. stanął na czele rady wydawniczej "Rosyjskiej Encyklopedii Katolickiej", której był 
pomysłodawcą i realizatorem. Encyklopedia skierowana została do współczesnego rosyjskiego czytelnika wyznania 
katolickiego, prawosławnego i protestanckiego. Pierwszy tom encyklopedii został przedstawiony Ojcu Świętemu Janowi 
Pawłowi II podczas audiencji udzielonej redaktorom dzieła w kwietniu 2002 r. Trzeci, przedostatni tom ukazał się w 
październiku 2008 r. 

O. Cioroch pracował w Moskwie również jako wychowawca i wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym "Maryja 
Królowa Apostołów". W latach 1995-2001 był delegatem przełożonego Prowincji warszawskiej w Rosji oraz gwardianem 
klasztoru św. Franciszka w Moskwie. Podczas Kapituły generalnej we włoskiej miejscowości Ariccia w lutym 2001 r. 
podjęto decyzję o utworzeniu w Rosji Kustodii generalnej św. Franciszka z Asyżu, obejmującej rosyjskie klasztory 
polskich Prowincji gdańskiej i warszawskiej. 13 maja w 2001 r. w Moskwie erygowano Kustodię, jej pierwszym 
kustoszem został o. Grzegorz. Pełnił także funkcję sekretarza komisji liturgicznej oraz członka Rady Kapłańskiej 
archidiecezji Matki Bożej w Moskwie. 

W lipcu 1995 r. odbywał pierwszą podróż do południowej Syberii, aby sprawdzić, czy istnieje tam możliwość 
prowadzenia duszpasterstwa przez franciszkanów. Drugi raz podróżował do Syberii środkowej w lipcu 1997 r. Na 
zakończenie tej podróży tak pisał: "Badane terytorium przedstawia się jako prawdziwa ziemia misyjna. Zaskakuje to, że 
prawie wszędzie spotkać można katolików. Brakuje kapłanów, kościołów, katechetów. Praca misyjna na tym bardzo 
rozległym terytorium wymaga specjalnego planu duszpasterskiego. Moim zdaniem trzeba wziąć pod uwagę możliwość 
'zasadzenia' zakonu w którymś z wielkich miast syberyjskich, by potem poszerzać stopniowo działalność na okolice, 
tworząc stacje misyjne. Przekazuję tę relację moim przełożonym i wszystkim braciom w zakonie w nadziei, że wzbudzi 
ona iskrę niepokoju, która przerodzi się w ogień modlitwy i działania. My, franciszkanie, wezwani jesteśmy z pokorą, aby 
być odważnymi dla Chrystusa".  

O. Grzegorz Cioroch zginął 14 lipca 2004 r. w wypadku samochodowym na trasie Brześć - Mińsk na Białorusi (64 km od 
Brześcia), wracając z urlopu w Polsce. Pogrzeb odbył się 19 lipca 2004 r. w Niepokalanowie. Mszy św., przewodniczył 
metropolita moskiewski abp Tadeusz Kondrusiewicz. Franciszkanin został pochowany na cmentarzu klasztornym w 
Niepokalanowie. Za: www.franciszkanie.pl  


