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Wiadomość tygodnia

Kościół św. KrzyŜa - wierny Powstaniec Warszawski
65 lat temu, o godz. 17-tej, 1 sierpnia 1944 wybuchło
powstanie warszawskie - heroiczny zryw mieszkańców
zniewolonego, okupowanego i niszczonego przez
niemieckich okupantów miasta. Przez kolejne 63 dni świat
obserwował nieugięte miasto walczące z godnością o
wolność. Po jego upadku miasto praktycznie przestało
istnieć. To czego nie zniszczono w trakcie działań
zbrojnych, hitlerowcy zamienili w stertę gruzu i zgliszcza
w ciągu ostatnich miesięcy okupacji.

Po dwóch tygodniach, 23 sierpnia powstańcy z kompanii
Lewar i innych oddziałów skutecznie zdobywają kościół.
Staje się on redutą powstańczą. Stąd przypuszczane są
ataki na Komendę Policji. W kościele dolnym
umieszczony jest prowizoryczny szpital polowy. W
odwecie hitlerowcy dokonują zmasowanego ostrzału
artyleryjskiego, który czyni spustoszenie w świątyni. Od
pocisków artyleryjskich zapalają się obie wieŜe, dach
kościoła, Ołtarz Najświętszego Sakramentu, Ołtarz św.
Rocha i kaplica Najświętszej Maryi Panny. W ostrzale
artyleryjskim zburzony zostaje niemal doszczętnie dom
zakonny. PoŜar dopełnia dzieła zniszczenia.
4 i 5 września oddziały niemieckie odbijają powstańcom
ruiny kościoła. Następnego dnia, 6 września, w
obawie przed powrotem powstańców do wnętrza świątyni
wjeŜdŜają dwa zdalnie sterowane czołgi Goliat
wypełnione materiałami wybuchowymi. Ich wybuch
dopełnia dzieła zniszczenia. Wejście do kościoła i fasada
zostają rozbite. Sklepienie kościoła dolnego załamuje się.
W stos gruzu zamienia się Ołtarz Główny, Ołtarz św.
Rocha oraz rzeźbiony Ołtarz św. Wincentego. Siła
eksplozji powoduje, Ŝe stojąca dotąd na swoim miejscu
Figura Chrystusa dźwigającego krzyŜ upada na bruk, ale
cudownie nie ulega zniszczeniu. 8 września, kolejną
ofiarą walk powstańczych zostaje br. Władysław Uruski
CM.
Powstanie upada 2 października, po 63 dniach
morderczych walk. 22 października Niemcy rozpoczynają
rabunek pozostałości zniszczonej świątyni. Najpierw
wywoŜą figurę Chrystusa z zamiarem przetopienia jej na
uzbrojenie. Kilka dni przed wyzwoleniem, w styczniu
1945, w ostatecznym akcie grabieŜy i zniszczenia
hitlerowcy wysadzają w powietrze wieŜę z dzwonami.
Niektóre z nich ulegają zniszczeniu. Pozostałe wywoŜą.
śycie do kościoła św. KrzyŜa wraca w dniu wyzwolenia
Warszawy, 18 stycznia 1945. W tym dniu, ks. Antoni
Czapla CM odprawia pierwszą Mszę św. KsięŜa
tymczasowo zamieszkują w zakładzie przy ul Seweryna
8, gdzie uruchomiona zostaje równieŜ tymczasowa
kancelaria parafialna.

Od pierwszych godzin Powstania, stojący w sercu działań
wojennych
kościół
św.
KrzyŜa
na
Krakowskim Przedmieściu znajduje się pod ciągłym
ostrzałem. Obie strony postrzegają go jako obiekt
strategiczny. Przez wszystkie dni walk, kościół tak jak
wiele razy wcześniej dzieli trudy i doświadczenia całego
miasta. Staje się niemym, bezbronnym świadkiem
zagłady. Jest jednym z powstańców. Pierwszy bolesny
cios pada w 5 dniu walk.

Szczęśliwie juŜ w marcu dzwony świętokrzyskie
odnaleziono w fabryce Lilpopa w Warszawie. Niedługo
potem, w przydroŜnym rowie niedaleko Nysy okupanci
porzucają figurę Chrystusa i pomnik Mikołaja Kopernika.
Obydwie wracają do stolicy cięŜarówką bogato ozdobioną
bukietami kwiatów. 19 lipca 1945, w uroczystość św.

5 sierpnia 1944, Niemcy podpalają sąsiadujący z
kościołem Konwikt Teologiczny. PoŜar przenosi się na
część kościoła. W poŜarze ginie ks. Józef Rzychoń CM.
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Wincentego a Paulo, odremontowana figura wraca na
swoje właściwe miejsce na Krakowskim Przedmieściu,
stając się odtąd jednym z symboli podnoszącego się z
upadku miasta. W uroczystej ceremonii jej poświęcenia
bierze udział sam Prezydent RP Bolesław Bierut i

przedstawiciele Rządu. 17 października 1945 na swoje
miejsce wraca takŜe urna z sercem Fryderyka Chopina.
Rozpoczyna się Ŝmudna odbudowa świątyni trwająca do
połowy lat pięćdziesiątych. Za: www.misjonarze.org.

Wiadomości krajowe
filmowe. Tradycyjną kulminacją "Duszy Jarmarku" będzie
procesja odpustowa św. Dominika, która 2 sierpnia,
przejdzie
ulicami
Głównego
Miasta.
Wcześniej
dominikanie wpłyną zabytkowym galeonem na Motławę, a
po Mszy św. odpustowej spotkają się z mieszkańcami
Gdańska na wspólnej biesiadzie przed klasztorem.

O. Rafał Sztejka SJ szefem
Redakcji
Programów
Katolickich TVP Od 1 sierpnia
2009 r. o. Rafał Sztejka SJ
obejmuje
funkcje
kierownika
Redakcji Programów Katolickich
TVP. Przejmie to stanowisko po O.
Andrzeju Majewskim SJ, który we
wrześniu 2002 roku zastąpił O.
Krzysztofa Ołdakowskiego SJ. O.
Rafał pracował dotychczas w Redakcji Programów
Polskiego Radia, natomiast O. Andrzej Majewski SJ od
września br. będzie Rektorem Kolegium KsięŜy Jezuitów
w Warszawie.
Za: www.jezuici.pl.

Jarmark św. Dominika swój początek bierze od
przyznanego dominikanom przez papieŜa Aleksandra IV
w 1260 roku, prawa urządzania odpustu na pamiątkę
powstania w Gdańsku – z inicjatywy świętego Jacka,
który był uczniem załoŜyciela zakonu – dominikańskiego
klasztoru. Był on dla miasta waŜnym świętem, które
ściągało szlachtę, a nawet samego króla. Gdańszczanie
najbardziej zapamiętali jarmark z 1310 roku, kiedy to,
korzystając z nieobecności w mieście króla Władysława
Łokietka, KrzyŜacy po raz pierwszy złupili miasto,
mordując część kupców i ludności, przebywających na
tym targu.(…).

Festiwal św. Dominika W sobotę 25 lipca 2009 roku,
rozpoczął się w Gdańsku Jarmark Świętego Dominika.
Tradycyjnie juŜ częścią Jarmarku jest zorganizowany
przez gdańskich dominikanów Festiwal Św. Dominika
„Dusza Jarmarku”. Zaplanowano m.in. projekcje filmowe,
nocne zwiedzanie dominikańskiej krypty i koncerty.
Jarmark Dominikański, największa impreza handlowa w
Europie, juŜ od 749 lat przyciągająca tłumy kupców i
turystów to nie tylko handel, ale takŜe okazja do
zaspokojenia potrzeb duchowych.

Współczesna formuła Jarmarku św. Dominika nawiązuje
do średniowiecznych tradycji jarmarku, czyli handlowania
i dobrej zabawy. Rokrocznie zwiększa się udział
rzemieślników, artystów i kolekcjonerów, a jarmarkowemu
handlowaniu towarzyszy kilkaset godzin programu
kulturalno-rozrywkowego.
Od kilku lat dominikanie czynnie włączają się w Jarmark
św. Dominika organizując festiwal „DuszaJarmarku”.
Trzem tygodniom handlowania i zabawy towarzyszą trzy
tygodnie modlitwy, debat, spotkań i koncertów

V Ogólnopolska Modlitwa o Trzeźwość Narodu w
Miejscu Piastowym W poniedziałek 27 lipca 2009
roku., do sanktuarium w Miejscu Piastowym przybyło ok.
pięciu tysięcy wiernych, by wziąć udział w V
Ogólnopolskiej Modlitwie o Trzeźwość naszego Narodu.
Eucharystii przewodniczył bp Tadeusz Bronakowski z
ŁomŜy, przewodniczący zespołu ds. apostolstwa
trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski. Razem z
nim liturgię celebrowali: abp Józef Michalik - metropolita
przemyski i przewodniczący KEP, bp Ignacy Dec pasterz diecezji świdnickiej, ks. Kazimierz Radzik, generał
michalitów oraz ponad 90 kapłanów. Spotkanie było
transmitowane przez Radio Maryja i Telewizję Trwam
oraz lokalne media: Radio Fara z Przemyśla i Telewizję
Rzeszów.

Zadbali o to gdańscy dominikanie – trwającemu trzy
tygodnie Jarmarkowi jak co roku towarzyszy Festiwal św.
Dominika "Dusza Jarmarku". – Trudno, Ŝebyśmy jako
dominikanie zignorowali wydarzenie, które sami
zapoczątkowaliśmy – wyjaśnia przeor klasztoru
dominikanów w Gdańsku o. Jacek Krzysztofowicz OP –
Jarmark to impreza komercyjno-ludowo-urlopowa, nie da
się ukryć, Ŝe przez najbliŜsze tygodnie Ŝycie w Gdańsku
będzie z nim nierozerwalnie związane. Nasz Festiwal ma
być alternatywą dla wszystkich, którzy szukają czegoś
głębszego. To takie delikatne przypomnienie, Ŝe człowiek
ma teŜ potrzeby duchowe – dodaje o. Krzysztofowicz.

Patrzę na transparenty, które trzymacie w dłoniach –
mówił w homilii abp Józef Michalik. – Na jednym z nich
dostrzegam
słowa
błogosławionego
Bronisława
Markiewicza: "Polska albo będzie trzeźwa, albo wcale jej
nie będzie". KsięŜe Markiewiczu, chcę cię zapewnić:
Polska będzie! Bo będzie trzeźwa, a ta sprawa zaczyna
się tutaj. Te setki wiernych, rozmodlonych osób są niczym
zaczyn z dzisiejszej Ewangelii – one zakwaszą całe
ciasto polskiego społeczeństwa. Wiele uwagi kaznodzieja
poświęcił mitom lansowanym współcześnie przez media,
m.in. niechęci społeczeństwa do Kościoła, odchodzeniu

Podczas trwającego Festiwalu dominikanie udostępnią
zwiedzającym kościelne zakamarki, będzie moŜna wejść
na strych, wieŜę kościelną, a takŜe poznać tajemnice
krypt cmentarnych. Tradycyjnie obok kościoła znajdzie
się "Kino Pod Niebem", czyli plenerowe, nocne pokazy
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od praktyk religijnych, lekcewaŜeniu wiary przez
młodzieŜ. A kto chodzi w pielgrzymkach? Spójrzcie na
zgromadzoną licznie tutaj młodzieŜ! – wołał pasterz
przemyski. (…)

Jerzego Popiełuszki, kard. Adama Sapiehy. Za: Biuro
Prasowe Kapucynów

Ignacjańskie Dni MłodzieŜy 2009 "Złap zasięg" to
tegoroczne hasło Ignacjańskich Dni MłodzieŜy, które
rozpoczynają się 27 lipca w Starej Wsi k/Brzozowa.
Impreza organizowana po raz szósty gromadzi młodzieŜ
gimnazjalną i licealną z jezuickich wspólnot MAGIS z
całej Polski. Tradycyjnie uczestniczą równieŜ osoby nie
związane bezpośrednio z duszpasterstwami jezuickimi.
Bogata oferta warsztatowa, koncerty oraz wspólna
modlitwa jednoczy młodych w szczególny sposób
podczas 6 dni świętowania.
"VI Ignacjańskie Dni MłodzieŜy w Starej Wsi ogłaszam za
otwarte" - tymi tradycyjnymi słowami o. prowincjał Dariusz
Kowalczyk uroczyście zainaugurował podczas eucharystii
tegoroczne spotkania. Wieczór otwarcia to nie tylko
modlitwa podczas liturgii - do spontanicznego uwielbienia
Pana zachęcał nas zespół Porozumienie, który mocnymi
dźwiękami poruszył przestrzeń jezuickich ogrodów i całej
okolicy. Zapraszamy do ignacjańskiej galerii. Więcej:

Przed końcowym błogosławieństwem ks. Generał
Kazimierz Radzik podziękował organizatorom spotkania
modlitewnego, szczególnie michalitom i michalitkom
z Miejsca Piastowego, p. Kazimierzowi Jaworskiemu,
prezesowi Stowarzyszenia "Trzeźwa Polska", ks.
prałatowi
Waldemarowi
Janiga
z wydziału
duszpasterskiego kurii przemyskiej, a takŜe – na ręce
obecnego o. Jana Króla z zakonu redemptorystów –
katolickim mediom, czyli Radiu Maryja i Telewizji Trwam.
Całe spotkanie odbyło się przy pięknej pogodzie. Słońce
łagodnie kładło promienie po twarzach zebranych ludzi
i niejako odwlekało swój zachód, chcąc jak najdłuŜej
przysłuchiwać się porywającym śpiewom i szeptanym
modlitwom. Modlitwom
o trzeźwość… Były
one
pochyleniem się nad ludzkim cierpieniem i upokorzeniem,
nad utraconym Ŝyciem i zdrowiem, nad zranionymi
rodzinami, przegranymi marzeniami i zawiedzionymi
nadziejami tak wielu ludzi (z Listu bpa T.
Bronakowskiego). Z boku dochodziły słowa ostatniej
pieśni młodych ludzi: Dlaczego stoisz? Patrz, Ŝycie płynie.
Czego się boisz? Z Panem nie zginiesz! Pan woła:
Pokochaj Mnie…

www.jezuici.pl.

VIII Spotkanie Rodzin Polonijnych w Poznaniu W
niedzielę
26
lipca
na
zaproszenie
Instytutu
Duszpasterstwa Emigracyjnego do Domu Głównego
Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu przybyły
rodziny polonijne z Austrii, Białorusi, Czech, Francji,
Litwy, Niemiec, Rosji, Rumunii, Ukrainy, Słowacji,
Szwecji, Włoch i Węgier. Specjalnie na to spotkanie z
Rzymu przyjechał Abp Szczepan Wesoły, który jako
biskup od 40. lat słuŜy Polakom na obczyźnie.

Pomnik św. Maksymiliana Marii Kolbego w
krakowskim parku Jordana Jest juŜ gotowy odlew z

Uroczystej Eucharystii przewodniczył Ksiądz Arcybiskup
Szczepan Wesoły. W koncelebrze byli: przełoŜony
generalny ks. Tomasz Sielicki, członkowie zarządu
zgromadzenia i inni kapłani. Ks. Wiesław Wójcik TChr,
dyrektor IDE, powitał zebranych 36-kilogramowym
bochnem chleba, który jest znakiem gościnności i Ŝyczeń,
aby nikomu na obczyźnie nie zabrakło „chleba
powszedniego”. Podczas Mszy św. zgromadzeni - ponad
150 osób - podziękowali Księdzu Arcybiskupowi za
Ŝyczliwość, duszpasterską opiekę oraz za to spotkanie w
Polsce.

brązu i w przyszłym miesiącu w parku Jordana zostanie
odsłonięte popiersie św. Maksymiliana Marii Kolbego. Na
planowaną z tej okazji uroczystość przyjadą franciszkanie
z klasztorów w Polsce - podaje Dziennik Polski. – Pomnik
wykonał rzeźbiarz, absolwent Akademii Sztuk Pięknych,
salezjanin ksiądz Leszek Kruczek SDB – mówi Kazimierz
Cholewa, prezes Towarzystwa Przyjaciół Parku im. dr. H.
Jordana. – Popiersie zostało juŜ odlane wbrązie, a
fundatorem jest osoba prywatna – mieszkanka Krakowa
Zofia Nowak.
Uroczystość odsłonięcia pomnika zaplanowano na 30
sierpnia (o godzinie 15), w przeddzień 70. rocznicy
wybuchu II wojny światowej. – Koło pomnika, który
zostanie wtedy odsłonięty, powstanie ołtarz polowy, a
uroczystą mszę świętą w intencji pomordowanych w
czasie
wojny
będzie
koncelebrował
prowincjał
Franciszkanów w Krakowie o. Jarosław Zachariasz
OFMConv.

W homilii Ksiądz Arcybiskup podkreślił znaczenie rodziny
w przekazywaniu najwaŜniejszych wartości: wiary, kultury
i tradycji narodowych. Wraz z polonijnymi rodzinami i
kapłanami w Eucharystii uczestniczyły takŜe Siostry
Misjonarki Chrystusa Króla, które później towarzyszyły
gościom, zaznajamiając ich m.in. z postacią o. Ignacego
Posadzego oraz z charyzmatem i posłannictwem swojego
Zgromadzenia.

W parku Jordana jest juŜ 37 popiersi sławnych,
zasłuŜonych Polaków. Od końca lat dziewięćdziesiątych
przybyło 12 – wykonanych z brązu, m.in. prymasa
Stefana Wyszyńskiego, papieŜa Jana Pawła II, ks.

Uczestnicy spotkania mieli moŜliwość wysłuchać wykładu
prof. Piotra Jurgi o dziedzictwie św. Wojciecha. Po
południu w ogrodzie przy Domu Głównym Towarzystwa
Chrystusowego
odbyło
się
radosne
spotkanie
integracyjne wszystkich rodzin, przy towarzyszeniu chóru
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„Soli Deo” z Warszawy. W tym roku spotkanie rodzin
polonijnych odbywa się pod hasłem „…ziemia, skąd nasz
ród”.

Dar krwi podczas Franciszkańskiego Spotkania
Młodych na Kalwarii Pacławskiej. W tym roku po raz
pierwszy na Franciszkańskim Spotkaniu Młodych została
przeprowadzona zbiórka krwi. Do udziału w tej akcji
zachęcał młodych p. Zdzisław Wójcik z Polskiego
Czerwonego KrzyŜa, wieloletni dawca krwi oraz bracia
franciszkanie. Na kalwaryjskim wzgórzu pojawiły się takŜe
plakaty informujące o akcji. Jak bardzo była ona udana
mogą świadczyć liczby – krew oddało 53 osoby. W sumie
zebrano aŜ 22 litry.

W dn. 24 VII – 1 VIII Polacy z zagranicy odwiedzą
Gniezno, Lednicę, Biskupin, Mogilno. Zatrzymają się w
miejscach, gdzie ma korzenie historia państwa polskiego.
Celem spotkania jest nawiązanie więzi między
środowiskami
polonijnymi
Europy
Zachodniej
i
Wschodniej, budowanie toŜsamości i utrwalanie relacji z
Ojczyzną. Za: ww.tchr.org.

Tegoroczne spotkanie odbywa się pod hasłem
„Wybieramy Ŝycie”. Akcja oddawania krwi jak najbardziej
więc wpisała się w jego program. Fakt ten podkreślił
w swoim wystąpieniu p. Zdzisław Wójcik. – Czy moŜna
oddać drugiemu człowiekowi coś cenniejszego niŜ krew?
– pytał i od razu wyjaśniał, Ŝe hasło „Krew to Ŝycie” nie
jest tylko sloganem, ale niesie z sobą bardzo wyraźny
przekaz.

Kamień węgielny pod nową michalicką świątynię
W sobotę 25 lipca 2009 r. w parafii Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Pewli Małej w dzielnicy Dworzyska ks. bp
Tadeusz Rakoczy, ordynariusz diecezji bielskoŜywieckiej, dokonał aktu poświęcenia i wmurowania
kamienia węgielnego w nowo budujący się kościół
zakonny p.w. Najświętszej Rodziny oraz Bł. Bronisława
Markiewicza.
W tym waŜnym akcie uczestniczył przełoŜony generalny
Zgromadzenia św. Michała Archanioła ks. Kazimierz
Radzik, ekonom generalny ks. Stanisław Morawski,
współbracia z naszego Zgromadzenia (ks. Tadeusz
Cader, ks. Andrzej Górnik, ks. Leszek Cioch), a takŜe
kapłani z dekanatu jeleśniańskiego, Ŝywieckiego i z
sąsiedniej archidiecezji krakowskiej. Na początku tej
doniosłej uroczystości ks. Antoni Tyniec, proboszcz
parafii Pewel Mała, powitał zgromadzonych, wyraŜając
wdzięczność wszystkim, którzy pomagali w pracach przy
budującym się kościele zakonnym "na Dworzyskach".
Ks. Biskup w homilii podziękował ks. proboszczowi
Antoniemu Tyńcowi za 9-letnią posługę w parafii, za
odbudowanie kościoła po poŜarze w 2002 r. i za
rozpoczęcie budowy nowego kościoła. Kaznodzieja
podkreślił, jak waŜna jest troska o rodzinę, a ten
obowiązek leŜy zarówno po stronie samych rodzin, jak
i duszpasterskiej troski Kościoła. Bł. Bronisław Markiewicz
jest
doskonałym
wzorem
troski
o zaniedbane
i opuszczone dzieci i młodzieŜ.

Jak bardzo idea Ŝycia jest bliska młodym, którzy przybyli
na FSM moŜna było przekonać się juŜ od wczesnych
godzin porannych. W domu pielgrzyma ustawiła się
kolejka dawców krwi. Nie wszyscy jednak z róŜnych
powodów mogli oddać krew i odchodzili niepocieszeni. Ci,
którzy krew oddali byli bardzo szczęśliwi. Mówili, Ŝe nie
tylko słuchali i ubogacali się duchowo na FSM, ale takŜe
zrobili coś konkretnego dla Ŝycia. Wielu postulowało, by
tę
akcję
wpisać
w kaŜdorazowy
FSM.
Dziękujemy wszystkim osobom, które zaangaŜowały się
w to piękne dzieło! W sposób szczególny panu
Zdzisławowi Wójcikowi z Polskiego Czerwonego KrzyŜa
(Wiceprezes Zarządu Rejonowego w Jarosławiu) oraz
Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Rzeszowie, które przeprowadziło zbiórkę! Zdjęcia i
więcej informacji na: www.poranafsm.pl

Po homilii Ojciec Generał ks. Kazimierz Radzik odczytał
akt erekcyjny wmurowania kamienia węgielnego. (…) Na
zakończenie Eucharystii ks. Biskup poświęcił obraz św.
Rodziny, ufundowany przez Zarząd Zgromadzenia św.
Michała Archanioła. Jest to kopia obrazu, jaki św. bp
Józef
Sebastian
Pelczar
podarował
rodzinie
Markiewiczów, przywoŜąc go z Rzymu w 1903 roku.
Kopię wykonał Piotr Kłosek ze Szczyrku. Po
uroczystościach obraz przewieziono do kościoła
parafialnego i tam został wystawiony do kultu. Za:
www.michalici.pl.

Wiadomości zagraniczne
„Przedstawiłem zarówno sytuację, jak i rolę naszego
Kościoła na Ukrainie. Podziękowałem teŜ za zwrot kaplicy
seminaryjnej we Lwowie, która wróciła do nas dzięki jej
staraniom” – powiedział po spotkaniu abp Mokrzycki.
Metropolita lwowski prosił premier Ukrainy, by
misjonarzom przedłuŜono wizy z motywów religijnych ze
180 dni na 360 dni. „Jeśli nowe przepisy byłyby
utrzymane, w tych dniach wielu księŜy i sióstr z Polski czy
innych krajów musiałoby opuścić Ukrainę. Premier
zapewniła, Ŝe na najbliŜszym spotkaniu Rady Ministrów ta
sprawa zostanie rozpatrzona i rozwiązana pozytywnie” –

Premier Ukrainy za rozwiązaniem problemu wiz dla
duchownych Premier Ukrainy obiecała szybkie
rozwiązanie problemu, jaki mają z wizami pracujący w
tym kraju księŜa i siostry zakonne z zagranicy. Władze
wprowadziły
ograniczenia
w
wydawaniu
wiz
długoterminowych. PoniewaŜ na Ukrainie pracuje wielu
cudzoziemców, sprawy wizowe w konkretny sposób
wpływają na Ŝycie Kościoła, dlatego teŜ w tej sprawie z
premier Tymoszenko rozmawiał w Kijowie abp
Mieczysław Mokrzycki.
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powiedział abp Mokrzycki. Po zmianie przepisów wizę z
motywów religijnych dostaje się na rok, z zastrzeŜeniem
jednak, Ŝe cudzoziemiec moŜe przebywać na terenie
Ukrainy jedynie 180 dni. Wizę moŜna przedłuŜyć, ale
wyjazd w okresie po jej odnowieniu oznacza, Ŝe
misjonarz nie będzie mógł juŜ wrócić na Ukrainę.

Za „pamięć o zapomnianych dzieciach tej części Afryki”
podziękował ks. Pérez na wiadomość o nagrodzie
UNICEFu. „WyróŜnienie sprawia, Ŝe świat moŜe usłyszeć
krzyk cierpienia wszystkich dzieci Afryki, który powinien
przemienić się w wołanie pełne radości i nadziei Ŝycia” –
dodał dyrektor centrum. Za: Radio Watykańskie.

Tymczasem agencja Interfax, powołując się na biuro
prasowe ukraińskiego rządu, podała, Ŝe premier
Tymoszenko wybiera się z wizytą do Watykanu i zostanie
przyjęta przez Benedykta XVI.
Za: Radio Watykańskie

Kongres Michalicki w Paragwaju W Ñemby
(Paragwaj), w dniach 25-26 lipca br. odbył się Kongres
Michalicki, w którym głównie uczestniczyła młodzieŜ z
michalickich parafii z Ñemby i Natalicio. Spotkanie
prow

Odpust zupełny dla salezjanów w dniu 18 grudnia
Penitencjaria
Apostolska
udzieliła,
na
prośbę
PrzełoŜonego Generalnego, ks. Pascuala Cháveza
Villanuevy, odpustu zupełnego dla salezjanów w dniu 18
grudnia, w którym ci odnowią swoje śluby. Obchody 150.
rocznicy załoŜenia Zgromadzenia będą mieć swój punkt
kulminacyjny 18 grudnia 2009 roku, dniu, w którym
wspomina się ustanowienie PoboŜnego Towarzystwa
Salezjańskiego, jak to potwierdza protokół, sporządzony
przez ks. Alasonattiego i kontrasygnowany przez Ks.
Bosko.
PrzełoŜony Generalny w liście ogłaszającym obchody, z
datą 24 czerwca 2008 roku, wezwał salezjanów z całego
świata, by w tym dniu odnowili swoją konsekrację. Akt
ten, który odbywa się na zakończenie “roku łaski” będzie,
jak to określił sam ks. Chávez, ukoronowaniem drogi
duchowej, podjętej w tym roku, w którym salezjanie na
nowo przyjęli swoje Konstytucje. W prośbie, skierowanej
do Penitencjarii Apostolskiej, IX następca Ks. Bosko
wyjaśnił jej powód: “Aby dla współbraci Towarzystwa
Salezjańskiego jak najszerzej została otwarta Boska
hojność, a przez to zaczerpnęli jak najobfitszych owoców
duchowych”.

adził ks. Claudio Figueredo CSMA i diakon Gustavo Rafa
CSMA. Temat Kongresu brzmiał "Wiara w Ŝyciu i
działalności
błogosławionego
ks.
Bronisława
Markiewicza". Uczestnicy, pracując w grupach, zapoznali
się z drogą, jaką przebył ks. Markiewicz w dzieciństwie i
młodości, by dojrzeć do głębokiej wiary.
Pochylili się takŜe nad znaczeniem poszczególnych
elementów michalickiego herbu. Entuzjazm, jaki
towarzyszył spotkaniu łatwo było zauwaŜyć podczas
odprawianych Mszy świętych, przy wspólnej agapie,
a przede wszystkim w momencie rozstania
Za: www.michalici.pl.

“Dlatego teŜ Penitencjaria Apostolska, z upowaŜnienia
Ojca Świętego, chętnie udziela odpustu zupełnego,
moŜliwego do uzyskania przez współbraci Towarzystwa
św. Franciszka Salezego pod zwykłymi warunkami
(spowiedź sakramentalna, Komunia święta i modlitwa w
intencji Ojca Świętego) w dniu 18 grudnia 2009 roku, w
którym ci, uroczyście, odnowią zobowiązania własnego
powołania lub teŜ, z uzasadnionych powodów, uczynią to
prywatnie”.

Argentyna: nastoletni misjonarze wśród Indian
Guarani Są bardzo młodzi, nie mogą jeszcze głosować,
ani prowadzić samochodu, ale juŜ przekroczyli Atlantyk,
aby przez miesiąc Ŝyć we wspólnotach Indian Guaraní w
stanie Misiones w Argentynie. Grupa 50-ciu nastolatków
naleŜących do duszpasterstw Regnum Christi i
Legionistów Chrystusa zdobywa pierwsze doświadczenia
misyjne. MłodzieŜ, która pochodzi z Madrytu, Santander,
Salamanki i Malagi, zamieszkała w szkole i w namiotach
w miejscowościach San Ignacio Miní i Corpus, gdzie
znajduje się ośrodek parafialny.

Dekret, wydany 22 czerwca, został podpisany przez Kard.
Jamesa Francisa Stafforda, Penitencjarza Większego, i
bpa Gianfranco Girottiego, O.F.M. Conv., tytularnego
biskupa Mety. Niektóre z Inspektorii, angaŜując róŜne
grupy Rodziny Salezjańskiej, organizują w dniu 18
grudnia uroczyste ceremonie związane z odnowieniem
konsekracji salezjanów.
Za: www.salezjanie.pl.

KaŜdego dnia udają się do indiańskich wspólnot
rozsianych po selwie, gdzie uczą katechizmu i wykonują
drobne prace społeczne. Działają wśród potomków
Indian, którzy Ŝyli w redukcjach, jakie jezuici rozwinęli na
tym terenie 400 lat temu. Po wypędzeniu zakonników z
terytorium Korony hiszpańskiej z rozkazu Karola III w
1768 r., Indianie powrócili do selwy w oczekiwaniu na
powrót jezuitów.

Kongo: nagroda UNICEF dla salezjańskiego
centrum młodzieŜowego Hiszpański komitet UNICEFu
– Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci –
wyróŜnił międzynarodową nagrodą 'Po pierwsze dzieci'
katolickie Centrum Don Bosco w Gomie w
Demokratycznej Republice Konga. Ośrodek jest
zarządzany
przez
salezjanów
i
zajmuje
się
pokrzywdzonymi dziećmi. 'W kraju niszczonym wojną,
wśród przemocy i nędzy, ośrodek przygarnął, wychował i
wyŜywił ponad 26 tys. młodych' – podkreślono w
uzasadnieniu przyznania nagrody.

„Argentyńska przygoda ma podwójny wymiar” – wyjaśnia
Jorge Barco, dyrektor MłodzieŜy Misyjnej w Hiszpanii. „Z
jednej strony chcemy słuŜyć lokalnemu Kościołowi, a z
drugiej – młodzieŜ będzie mogła doświadczyć, czym są
misje. Jest to doskonała okazja, aby poznać, co to znaczy
dać świadectwo o Chrystusie i umocnić własną wiarę.
Kiedy wrócą, niech będą takŜe misjonarzami w swoim
codziennym Ŝyciu w rodzinie, z przyjaciółmi, w swoich
parafiach i szkołach”. M. Raczkiewicz CSsR, Madryt
Za: Radio Watykańskie.

Placówką kieruje ks. Mario Pérez, któremu pomaga 20
nauczycieli, 100 współpracowników, 5 salezjanów i 8
wolontariuszy. W ośrodku mieszka 500 wychowanków.
Centrum Don Bosco ma równieŜ szkołę, w której uczy się
3000 młodych ludzi korzystających równieŜ ze stołowki.
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Zapowiedzi wydarzeń
Rekolekcje u Jezuitów: Pokochać niechciane uczucia Prowadzący: Zofia Rubini i Współpracownicy, 23 - 25
października 2009 r.Dom Rekolekcyjny Jezuitów w Częstochowie, ul. Św. Kingi 74/84 CZĘSTOCHOWA 42-226 Ból
zranienia, lęk, poczucie odrzucenia, depresja - czy moŜna znaleźć w nich dobro, drogę do głębokiej radości serca? Jak
poradzić sobie z doświadczeniem krzywdy, nienawiścią, poczuciem winy? Czy moŜna kochać mimo cierpienia i bez
"cierpiętnictwa"? Jak odnaleźć prawdę o sobie - dziecku Boga Jedynego, stworzonym na Jego obraz i podobieństwo?
Sesja jest propozycją drogi poznania i pokochania siebie w codzienności, gdy budzi się w nas radość, i gdy boli…
Wspólne konferencje, praca w małych grupach i czas indywidualnej modlitwy będą okazją do spojrzenia na siebie i
drugiego człowieka oczami Jezusa: w prawdzie, która zawsze jest miłością. Pokochać niechciane uczucia, by zachwycić
się Bogiem i Jego stworzeniem. Zofia Rubini - doświadczona psychoterapeutka i mediator rodzinny, posługuje w
rekolekcjach jako kierownik duchowy.

Witryna tygodnia
Kwartalnik o wychowaniu: BYĆ DLA INNYCH. Z
początkiem sierpnia 2009 roku będzie dostępny w
salonach Empik kolejny, 38 numer kwartalnika o
wychowaniu BYĆ DLA INNYCH. Pismo wydawane jest
przez jezuickie Centrum Arrupe w Gdyni. Tematem
przewodnim nowego numeru są obawy rodziców.
Czytelnicy będą mogli zapoznać się z obszernymi
fragmentami konferencji ojca Rafała Szymkowiaka OFM
Cap, która zgromadziła w Gdyni i w Łodzi ponad 200
nauczycieli. W numerze znajdzie się takŜe wypowiedź
byłego Ministra Edukacji, pana Wojciecha KsiąŜka,
dotycząca szkoły dla sześciolatków, wywiad z
producentem serialu OJCIEC MATEUSZ i rozmowa z
krasnalem Pikselem. Proponujemy równieŜ tekst o
astronomii w szkole, porady dla rodziców i praktyczne
pomysły dla nauczycieli. Dla tęskniących za edukacją
sprzed lat, przygotowaliśmy wspomnienia o nauczycielce
z przedwojennego Motycza a dla młodych gniewnych
artykuł zatytułowany KOŚCIÓŁ POWINIEN ZGODZIĆ
SIĘ NA SEKS PRZED ŚLUBEM. śyczymy budującej
lektury
i
zachęcamy
do
stałej
prenumeraty.
Nasz adres: biuletyn@arrupe.org

Odeszli do Pana

o. Łukasz Wincenty Semik – syn Jana i Zofii zd.
Lesiecka. Urodził się 04.10.1932 r. w Limanowej,
Diecezja Tarnowska. Do Zakonu OO. Karmelitów wstąpił
w 1949 r. 31.07.1950 r. złoŜył śluby czasowe i rozpoczął
studia filozoficzno-teologiczne w Seminarium Duchowym
OO. Karmelitów. Profesję uroczystą złoŜył 04.10 1953 r. a
05.02.1956 r. przyjął święcenia kapłańskie.

o. Łukasz Wincenty Semik
(1932-2009) karmelita. W dniu 29
lipca 2009 roku zmarł nagle
wieloletni Prowincjał Karmelitów śp.
O. Łukasz Wincenty Semik.
Uroczystości pogrzebowe odbędą
się w Bazylice OO. Karmelitów w
Krakowie
„Na
Piasku”
ul.
Karmelicka 19 w dniu 03 sierpnia
2009 o godz. 9.00 Odprowadzenie
na miejsce wiecznego spoczynku na Cmentarzu
Batowickim (stara brama) o godz. 11.20. Wieczne
odpoczywanie racz mu dać Panie, a światłość wiekuista
niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym!
Amen!

Po przyjęciu święceń kapłańskich kontynuował dalsze
studia w Rzymie. Po ich ukończeniu powrócił do Polski.
W latach 1981-1984; 1988-1991; 1994-1997 piastował
urząd prowincjała Prowincji Polskiej Zakonu OO.
Karmelitów, a w latach 1985-1988; 1991-1994; 19972006 pełnił funkcję przeora Klasztoru OO. Karmelitów w
Gdańsku. Od kilkunastu lata borykał się z wieloma
chorobami.
Za:www.karmelici.pl
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