Biuletyn Tygodniowy CIZ 04-10 VIII 2009
Biuletyn Centrum Informacyjnego Zakonów opracowywany przez zespół portalu internetowego
www.zyciezakonne.pl i sekretariat Konferencji WyŜszych PrzełoŜonych Zakonów Męskich

23/2009
Drodzy Współbracia
W środku sezonu wakacyjnego wyraźnie spadła ilość wiadomości i materiałów dotyczących Ŝycia
konsekrowanego. Jest to całkiem zrozumiałe: jedni z nas wypoczywają, inni trudzą się na pielgrzymkach, w
przygotowaniach do nadchodzących odpustów maryjnych w sanktuariach, prowadzonych przez zakony w Polsce,
czy wreszcie na róŜnego typu obozach, rekolekcjach i turnusach wakacyjnych. Nie ma czasu by zbyt wiele o tym
pisać, a szkoda, bo w trakcie wakacyjnych miesięcy dokonuje się ogromny wysiłek, który kształtuje potem cały
rok pracy duszpasterskiej przy naszych parafiach i klasztorach. Zachęcam więc: piszcie o tym co dobrego robicie
dla ludzi w te wakacyjne dni.
Dziekuję wszystkim, którzy proszą o nadsyłanie Biuletynu na ich osobiste adresy mailowe. Liczba odbiorów
naszego serwisu nieustannie się zwiększa. Aktualnie wysyłamy go na 1789 adresów. Pragnę przypomnieć, Ŝe
oprócz otrzymywania Biuletynu drogą e-mailową moŜna go takŜe pobrać bezpośrednio ze strony internetowej
www.zyciezakonne.pl Najnowszy biuletyn jest 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

Wiadomość tygodnia

Był przekonany, Ŝe bez Boga pozostaje pustka
Homilia O. Jana A. Kłoczowskiego OP w związku ze śmiercią prof. Leszka Kołakowskiego
Profesor Leszek Kołakowski w krótkim tekście
umieszczonym
w
Tygodniku
Powszechnym,
zatytułowanym nieco przewrotnie: „Kompletna i krótka
metafizyka. Innej nie będzie. Innej nie będzie” napisał:
„Rozum ma słuŜyć do tego, by wykrywać prawdy
wieczne, oporne na czas”.

'Kołakowski
miał
trudności
z
intelektualnym
zweryfikowaniem tezy o istnieniu Boga, ale był
przekonany – chyba mogę to powiedzieć – Ŝe bez Boga
pozostaje pustka' – mówił o. Jan A. Kłoczowski OP w
kazaniu wygłoszonym podczas Mszy św. w intencji śp.
prof. Leszka Kołakowskiego. Publikujemy pełny tekst
kazania.

Czy rzeczywiście mamy moŜliwość dotarcia do owych
„prawd wiecznych”? A spośród tych prawd wiecznych do
tej najwaŜniejszej – dotyczącej istnienia Boga? Bardzo
trzeźwo myślący o człowieku, o świecie, o Bogu Tomasz
z Akwinu w swoim podręczniku, czyli w „Sumie
Teologicznej” powiedział, Ŝe jest to bardzo trudne
zadanie. Dochodzenie czystym rozumem do istnienia
Boga dostępne jest tylko dla niewielu, i to po długim
czasie, z domieszką wielu błędów. JeŜeli Profesor
Kołakowski pisał, Ŝe „rozum ma słuŜyć do tego, by
wykrywać prawdy wieczne, oporne na czas”, to miał
świadomość, Ŝe rozum pracuje w mroku, a ta praca jest
wielkim wysiłkiem - ale jednak pracuje, uparcie
poszukuje. Słyszeliśmy w drugim czytaniu z Dziejów
Apostolskich jak św. Paweł (chyba nie tylko ze względu
na jakąś wrodzoną uprzejmość) chwalił Ateńczyków.
Mówił im, Ŝe są religijni, gdyŜ czczą bogów i szanują
boskość. A nawet przeczuwają, Ŝe jest jeszcze jakiś
nieznany, być moŜe najwaŜniejszy Bóg. Leszek
Kołakowski szukał Boga. W przeciągu długiego czasu
przeszedł bardzo róŜne dramatyczne przemiany: od
wojowniczego i, jak sam mówił, prostackiego ateizmu, od
wiary w realizację totalitarnej utopii do jej miaŜdŜącej

MoŜe to dziwne, Ŝe właśnie
dzisiaj, gdy zgromadziliśmy
się, by modlić się za
Filozofa, usłyszeliśmy w
Ewangelii
słowa,
które
mówią, Ŝe Jezus utoŜsamia
się z tymi najbardziej
ubogimi,
biednymi
i
chorymi. MoŜe te słowa
bardziej pasowałyby do
modlitwy za kogoś, kto się
szczególnie
odznaczył
dziełami miłosierdzia? Ale głód, bezdomność czy choroby
człowieka są rozliczne i nie dotyczą tylko fizycznej,
somatycznej – by tak powiedzieć – strony naszej
egzystencji. Bowiem nie samym chlebem Ŝyje człowiek,
takŜe i słowem. Oczywiście słowem wychodzącym z ust
Boga. Ale to słowo musi paść na glebę – tak, jak w
przypowieści Jezusa – a glebą jest ludzkie Ŝycie i ludzki
rozum. Filozofia jest wysiłkiem człowieka, który zgodnie
ze swoim rozumem, zaczyna poznawać i rozumieć coś z
otaczającej go rzeczywistości, z otaczającego go świata.
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nam i naszemu Ŝyciu, ale jednocześnie stawiało
wymagania, to znaczy traktowało nas powaŜnie i dorośle.

krytyki. Głosem krytyki były bowiem „Główne nurty
marksizmu”, za które Kołakowski w 2003 roku otrzymał
Nagrodę Biblioteki Kongresu USA im. Johna Klugego,
zwanej Noblem Nauk Humanistycznych. MoŜna
powiedzieć, Ŝe przeprowadził miaŜdŜącą krytykę
totalitarnej utopii komunizmu, której doświadczył na
samym sobie.

Naszym modlitwom przewodniczy dzisiaj ks. Biskup
Kardynał Stanisław. Na początku Mszy świętej
wspomniał, Ŝe Leszek Kołakowski często występował w
obronie
papieŜa
(jako
świadek
i
najbliŜszy
współpracownik Jana Pawła, Kardynał Dziwisz mógłby
wiele więcej o tym opowiedzieć). Kołakowskiego i Jana
Pawła II łączyło bowiem doświadczenie bycia
niezrozumianym przez innych ludzi. DuŜa część
lewicowych intelektualistów zachodnich nie rozumiała
odejścia Leszka Kołakowskiego od marksizmu, duŜa
część chrześcijan nie rozumiała papieŜa Polaka,
ukształtowanego w tym właśnie miejscu, w tych właśnie
doświadczeniach historycznych. Kołakowski broniący
papieŜa, umiał znaleźć takie argumenty, które przekonały
nierozumiejących.Myślę, Ŝe na ten temat wiele mógłby
nam opowiedzieć takŜe ks. Adam Boniecki, redaktor
Tygodnika Powszechnego, a wcześniej wieloletni
redaktor polskiej edycji L’Osservatore Romano.

Profesor Kołakowski odróŜniał Rozum od rozumu.
Rozum pisany z duŜej litery, czyli Rozum, który chciałby
znaleźć formułę, rozstrzygającą definitywnie wszystkie
zagadki ludzkiego Ŝycia, ludzkiej historii – od rozumu,
którym musi się człowiek posługiwać, by poznawać
rzeczywistość, by ją krytycznie badać, by nie ulegać
złudzeniu. O tym utopijnym Rozumie pisał w bardzo
ciekawym tekście: „za duŜo ciosów nasza religia Rozumu
doznała, a wolterianinem być dzisiaj (tym prześmiewcą
religii), to Ŝyć w marzeniach dziecinnych, naśladować
rzeczy kulturalnie martwe, a rozum i wiara przestały być
opcjami czystymi i opozycyjnymi”. Nie ma sprzeczności,
mówi Kołakowski, między
wiarą a
rozumem.

Ale przecieŜ świadkami są takŜe ci spośród nas, którzy w
trudnych czasach opozycji i zmagania się z opresyjną
władzą, czytali teksty Profesora. Pamiętam wyprawę
jednej z grup studenckich, związanych z naszym
duszpasterstwem „Beczką”. Czytaliśmy, będąc w górach,
Jego „Tezy o nadziei i beznadziejności”, które wyrywały
nas z jakiegoś poczucia niemoŜności zrobienia
czegokolwiek, by wybić się na wolność. Jan Paweł uczył
nas, aby zło dobrem zwycięŜać. JakŜe bliskie jest to
nauczanie Jana Pawła temu, co pisał Kołakowski o
„Wychowaniu do nienawiści, wychowaniu do godności”.
Wychowanie do godności sprzeciwia się wychowaniu do
nienawiści i wymaga wiary w to, Ŝe w naszej mocy jest
Ŝyć bez nienawiści, Ŝe „nienawiści się wyrzec nie znaczy
wcale wyrzec się walki” i Ŝe nie wolno nienawiści
zaprzęgać do słuŜby sprawiedliwości. A czy ta myśl, tak
waŜna, nie była jedną z myśli oŜywiających Solidarność,
która przywróciła Polsce wolność przecieŜ nie drogą
zabójstwa, czy terroryzmu – które komuniści zarzucali
opozycji - ale właśnie drogą walki bez przemocy.
Owszem, walki zdecydowanej, mocnej, ale bez
przemocy. Sądzę, Ŝe myśli Leszka Kołakowskiego dawały
natchnienie nam, będącym w kraju.

Ale droga do Boga jest bardzo trudna. Kołakowski
dochodził do Boga niejako „od tyłu”– jeŜeli wolno tak
powiedzieć. Sam tytuł jego ksiąŜki „Jeśli Boga nie ma”,
wskazuje na porządek tego dochodzenia. Filozof bowiem
pyta: co pozostaje, jeŜeli Boga nie ma? Co stanie się z
ludzkim Ŝyciem, z ludzką nadzieją? Czy jesteśmy
całkowicie oddani miaŜdŜącej władzy czasu, który nas
„przetrawi” i „wydali”, i pozostawi bez niczego? Czy
pozostaje czysty nihilizm? Czasami myślę, Ŝe Kołakowski
przypomina trochę szaleńca z „Wiedzy Radosnej”
Nietzschego. Szaleniec ten biegał po rynku z latarnią i
wołał, Ŝe szuka Boga. Śmiali się z niego zebrani tam
ateiści: po co szukasz, przecieŜ go nie ma, od dawna go
nie ma. A on im odpowiadał, Ŝe nie zdają sobie sprawy z
tego, Ŝe gdy nie ma Boga, to nie ma ani dobra, ani zła,
ani prawdy, ani fałszu, nie ma tego, co na górze, ani tego,
co na dole, nie ma gramatyki, nie ma Ŝadnych praw, które
by…co? porządkowały ludzkie Ŝycie? Wręcz przeciwnie –
nadawałyby sens ludzkiemu Ŝyciu.
Co pozostaje, jeŜeli Boga nie ma? Kołakowski miał
trudności z intelektualnym zweryfikowaniem tezy o
istnieniu Boga, ale był przekonany – chyba mogę to
powiedzieć – Ŝe bez Boga pozostaje pustka. Miano mu za
złe, gdy napisał, Ŝe „prawdziwe jest to, czego ludzie
pragną” – podobno tym stwierdzeniem miał sprowadzić
wiarę w Boga do czystego pragnienia człowieka, który
chciałby się znaleźć w jakiejś bezpiecznej przestrzeni.
Powiedziano mu, Ŝe przed nim ktoś inny powiedział juŜ
coś mocniejszego. OtóŜ Simone Weil napisała, Ŝe
najlepszym dowodem istnienia wody jest ludzkie
pragnienie. Myślę, Ŝe to bardzo mocny argument.

Gdy dzisiaj się modlimy, zdajemy sobie sprawę z tego, Ŝe
droga Leszka Kołakowskiego nie do końca była drogą
pełnej akceptacji chrześcijaństwa. Chcemy być uczciwi
wobec tego uczciwego Człowieka, dlatego nie chcemy
Go, Ŝe tak powiem brzydko, zawłaszczyć. Ale chcemy w
modlitwie pokazać Go Bogu: patrz, Panie, to nasz brat.
Szukał uczciwie prawdy, świadczył o niej swym Ŝyciem
przez poszukiwanie, przez stałe przekraczanie siebie i
uznawanie swoich błędów. Napisał kiedyś ze smutkiem,
Ŝe o tym Ŝyciu, które czeka nas po śmierci prawie nic nie
wiemy. My teŜ nie wiemy dokładnie, co nas czeka, ale
wierzymy w Tego, który na nas czeka. Więc moŜe
skończmy tą modlitwą: Panie, odsłoń przed Nim Twoją
prawdę, dopełnij to „prawie” i daj Mu pełnię, którą Ty
jesteś. Za: www.dominikanie.pl.

Kołakowski dojrzewał do tego, by zrozumieć, Ŝe
potrzebujemy duchowego pokarmu. Wyraźnie mówił o
tym, Ŝe potrzebujemy chrześcijaństwa. Chrześcijaństwa,
które by nie schlebiało naszym słabościom, które by nie
współorganizowało rewolucji społecznych, seksualnych,
obyczajowych. Chrześcijaństwa, które by nadawało sens

Wiadomości krajowe

Meksyku i Sanktuarium Matki BoŜej na Jasnej Górze w
Częstochowie odbyło się w czwartek, 6 sierpnia w
Centrum Kongresowym Akademii Polonijnej.
W spotkaniu wzięli udział m.in.: Raphael Steger
Catańo, Ambasador Meksyku w Polsce; Tadeusz

Współpraca między Jasną Górą a Gwadelupe
Dwa sanktuaria maryjne - Gwadelupe w Meksyku i
Jasna Góra w Polsce - będą mogły nawiązać głębszą
współpracę. Spotkanie przygotowujące współpracę
partnerską między Sanktuarium Matki BoŜej w
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Wrona, prezydent miasta Częstochowy; o. Roman
Majewski, przeor Jasnej Góry; o. Stanisław Tomoń,
dyrektor Biura Prasowego Jasnej Góry i rzecznik
prasowy sanktuarium; Efrain Salinas, prokurent
Papaya Maya Tour Operator S.A.; Ewa Strzelec,
dyrektor Papaya Maya Tour Operator S.A.; Maria
Urbaniec, Rektor Akademii Polonijnej; Paweł Ruksza,
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta w
Częstochowie oraz zaproszeni goście. „Nie tylko w
naszych głowach, ale i w sercach naszych przyjaciół,
naszych znajomych w Polsce i w wielu krajach Ameryki
Łacińskiej zrodził się pomysł, Ŝeby połączyć dwa
wspaniałe miejsca, sanktuaria, które są dwoma
najczęściej odwiedzanymi sanktuariami na świecie nasze Sanktuarium Jasnogórskie oraz Sanktuarium
Matki Boskiej w Gwadelupie” – mówiła w powitaniu
Ewa Strzelec, dyrektor meksykańskiego biura podróŜy
Papaya Maya Tour Operator S.A.

uświadomić wszystkim tym ludziom, którzy szukają u
nas pomocy, Ŝe ich problem jest wyleczalny. W
przypadku wielu z tych nałogów nie da się skutecznie
pomóc jeśli w terapii nie weźmie udziału najbliŜsza
rodzina uzaleŜnionego – to konieczne by myśleć o
skutecznej pomocy” – mówi ks. Robert Krzywicki MIC,
dyrektor Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i
Osobom UzaleŜnionym. „ZauwaŜamy Ŝe z roku na rok
przyjeŜdŜa do Lichenia na spotkania trzeźwościowe
duŜo nowych osób, są teŜ tacy którzy przyjechali po
raz siedemnasty i są z nami od początku. Wielu z nich
dziś organizuje pomoc innym” – dodaje ks. Krzywicki.
17.
Ogólnopolskie
Spotkania Trzeźwościowe
zostały
zorganizowane
przy współpracy grup AA
oraz Licheńskiego Centrum
Pomocy
Rodzinie
i
Osobom
UzaleŜnionym.
Centrum powstało na bazie
dwóch
wcześniej
działających 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 uzaleŜnionym oraz ich najbliŜszym słuŜą
wykwalifikowani terapeuci oraz duchowni. Za: Biuro
Prasowe Sanktuarium Maryjnego w Licheniu

„Mówiąc o świątyniach miejscach, tak waŜnych, jak
Jasna Góra, która jest sercem Częstochowy i mówiąc o
miejscu, które jest w sercu wielu meksykańczyków, jest
to dla mnie wielkim zaszczytem” – mówił Efrain
Salinas, prokurent meksykańskiego biura podróŜy.
m„Jasna Góra, sanktuarium znane w świecie, nie ma
kontaktów bezpośrednich z wielkimi sanktuariami
maryjnymi poza Europą. JeŜeli Pan Bóg pozwoli i ułoŜy
się współpraca pomiędzy Gwadelupą i Jasną Górą
będziemy bardzo szczęśliwi, aby Matka BoŜa z
Gwadelupe była tutaj bardziej obecna, a my
chcielibyśmy bardzo, by w Gwadelupe pojawiał się
wizerunek Matki BoŜej Jasnogórskiej ” – mówił o.
Roman Majewski, przeor Jasnej Góry.

Wczasorekolekcje dla osób starszych i
niepełnosprawnych u Orionistów W dniach 3-13
sierpnia odbywa się orioński turnus wczasorekolekcji
dla osób starszych i niepełnosprawnych. Do
Brańszczyka nad Bugiem, do Domu Emeryta,
prowadzonego przez KsięŜy Orionistów, zjechało się
blisko 100 osób. Połowa uczestników to młodzieŜwoluntariusze, którzy posługują przy chorych w duchu
naszego ZałoŜyciela, św. Alojzego Orione. Nad
przebiegiem wczasorekolekcji czuwa ks. Leszek
Kromka, orionista, który do Brańszczyka zaprosił
młodzieŜ oriońską z Malborka, Włocławka, Wołomina,
Zduńskiej Woli, Otwocka i wielu innych oriońskich
placówek.

„Obrona Jasnej Góry przed ‘potopem’ szwedzkim, to
jedno z najwaŜniejszych wydarzeń w trakcie 6. stuleci i
to przyczyniło się do rozsławienia roli i znaczenia
Jasnej Góry – mówił o. Stanisław Tomoń, rzecznik
prasowy klasztoru jasnogórskiego – Jan Paweł II, który
nazywany jest ‘PapieŜem Czarnej Madonny’ rozsławił
na cały świat to, co jest chwałą, czcią do Maryi
Królowej, i juŜ nie tylko Polski - ale jak Jan Paweł II
powiedział - całego świata”. O Matce Boskiej z
Gwadelupie oraz o samym Meksyku opowiadał
Raphael Steger Catańo, ambasador Meksyku. „Z serca
chciałbym przekazać wszystko o Najświętszej Matce
Boskiej z Gwadelupy. Jestem bardzo wdzięczny za
prezentację o Sanktuarium Częstochowskim i
podzielam równieŜ opinię o oddzieleniu sfery
turystycznej i duchowej”. Imprezą towarzyszącą
spotkaniu była wystawa fotograficzna „Carlos Cano
Jimenez, mistrz meksykańskiej fotografii”. Późnym
popołudniem, w towarzystwie paulina o. Nikodema
Kilnara, ambasador Meksyku Raphael Steger Catańo
wraz z osobami towarzyszącymi zwiedził Jasną Górę.
o. Stanisław Tomom
za: Biuro Prasowe Jasnej
Góry

W tym roku po raz trzeci w Brańszczyku, w Domu
Emeryta, prowadzonym przez KsięŜy Orionistów,
osoby starsze i niepełnosprawne mogš odpoczywać na
czterech turnusach wczasorekolekcji. Na kaŜdy z
turnusów przyjeŜdŜa około 50 osób i prawie drugie tyle
wolontariuszy. Tych młodych ludzi widać na ulicach
Brańszczyka, kiedy spacerują z chorymi, starszymi i
niepełnosprawnymi. Sprawowanie takiej opieki to nie
lada sztuka.
Celem
wczasorekolekcji
jest
pomoc
ludziom
niepełnosprawnym w róŜnym wieku, a takŜe starszym i
samotnym, poprzez umoŜliwienie im zmiany otoczenia,
kontaktu z przyrodą, z innymi ludźmi i z Bogiem, czyli
odpoczynku fizycznego i umocnienia duchowego. W
organizacji tego wypoczynku KsięŜa Orioniści bardzo
ściśle współpracują z kilkuosobową grupą świeckich,
którzy zajmują się sprawami organizacyjnymi.
Uczestnikami wczasorekolekcji w Brańszczyku są
wszyscy, tak chorzy, jak i ich opiekunowiewolontariusze. Uczestnikiem moŜe więc być kaŜda
osoba niepełnosprawna, chora chronicznie, podeszła
wiekiem czy samotna. Przy kwalifikowaniu na turnusy
nie są stosowane kryteria zamoŜności i wyznania, a w
bardzo niewielkim stopniu kryteria zdrowotne
(dotyczące przede wszystkim aktualnego zagroŜenia
Ŝycia czy teŜ bezpieczeństwa osoby chorej i jej
otoczenia). Zgłoszenia dokonują opiekunki parafialnych

Licheń: 'Zatroskani o pełnię Ŝycia' Anonimowi
alkoholicy, narkomani, palacze, hazardziści, erotomani
i Ŝarłocy, ich krewni i przyjaciele przyjechali wzięli
udział w dniach 25-26 lipca w 17. Ogólnopolskich
Spotkaniach Trzeźwościowych pod hasłem 'Zatroskani
o pełnię Ŝycia'. Na wielki 'Mityng pod gwiazdami' do
Lichenia, z kraju i zagranicy, zjechały tysiące osób
uzaleŜnionych.rzyjechali ci, którym udało się zerwać z
nałogiem – i właśnie między innymi ich świadectwo ma
dać siłę innym ludziom, którzy w Sanktuarium szukają
pomocy. Przed cudownym obrazem Matki Boskiej
Licheńskiej proszą o wparcie, ale dziękują teŜ za kaŜdy
dzień bez nałogu.
„Nałogi to takŜe choroba, taka sama jak rak czy grypa.
MoŜe dotknąć kaŜdego. Naszym zadanie jest
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zespołów charytatywnych, rodziny, przyjaciele i
wreszcie sami zainteresowani. Uczestnikiem jest teŜ
kaŜda osoba przyjęta przez organizatorów na opiekuna
w danym turnusie. (…)
Za: www.wsd.donorione.org

trzynastowiecznym włoskim pieśniom ludowym i
stylizację na monodię chorałową. Dzieło ma jednolite,
surowe brzmienie. Śpiewnik stanowi pierwszą cześć
serii wydawniczej pt. "Śpiewajcie Panu Pieśń Nową".
W kolejnych tomach znajdą się śpiewy liturgiczne
przeznaczone na róŜne okresy roku liturgicznego.

Muzyka: Missa in
Basilica cracoviensi

Śpiewnik jest juŜ dostępny (na stronie wydawnictwa
www.inaltum.com.pl) w specjalnej limitowanej serii
przygotowywanej w związku z jubileuszem 800-lecia
franciszkanów w Polsce. Do śpiewnika będzie
dołączona płyta CD z nagraniem utworu w wykonaniu
chóru "Voce Angeli". Piotr Pałka naleŜy do wąskiego
grona tych twórców, którzy wywierają ogromny wpływ
na rodzący się obecnie w Polsce ruch odnowy muzyki
liturgicznej.

Wczesną
jesienią
nakładem
wydawnictwa InAltum ukaŜe
się śpiewnik "Missa in
Basilica
cracoviensi
sancti
Francisci"
krakowskiego kompozytora Piotra Pałki.
Utwór,
poświęcony
bazylice
pw.
św.
Franciszka, powstał w
2005
roku
na
zamówienie
krakowskich franciszkanów i im jest dedykowany. Kompozycja
składa się z dziewięciu ogniw przeznaczonych na chór
mieszany a cappella.

"'Missa in Basilica...', to świetna propozycja dla tych
wykonawców, chórów i wspólnot, które po
doświadczeniach prostych śpiewów chcą przenosić na
grunt liturgii dzieła bardziej artystyczne. Dla tych, którzy
uczestniczą we mszy św. i mają elementarne
przygotowanie muzyczne, to dobra okazja, aby włączyć
się w śpiew refrenów lub fragmentów ostinatowych. pisze muzyk, aranŜer i kompozytor Jan Pospieszalski Dla nas wszystkich nowa msza Piotra Pałki
niewątpliwie jest przykładem tego, jak naleŜy modlić się
pięknie, jest teŜ świadectwem, Ŝe nie wolno ustawać w
dąŜeniu do odkrywania piękna Liturgii, wielbiąc Boga z
całego serca, z całej duszy, ze wszystkich swych sił".
Za: www.franciszkanie.pl

W skład cyklu wchodzą części podstawowe mszy
łacińskiej: "Kyrie", "Gloria", "Sanctus & Benedictus",
"Agnus Dei", (bez "Credo"), a takŜe elementy właściwe
mszy uroczystej ("Missa Solemnis"), takie jak "Introit"
(pieśń stopni), "Alleluja" wraz z aklamacją, Offertorium
(antyfona na ofiarowanie darów) "Magnificat" (antyfona
na uwielbienie) oraz "Benedicat" (śpiew po
błogosławieństwie końcowym).
Kompozytor zainspirowany tekstami św. Franciszka z
AsyŜu wprowadza w utworze melodykę właściwą

Wiadomości zagraniczne

przeprowadziła
z
ponad
dwustu
przełoŜonymi
zgromadzeń i wspólnot od stycznia b.r., kiedy to objęła
funkcję wizytatora. S. Millea powiedziała równieŜ, iŜ
zaleŜy jej na kontaktach z wszystkimi siostrami w
Ameryce. Dodała, iŜ „jest bardzo waŜne, aby kaŜda z nich
wiedziała, Ŝe moŜe rozmawiać ze mną w sposób
swobodny i Ŝe przekazane informacje pozostaną tajne
Za: Radio Watykańskie.

USA: druga faza apostolskiej wizytacji Ŝeńskich
wspólnot zakonnych Wizytacja apostolska Ŝeńskich
wspólnot zakonnych w USA, przeprowadzana z polecenia
Kongregacji Instytutów śycia Konsekrowanego i
Stowarzyszeń śycia Apostolskiego, wkracza w drugą
fazę. Matka Mary Clare Millea, przełoŜona generalna
apostołek Najświętszego Serca Jezusa, opracowała
kwestionariusz dotyczący jakości Ŝycia zakonnego. We
wrześniu trafi on do 341 przełoŜonych zakonnych.
Zgromadzenia proszone są o wypełnienie i odesłanie go z
powrotem do 1 listopada.

Kongo: atak na klasztor sióstr zakonnych Z
Demokratycznej Republiki Konga napływają informacje o
kolejnych atakach na instytucje kościelne. Tym razem nie
chodzi o zapalny region Północnego Kivu, ale o leŜącą na
południu kraju archidiecezję Kananga. Zamaskowani
sprawcy ograbili w tym mieście dom generalny sióstr ze
zgromadzenia Niepokalanego Serca Maryi. Zakonnice
zostały brutalnie pobite kolbami karabinów. Sprawcy
napadli teŜ na siedzibę miejscowego arcybiskupa.

Jak zgromadzenia rozumieją i wypełniają swoje misje,
śluby czystości i posłuszeństwa; co uwaŜają za problem
najwyŜszej wagi w perspektywie ich przyszłości; czy są
dobrze zarządzane; jaki jest proces postępowania z
zakonnicami, które prywatnie lub publicznie nie zgadzają
się z decyzjami władz zakonnych; czy Eucharystia
stanowi centrum ich Ŝycia duchowego; a takŜe czy ich
aktualne praca apostolska jest zgodna z charyzmatem
zgromadzenia? To tylko niektóre z pytań zawartych w
kwestionariuszu.
Informacje
uzyskane
dzięki
odpowiedziom posłuŜą w redakcji studium, którego
zadaniem jest zebranie i dostarczenie materiałów
ułatwiających
pracę
komisji
wizytacyjnej.

Misyjna agencja Misna informuje o rosnącym braku
bezpieczeństwa na coraz większych obszarach Konga.
Nadzieję na wyjście z trwającego od lat impasu budzi
historyczne spotkanie między prezydentami Konga i
Rwandy. Joseph Kabila spotkał się 6 sierpnia z Paulem
Kagame po raz pierwszy od 1998 r., kiedy to zostały
zerwane dwustronne relacje dyplomatyczne, po ataku sił
rwandyjskich na terytorium Konga. Rozmowy miały
miejsce w stolicy Północnego Kivu. W czasie spotkania w
Gomie poruszano kwestie bezpieczeństwa w całym
regionie Wielkich Jezior. Wiele uwagi poświęcono sytuacji

„Dla niektórych wspólnot wizytacja zakończy się wraz z
wypełnieniem kwestionariusza” – powiedziała s. Mary
Millea. Przyznała równieŜ, Ŝe wielką pomocą w
przygotowaniu kwestionariusza były rozmowy, które
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międzynarodowe Ŝywe w Afryce, angielski, francuski,
portugalski i arabski będą miały na swoich stronach
internetowych interaktywną mapę Afryki z bogactwem
informacji o tym kontynencie, o pracy Kościoła w
poszczególnych krajach, o synodalnej debacie.

w zapalnym regionie Kivu. Od lat targany jest on
konfliktami zbrojnymi, w które zaangaŜowane są zarówno
kongijskie jak i rwandyjskie bojówki.
Za: Radio
Watykańskie.

Radio Watykańskie: zmiany w Sekcji Polskiej
Będą z tego mogli korzystać i słuchacze i internauci
polscy. Ale oni przede wszystkim będą szukali informacji
w ojczystym, polskim języku w dzienniku polskim Radia
Watykańskiego, na polskiej stronie internetowej RV i w
biuletynie, jaki roześle im Ojciec Tadeusz ze swymi
współpracownikami.
Proszę
wszystkich
naszych
słuchaczy o Ŝyczliwą modlitwę o dalszy rozwój Sekcji
Polskiej, jak i całego Radia Watykańskiego…
Andrzej Koprowski SJ Za: Radio Watykańskie

Kierownik Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego ks. Józef
Polak SJ kończy swoją misję. Od 6 sierpnia zespołem
pokieruje jego dotychczasowy zastępca, ks. Tadeusz
Cieślak SJ. Radio Watykańskie nadaje regularne
programy w języku polskim od 1938 r. Aktualnie
siedmioosobowa Sekcja Polska codziennie przygotowuje
dwa programy: serwis informacyjny i magazyn. Redaguje
takŜe własną stronę internetową oraz elektroniczny
biuletyn rozsyłany co dzień abonentom na całym świecie.
Zmiana na stanowisku kierownika sekcji nie jest jedyną w
tym roku. Do zespołu dołączają dwaj jezuici: ks. Seweryn
Wąsik oraz Leszek Wilczak. Ten ostatni zastąpi jako
staŜysta Mateusza Ignacika, który wraca do kraju. PoniŜej
zamieszczamy refleksję dyrektora programowego Radia
Watykańskiego, ks. Andrzeja Koprowskiego:

Manaus - pallotyńskie przedszkole parafialne w
porze deszczowej Od czternastu lat Duszpasterstwo
Dzieci (Pastoral da Criança), działające przy pallotyńskiej
parafii Matki BoŜej Chwalebnej w Manaus organizuje w
porze deszczowej przedszkole dla najbiedniejszych
dzieci. „Podczas pory deszczowej woda zalewa
najbiedniejsze rejony parafii i dzieci nie mają się gdzie
bawić. W związku z tym otwieramy dla nich centrum
parafialne i grupa ochotników opiekuje się dziećmi" wyjaśnia proboszcz parafii, ks. Stanisław Krajewski SAC.

Radio Watykańskie jest radiem PapieŜa, radiem Stolicy
Apostolskiej – mostem łączącym Stolicę Apostolską ze
społeczeństwami i Kościołami partykularnymi rozsianymi
na wszystkich kontynentach. Jest więc radiem
międzynarodowym w pełnym tego słowa znaczeniu.
Nadaje swoje programy w niemal 50 językach; programy,
które nie są powielaniem tych samych treści
tłumaczonych na róŜne języki, ale odzwierciedlają
róŜnorodność kulturową, etapy drogi dojrzałości wiary i
więzi eklezjalnej poszczególnych społeczeństw. Oznacza
to rolę kaŜdej redakcji językowej, i odpowiedzialność jej
szefa… Po 11 latach pracy w papieskiej rozgłośni – w tym
po 8 latach pełnienia funkcji kierownika Polskiej Sekcji –
wraca do swojej prowincji zakonnej o. Józef Polak. Przez
lata stanowili doskonały team redakcyjny wraz z o.
Tadeuszem Cieślakiem, który od dziś przejął ster
redakcji. W imieniu dyrekcji Radia Watykańskiego –
serdeczne podziękowanie ojcu Józefowi i Ŝyczenia dla
ojca Tadeusza. Chcę jednak dodać, Ŝe za prostym
„dziękuję w imieniu Dyrekcji RV” kryje się ogrom pracy.
Nie tylko dla jakości programów polskiej redakcji – w
końcowych latach Pontyfikatu Jana Pawła II i w dniach
jego przejścia do domu Ojca, w dniach konklawe i
nowego pontyfikatu Benedykta XVI. Były to i są lata
sporego zamieszania w klimacie kulturowym i
społecznym w Polsce. Słowo podziękowania dla
dotychczasowego kierownika Polskiej Sekcji, Józka
Polaka oznacza wdzięczność za to, co – wraz z zespołem
i przy Ŝyczliwej współpracy polskich duchownych
pracujących w Watykanie – zrobił dla zapewnienia, Ŝe
programy RV są jakościowo znaczącym „punktem
odniesienia” dla wiedzy o chrześcijaństwie, o pracy
Stolicy Apostolskiej i całego Kościoła w świecie; punktem
odniesienia coraz bardziej znaczącym i dla naszej
Ojczyzny.

Co roku w okresie od maja do końca lipca wskutek
obfitych deszczów i topnienia śniegu w Andach,
przepływająca przez Manaus, rzeka Negro przybiera o
kilka metrów zalewając osiedla nędzy - favele, gdzie
domy zbudowane są na palach, a dojść do nich moŜna
tylko przez zbudowane pomosty. Najbardziej cierpią na
tym dzieci, które w tym czasie tracą wszelkie moŜliwe
miejsca zabaw.Ks. Stasio przebudował... ...drewniany
dom stojący na palach, gdyŜ podczas pierwszych lat
działania w nim przedszkola często moŜna było odczuć,
Ŝe pełne Ŝycia dzieci wprawiają dom w ruch. Teraz
murowany dom, z dobrze wyposaŜoną kuchnią, przyjmuje
kaŜdego dnia około 100 dzieci.
„Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od trzech do
dziewięciu lat, ale często jest tak, Ŝe przychodzą do nas
nawet dwunastolatki" - mówi misjonarz.W programie,
oprócz zabaw, przewidziany jest posiłek. Nie moŜe teŜ
zabraknąć modlitwy. O godzinie 15.00 wszyscy gromadzą
się na Koronkę do Miłosierdzia BoŜego. Przedszkole
istnieje dzięki hojności parafian, którzy mimo Ŝe sami
niewiele posiadają, widzą, iŜ przedszkole dobrze
funkcjonuje i zabiera dzieci z ulicy. Dla dzieci
organizowane są teŜ wycieczki na basen i do parku
naukowego, gdzie mają one moŜliwość bliŜszego
poznania fauny i flory Amazonii. Ks. Artur Karbowy SAC
Za: Horyzonty Misyjne

Trzeba wspomnieć o jeszcze jednej sprawie: kierowanie
polską sekcją przypadło na okres gwałtownego rozwoju
technologicznego i związanego z tym rozwoju form
przekazu Radia Watykańskiego. Jesteśmy radiem, ale
zarazem stajemy się coraz bardziej nadawcą
multimedialnym. Programy audio, ale i strona
internetowa, biuletyn rozsyłany elektronicznie – Ojciec
Józef był jednym z promotorów tych technologicznych
„nowinek” nie tylko dla polskiej sekcji, ale dla całego
papieskiego Radia. Ojciec Tadeusz przejmuje redakcję w
momencie „cięć budŜetowych”, ale i coraz to nowych
wyzwań technologicznych. W październiku będzie II
Synod
Biskupów
poświęcony
Afryce.
Języki
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Internetowa strona tygodnia

powstającej automatycznie galerii czy mikroblogu
umieszczać zdjęcia i opisy tekstowe, a takŜe nagrania
audio zrobione telefonami komórkowymi. Wystarczy
wysłać wiadomość SMS lub MMS na numer 661 004 224.
- Teraz kaŜdy pielgrzym moŜe stać się multimedialnym
reporterem i "na Ŝywo" relacjonować przebieg pielgrzymki
- mówi Piądłowski. Jest to moŜliwe dzięki dostępnej w
sieci Plus usłudze Multiinfo. W ten sposób e-Pielgrzymka
upodabnia się do serwisów mikroblogowych, takich jak
bijący rekordy popularności w USA Twitter albo polski
Blip Dodatkowo w serwisie pojawią się relacje
przygotowane przez Radio Jasna Góra. Na stronie
pielgrzymki.opoka.org.pl będzie moŜna obserwować
poszczególne grupy pielgrzymkowe w momencie
wchodzenia na Jasną Górę.
Społeczność
pielgrzymów
rzeczywistych
i
duchowych Serwis pielgrzymkowy Opoki to równieŜ eLista Pielgrzymów, na którą mogą zapisywać się wszyscy
pielgrzymi oraz sympatycy pielgrzymek i "pielgrzymi
duchowi". Znajduje się na nim takŜe Informator
Pielgrzymkowy, który zawiera informacje o trasach
poszczególnych grup, terminach i miejscach zapisów,
historię i opis danej pielgrzymki.

Pielgrzym-reporter, czyli o nowościach w serwisie
e-Pielgrzymka.pl
Wirtualna Mapa Pielgrzymek, na której moŜna
obserwować marsz pielgrzymów na Jasną Górę, spotkała
się z duŜym zainteresowaniem. W tym roku kaŜdy pątnik
będzie mógł zostać multimedialnym reporterem serwisu
e-Pielgrzymka.pl, tworzonego przez portal Opoka i sieć
komórkową Plus, dzięki której Ŝyczliwości pątnicy będą
mogli na trasie pielgrzymek bezpłatnie naładować
telefony komórkowe w specjalnych punktach. Największe
pielgrzymki zostały wyposaŜone przez operatora w
telefony, które wspomogą komunikację na szlaku.

Na
trasie
pielgrzymek:
podlaskiej,
radomskiej,
krakowskiej i tarnowskiej będzie działać tzw. słuŜba
elektryczna Plusa. Pątnicy będą mogli w drodze
naładować baterie telefonów komórkowych, z tej
moŜliwości skorzystały w ubiegłym roku tysiące osób.
Wcześniej korzystano przede wszystkim z uprzejmości
mieszkańców
miejscowości
leŜących
na
trasie
pielgrzymki. Jednak dla uczynnego gospodarza
umoŜliwienie naładowania kilkuset telefonów oznacza
zwykle większe rachunki za prąd. Teraz udało nam się
rozwiązać ten problem. Operator sieci Plus przekazał teŜ
organizatorom
największych
pielgrzymek
telefony
komórkowe, które wspomogą komunikację na pątniczym
szlaku.

Wirtualna Mapa Pielgrzymek Trzeci rok z rzędu
pątnikom towarzyszy serwis e-Pielgrzymka.pl. Tu
wirtualnie mogą się przed pielgrzymką zapoznać jej
uczestnicy, w trakcie drogi za pomocą MMS-ów wysyłane
są zdjęcia, które będzie moŜna oglądać po powrocie do
domu. Serwis przede wszystkim kojarzy się jednak z
Wirtualną Mapę Pielgrzymek. Dzięki niej w czasie
rzeczywistym moŜna obserwować marsz pątników ku
Jasnej Górze. - Mapa jest znakomitym źródłem informacji
dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, gdzie aktualnie
znajduje się konkretna pielgrzymka. To takŜe pomoc dla
mediów, kierowców i wszelkich słuŜb zaopatrujących
pielgrzymki w Ŝywność i napoje - mówi Krzysztof
Piądłowski z portalu Opoka.

Z kolei portal Opoka przygotował konkursy. Na ePielgrzymów i pielgrzymkowych reporterów czekają
atrakcyjne nagrody, które będą rozdawane co tydzień - są
to ksiąŜki i albumy ufundowane przez Wydawnictwa:
Jedność, WAM i Biały Kruk oraz płyty DVD kolekcji
"Madonny Polskie" firmy Dream Films. Serwis ePielgrzymka.pl powstał trzy lata temu dzięki współpracy
katolickiego portalu Opoka i sieci komórkowej Plus.
Liczba pielgrzymek uczestniczącym w projekcie rośnie z
kaŜdym rokiem. W 2007 było ich 22, w roku ubiegłym 31,
a obecnie aŜ 48. Ambicją twórców serwisu jest, aby w
przyszłym roku na Wirtualnej Mapie Pielgrzymek znalazły
się pielgrzymki ze wszystkich polskich diecezji.

Pielgrzymkowy mikroblog Portal Opoka i największy
operator sieci komórkowej Plus w tym roku zachęcają
pielgrzymów do tworzenia mikroblogów. KaŜdy z
uczestników pielgrzymki moŜe na specjalnej stronie w

Zapowiedzi wydarzeń
Górze (obok Kaplicy Matki BoŜej Jasnogórskiej) odbędzie
się spotkanie dziękczynne za Sługę BoŜego Jana Pawia
II oraz pamiętny Jasnogórski Wieczernik Młodych VIII '91
r. W sposób szczególny pragniemy dziękować w
duchowej stolicy Polski, u stóp Matki BoŜej Jasnogórskiej
za CUD obecności Młodych Wschodu, głównie z terenu
byłego Związku Radzieckiego. Pragniemy się pochylić

Zaproszenie z Jasnej Góry - w posłudze dla
MłodzieŜy Wschodu Serdecznie zapraszamy na
spotkanie osób zaangaŜowanych w posługę na rzecz
MłodzieŜy Wschodu podczas VI Światowego Dnia
MłodzieŜy - Częstochowa '91. W dniu 13 VIII 2009 r. w
godz. 10.00 - 13.00 w Kaplicy RóŜańcowej na Jasnej
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nad papieskim wymiarem Jasnej Góry. Przesłania
skierowane z Jasnej Góry, przez Jana Pawła II oraz
Benedykta XVI są wyraźną kanwą dla powtórnego
zrozumienia historycznego spotkania Młodych Wschodu i
Zachodu w 1991 r. Jasna Góra stała się - 18 lat temu światowym centrum młodego pokolenia Ze Wschodu,
głównie z terenu ówczesnego Związku Radzieckiego
przybyło ponad 100 tys. pielgrzymów. Osoby
zainteresowane spotkaniem proszone są o potwierdzenie
chęci udziału we wspólnej modlitwie do 10 VIII br.

Polsce wiele mówi się i robi dla ewangelizacji, jest sporo
świetnych inicjatyw i to zarówno ewangelizacyjnych jak i
samych kursów przygotowujących ludzi do dzieła
głoszenia słowa. Akademia Liderów jest projektem,
którego celem jest wspieranie i dalsze rozwijanie tego
dzieła. Akademia chce się skupić na wspieraniu osób juŜ
aktywnie zaangaŜowanych w róŜne inicjatywy czy posługi
w Kościele pomagając im rozwijać umiejętności oraz
dawać praktyczne narzędzia potrzebne do zapalania
wiary w innych jak i do ich rozwoju.

18 lat temu 7 VIII '91 rozpoczęła posługę tzw. Recepcja
Wschodu. Kilkuset wolontariuszy mających swoją „bazę"
w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie rozpoczęło
bezinteresowną słuŜbę, która trwała nieustannie do 17
VIII '91. Potwierdzenia drogą elektroniczną proszę
przekazać na adres e-mailowy współorganizatora Marka
Malisiewicza: mrm220858@wp.pl lub SMS-em na tel.
kom. 609 585 (szczegółowy program spotkania na
www.zyciezakonne.pl) Za: Biuro Prasowe Jasnej Góry.

Program Akademii stanowi wprowadzenie w istotę
ewangelizacji we współczesnym świecie, pokazuje trendy
myślenia, wyznawane wartości, zachowania. Celem
praktycznych warsztatów jest doskonalenie umiejętności
w dziedzinie: efektywnej komunikacji, skutecznego
przywództwa,
działań
zespołowych,
wystąpień
publicznych, kreatywności, metodyki prowadzenia
spotkań/seminariów, pełnego wykorzystania talentów i
darów, podejmowania słuŜebnych inicjatyw, generowania
finansów. (…)

Benedyktyni zapraszają: Cracovia Sacra - Noc
Klasztorów Serdecznie zapraszamy 14 sierpnia 2009 r.,

Poprzez zajęcia Akademii chcemy wyposaŜać w
umiejętności i narzędzia pozwalające bardziej efektywnie
pełnić im słuŜbę, inspirować rozwój ich twórczych
potencjałów
potrzebnych
do
dzielenia
się
doświadczeniem wiary oraz wartościami opartymi na
przesłaniu Ewangelii. Obok nabywanych umiejętności
wymiernym owocem prowadzonych zajęć będzie:
wykreowanie nowych narzędzi, metod oraz materiałów do
posługi w Kościele.

w wigilię Uroczystości Wniebowzięcia NMP, do opactwa
tynieckiego na uroczystą inaugurację drugiej Nocy
Cracovia Sacra. O godz. 15.45 wraz z inauguracją całego
wydarzenia zostanie otwarta specjalna ekspozycja
muzealna przygotowana na tę okazję - m.in. kopia
Sakramentarza tynieckiego z XI w. wypoŜyczona z
Muzeum Narodowego z Warszawy oraz szereg
eksponatów udostępnione przez opactwo w Staniątkach XVII-wieczne kancjonały oraz graduał.

Naszą wizją jest wprowadzenie programu Akademii
Liderów jako stałego programu szkoleniowego w moŜliwie
wielu diecezjach Polski, Na początek mamy zaplanowane
dwa ośrodki, które prowadzą przygotowania do pierwszej
edycji zajęć Akademii: 1. Warszawa - gdzie
organizatorem jest Krajowe Biuro Organizacyjne
Światowych Dni MłodzieŜy, 2. Gubin - gdzie
organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie w słuŜbie
Nowej Ewangelizacji - Wspólnota św. Tymoteusza,

W ramach Nocy Klasztorów zwiedzać będzie moŜna
kryptę, która jest rezerwatem archeologicznym normalnie
niedostępnym dla zwiedzających. Po zakończeniu prac
wykopaliskowych w latach 1961–1965 pod posadzką
obecnego prezbiterium utworzono rezerwat, w którym
moŜna oglądać odsłonięte najstarsze fragmenty
zabudowy klasztornej z drugiej połowy XI w. –
fundamenty
pierwszego
kościoła
(trzynawowej
orientowanej bazyliki z zachowanymi apsydami),
pozostałości grobów z XI i XII w., fundamenty
romańskiego refektarza. Zwiedzanie krypty wyłącznie w
grupach zamkniętych. Wejściówki dostępne tylko w
punktach Sieci Informacji Miejskiej: ul. Św. Jana 2, ul.
Szpitalna 25, WieŜa Ratuszowa, ul. Józefa 7, Balice, os.
Słoneczne 16, Pawilon Wyspiańskiego.

Inicjatorem projektu Akademii Liderów Nowoczesnej
Ewangelizacji jest Krzysztof Najdowski, wieloletni
pracownik Instytutu Misyjnego ICPE, autor programów
szkoleniowych
w
zakresie
sztuki
komunikacji,
kreatywności oraz teatru ruchu.
Program Akademii jest realizowany pod patronatem Rady
Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa MłodzieŜy oraz
Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM, mając aprobatę
przewodniczącego Rady biskupa Henryka Tomasika.

Natomiast 14 sierpnia o godz. 16.30 zapraszamy do sali
Petrus na wspólny koncert zespołu wokalnego Octava
oraz scholi OO. Benedyktynów. Zachęcamy równieŜ do
uczestnictwa w uroczystych naboŜeństwach zakonnych!
Za: www.tyniec.benedyktyni.pl.

Do zespołu organizatorów regionalnych wchodzą: ks.
Grzegorz Suchodolski, ks. Artur Godnarski, ks. Robert
Patro, Program składa się z weekendowych modułów
warsztatowych odbywających się w cyklu co-dwamiesiące, na pierwszy rok planowanych jest 5 modułów
plus szósty w okresie letnim. Na obecnym etapie staramy
się dotrzeć z informacją odnośnie tego projektu do osób,
które byłyby zainteresowane uczestnictwem w naszym
programie, albo które chciałyby zorganizować na swoim
terenie program Akademii.nformacje szczegółowe
dotyczące projektu Akademii znajdują się na
www.akademialiderow.org

Jezuici: Wystawa prac Igora Mitoraja Lux in
Tenebris W ramach obchodów uroczystości 400-lecia
Kościoła Matki BoŜej Łaskawej, w dniu 7 sierpnia, na
Skwerze Hoovera, została otwarta wystawa pod tytułem:
Lux in Tenebris. Autorem prezentowanych prac jest jeden
z największych współczesnych rzeźbiarzy, Igor Mitoraj.
Jest on takŜe autorem "Anielskich Drzwi" do Jezuickiego
Sanktuarium, które uroczyście poświęcimy 12 września o
godz. 18:30. Wystawa będzie czynna od 8 sierpnia do 7
października.Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.
Informacje na www.laskawa.pl

Pytania w sprawie terminów, zapisów, programu moŜna
kierować do koordynatora warszawskiego - Grzegorza
Pindelskiego, grzegorzpin@gmail.com, 660-459-975.
Za: www.salezjanie.pl.

Salezjanie
polecają:
Akademia
Liderów
Nowoczesnej Ewangelizacji W ostatnich latach, w
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Odeszli do wieczności

ŚP. O. Jan Charytański SJ (1922-2009) We wtorek w Kolegium KsięŜy Jezuitów w
Warszawie zmarł ks. Jan Charytański. Przez wiele lat był członkiem Komisji Katechetycznej
Episkopatu Polski a następnie ekspertem Komisji Wychowania Katolickiego. Miał 87 lat.
Jan Charytański urodził się 23 czerwca 1922 r. w Warszawie. Do zakonu jezuitów wstąpił
14 lipca 1939 r. gdzie 29 czerwca 1952 r. przyjął święcenia kapłańskie i 15 sierpnia 1956 r.
złoŜył ostatnie śluby zakonne. W czasie formacji zakonnej odbył studia pedagogiczne na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym
„Bobolanum” w Warszawie, specjalistyczne z zakresu pedagogiki eksperymentalnej w
Louvain.
W 1966 r. uzyskał stopień doktora teologii w zakresie katechetyki, w 1972 r. uzyskał tytuł
doktora habilitowanego, w 1977 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego na ATK,
natomiast w roku 1983 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Przez wiele lat prowadził wykłady z katechetyki i teologii
pastoralnej w ATK oraz na PWT „Bobolanum”, prowadził teŜ wiele przewodów doktorskich, prac magisterskich i
licencjackich, sprawował funkcję kierownika katedry katechetyki w ATK.
W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych był członkiem Europejskiej Ekipy Katechetycznej oraz Zrzeszenia
Docentów Katechetyki i Związku Katechetyków Niemieckich. W tym okresie był teŜ sekretarzem a potem
przewodniczącym sekcji wykładowców i profesorów katechetyki w Polsce. Przez wiele lat był członkiem Komisji
Katechetycznej Episkopatu Polski a następnie ekspertem Komisji Wychowania Katolickiego. W pracach komisji
szczególnie zasłuŜył się opracowaniem „Programu ramowego katechizacji” na poziomie szkół podstawowych w 1971 r.
Utworzył „Centrum Katechetyczne”, które wydało całą serie podręczników do katechezy: „Bóg z nami” – klasy I-IV;
„Katechizm religii katolickiej” – klasy V-VIII; „Spotkania z Chrystusem” – szkoła średnia. Pozostawił ponad 150 publikacji
róŜnego typu, oraz około 300 recenzji, które wskazują na jego szeroką panoramę naukową. W swoich publikacjach
odnosił się do aktualnych nurtów i prądów katechetycznych, które pojawiały się w Europie i analizował je w świetle
dokumentów Kościoła. Zajmował się między innymi tematyką źródeł i treści katechezy - rolą i miejscem: Pisma
świętego, liturgii, nauki o Kościele, Ŝycia człowieka w katechezie. DuŜo miejsca poświęcał teŜ zadaniom katechezy,
które postrzegał jako przygotowanie dojrzałego chrześcijanina, który będzie umiał Ŝyć we współczesnym świecie, który
będzie potrafił rozwiązywać problemy ludzkie w świetle Ewangelii.

ŚP. O. Piotr Lach SSCC (1932-2009) W święto Przemienienia Pańskiego (6.08.2009), w
wieku 77 lat, odszedł do Pana o. Piotr (Stanisław) Lach, sercanin biały. W Zgromadzeniu
Najświętszych Serc przeŜył 59 lat, z czego 51 w kapłaństwie. O. Piotr Lach Urodził się 19
sierpnia 1932 roku we wsi Zagajów, woj. świętokrzyskie. Na chrzcie św., który otrzymał w
kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Górach Pińczowskich (diecezja kielecka)
nadano mu imiona: Stanisław Jan. Kształcił się w NiŜszym Seminarium Duchownym w
Kielcach. Do Zgromadzenia Najświętszych Serc wstąpił w październiku 1950 roku.
Po odbyciu rocznego nowicjatu w Sokołówce, 14 października 1951 roku złoŜył pierwsze
śluby zakonne. Następnie studiował w Seminarium Duchownym Zgromadzenia Najświętszych
Serc w Sokołówce. 8 września 1955 roku złoŜył profesję wieczystą. Święcenia kapłańskie
przyjął 15 czerwca 1958 roku w Archikatedrze Wrocławskiej z rąk ks. bpa Bolesława Kominka.
Większość swego Ŝycia związany był z Klasztorem i Parafią „Chrystusa Króla” w Polanicy-Zdroju, gdzie pełnił
następujące funkcje: wikariusza parafialnego, administratora parafii i proboszcza. W latach 1982-1988 był przełoŜonym
Domu Macierzystego Polskiej Prowincji SSCC. Poza Polanicą-Zdrój pracował w: Mielniku n/Bugiem, Starym Wielisławiu,
Starej Łomnicy, w Lubawce. W polskiej Prowincji Zgromadzenia pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji: Socjusza Mistrza
Nowicjatu, Mistrza Nowicjatu, Ojca duchownego braci kleryków we Wrocławiu, Ekonoma Prowincjalnego, Sekretarza
Prowincjalnego oraz Radnego Prowincjalnego. Jesienią 1991 roku, ze względu na stan zdrowia, przeszedł na
emeryturę.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w sobotę, 8 sierpnia 2009 roku, o godz. 10.30 w klasztorze „Chrystusa Króla” w
Polanicy-Zdroju. Mszy św. pogrzebowej w Sanktuarium Matki BoŜej Bolesnej w Starym Wielisławiu, przewodniczył i
okolicznościową homilię wygłosił o. prowincjał Andrzej Łukawski SSCC. Nawiązując do tajemnicy Przemienienia
Pańskiego i historii Ŝycia śp. o. Piotra, kaznodzieja wskazał potrzebę cierpliwego oczekiwania, rozumianego jako
podtrzymywanie Ŝaru miłości w naszych sercach. Podkreślił równieŜ rolę cierpienia i ofiarnej miłości skierowanej ku
drugiemu człowiekowi.
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