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CóŜ Ci jeszcze Ŝyczyć, o Pani moja, Pani świata nieba; o Matko Samego Boga?
- Maleńkie to, drobne, ale Tobie miłe, co powiem!
śyczę Ci, byś jak najprędzej, jak najdoskonalej mnie posiadła, a ja Ciebie. Bym był jak najprędzej
naprawdę bezgranicznie, bezwarunkowo, nieodwołalnie, wiecznie, całkowicie Twój, a Ty moja.
I jeszcze Ci Ŝyczę, byś tak samo posiadła kaŜde serce bijące na całej kuli ziemskiej, w całym
wszechświecie i to jak najprędzej, jak najprędzej, jak najprędzej; byś tak samo posiadła serca wszystkich
i kaŜdego z osobna, którzy będą i to juŜ od samego zarania ich Ŝycia i - na wieki.
I co jeszcze?
... Nie wiem...
Z dala od ojczyzny, między anamickim Sajgonem a chińskim Hongkongiem, na spienionych falach
szumiącego morza, trawiony spiekotą - dla Ciebie.

Św. Maksymilian Kolbe

Wiadomość tygodnia

JASNA GÓRA – „BŁOGOSŁAWIENI JESTEŚCIE WY, PIELGRZYMI”
W uroczystej Sumie Pontyfikalnej, która rozpoczęła się o
godz. 11.00, 15 sierpnia 2009 r. w dniu święta
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Szczycie
jasnogórskim, uczestniczyło ponad 100 tys. osób.
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny to
jedno z najstarszych i najwaŜniejszych Świąt Maryjnych.
Szczególnie uroczyście obchodzone jest na Jasnej
Górze. Tego dnia, na Jasną Górę przybywają z całej
Polski największe pielgrzymki diecezjalne. W tym roku, w
dniach od 1 do 15 sierpnia, do Częstochowy dotarło 55
pieszych pielgrzymek, a w nich w sumie 84 tys. 948
pątników.

Pielgrzymi
(…)
Błogosławione
jest
Wasze
pielgrzymowanie, Wasz trud, obolałe stopy i posyłane ku
niebu w skwarze słońca czy w strugach deszczu
modlitwy”.

15 sierpnia 2009 r. w Castel Gandolfo papieŜ Benedykt
XVI w szczególny sposób pozdrowił wiernych
zgromadzonych na Jasnej Górze i w sanktuariach
maryjnych w Polsce w dniu uroczystości Wniebowzięcia
Matki BoŜej. Mszy św. przewodniczył abp Józef
Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce, który juŜ
wkrótce, 26 sierpnia, obchodził będzie 20. rocznicę
nominacji przez papieŜa Jana Pawła II na posługę
arcybiskupią jako Nuncjusza Apostolskiego w Polsce.

Generał paulinów nawiązał takŜe do hasła, które w tym
roku towarzyszy Kościołowi w Polsce, a tym samym
rozwaŜane było teŜ w czasie pieszych pielgrzymek na
Jasną Górę – „Otoczmy troską Ŝycie”. „Modliliście się, aby
szanowane było ludzkie Ŝycie, zarówno to poczęte
dopiero w łonie matek, jak i kaŜde Ŝycie w rodzinie oraz w
społeczeństwie. KaŜde Ŝycie jest święte i z kaŜdego
zdamy rachunek przed Bogiem, o czym niekiedy
zapominamy” – podkreślił o. Matuszewski. Zachęcił teŜ
pielgrzymów do szczególnej modlitwy za kapłanów z racji
trwającego Roku Kapłańskiego.

Wszystkich zebranych witał w imieniu Jasnej Góry o.
Izydor Matuszewski, generał Zakonu Paulinów.
„Dziękujemy Ci, Matko BoŜa, za Twoją wytrwałość
pielgrzymowania BoŜymi ścieŜkami oraz za to, Ŝe szłaś
znów w tym roku z pielgrzymami jasnogórskimi, którzy ze
wszystkich stron naszej Ojczyzny oraz wielu krajów
świata podąŜali w tych dniach do Twego Domu na Jasnej
Górze Częstochowskiej – mówił witając pielgrzymów o.
Izydor Matuszewski - Błogosławieni jesteście Wy,

„Na wałach i wokół wałów Jasnej Góry, koło Rezydencji
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„Obraz ponurego świata moŜna by malować dalej, ale to
niepotrzebne, bo to nie w pełni prawdziwe. Pod warstwą
mroku i hałasu rozlega się dobro, ludzie pełni uczciwości,
pełno ludzi pracowitych, dzielących się w potrzebie z
bliźnimi” – stwierdził ks. kardynał. Wskazując na nowe
zadania, które stoją przez Kościołem, ks. kard.
powiedział: „Zadań jest wiele. Wszędzie tam, gdzie
naruszone są prawa natury, prawo do Ŝycia, prawo do
godności ludzkiej, wszędzie tam kaŜdy chrześcijanin ma
obowiązek obrony tych wartości. Dziś chrześcijanin musi
bronić nie tylko wiary, ale takŜe rozumu, dlatego Ŝe
zwolennicy nowej ideologii zwalczają takŜe rozum, a
myślących logicznie i odpowiedzialnie lekcewaŜą”.

Matki Maryi zebraliśmy się w wielkiej liczbie – rozpoczął
homilię Prymas Polski kard. Józef Glemp – Nic to
dziwnego, tak bowiem się dzieje od setek lat. Nie tylko
dziś, bo od końca lipca, bardziej niŜ w inne miesiące,
gromadzą się pielgrzymi z całej Polski i spoza jej granic
zdąŜają do Królowej nieba, Królowej Polski i Pani wielu
ziem i krajów”. „Przychodzimy najliczniej na dzień 15
sierpnia, bo to jest uroczystość szczególnie waŜna dla
naszej wiary – podkreślił ks. Prymas – Jest to
przypomnienie dnia, w którym Syn BoŜy i Jej Syn Jezus
Chrystus zabrał swoją Matkę do nieba, do przebywania w
mieszkaniu Boga, które jest zupełnie inne niŜ w świecie,
wolne jest od wymiarów nieładu, wolne od wpływów
złego. I doznaje Ona tam pierwszych owoców
zmartwychwstania, na które my czekamy”. „MoŜe ktoś
zauwaŜyć, Ŝe odległość do nieba z Jasnej Góry jest taka
sama jak z Gdańska, Ostrołęki lub Rzeszowa, po co więc
pokonywać tyle kilometrów? – pytał ks. kardynał w
nawiązaniu do pieszych pielgrzymek, zdąŜających tak
licznie na Jasną Górę na dzień 15 sierpnia - A jeŜeli to
zbliŜenie do nieba jest tu łatwiejsze, to dlaczego nie udać
się samemu, tylko trudzić się pieszo i w gromadzie?”

Kaznodzieja przypomniał, Ŝe w tym roku Ojciec Święty
Benedykt XVI dał Kościołowi dwa zadania: podjęcie prac
nad rozwojem ludzkości w przekazanej encyklice „Miłość
w prawdzie” oraz promowanie kapłaństwa. „Cały lud BoŜy
ma za zadanie zrozumieć i otoczyć czcią dar kapłaństwa,
poniewaŜ ono zostało udzielone ludziom jako
uczestnictwo w kapłaństwie Jezusa Chrystusa. Modlimy
się o powołania, o powołania prawdziwe i święte, które
umacniają osobę i prowadzą do uświęcania braci” –
podkreślił ks. Prymas.

„KaŜdy wie, Ŝe sanktuarium to miejsce wybrane przez
Boga, a bardzo często wskazane przez samą Matkę
Najświętszą – odpowiadał ks. Prymas - Doświadczenie
poucza, Ŝe są miejsca na ziemi, z których modlitwa gra w
duszy i z większą jeszcze siłą odzywa się i kieruje do
Boga. (…) Tu, na Jasnej Górze modlą się duchy pokoleń,
z pielgrzymami wielbią Boga Aniołowie StróŜowie
wszystkich pielgrzymów, do słów liturgii i śpiewów
dostosowane są drgania wałów i murów, tu na boskiej
aparaturze zarejestrowany jest kaŜdy szept szczerej
modlitwy” – powiedział Prymas Polski. Ks. Prymas
przypomniał, Ŝe od czasu Milenijnego Aktu oddania Polski
w macierzyńską niewolę Maryi, Matki Kościoła w roku
1966 roku minęło ponad 40 lat. „Świat zmienił się
zewnętrznie, załoŜył modniejsze ubranie, a właściwie
obnaŜył się – mówił kaznodzieja – Powstały nowe
państwa, nowe unie państw, nowe ustroje wspólnot
politycznych i nowe problemy, i nowe zagroŜenia.
Wyciszyło się stwierdzenie, Ŝe Boga nie ma, przeciwnie,
rozpowszechnia się przekonanie, Ŝe bogami jesteśmy
my, my, którzy rządzimy mediami, którzy piastujemy
urzędy, którzy zapewniamy rozrywkę. Nowi bogowie
mogą stanowić normy moralne według uznania i
zachcianek, i mogą potępiać to, co jest niewygodne,
mogą nagradzać głupotę, wydawać niesprawiedliwe
wyroki, ośmieszać to, co święte. Człowiek normalny
zaczyna się zastanawiać, i dziwić się, Ŝe on jeszcze jest
normalny. I znów ideologia stanęła naprzeciw wiary
religijnej”.

W uroczystej Sumie Pontyfikalnej na Jasnej Górze
uczestniczyli: bp Wacław Depo, biskup zamojskolubaczowski; o. Roman Majewski, przeor Jasnej Góry;
przedstawiciele Kapituły Archikatedralnej z księŜmi
infułatami: ks. Marianem Mikołajczykiem, wikariuszem
generalnym
Archidiecezji
Częstochowskiej,
ks.
Ireneuszem
Skubisiem,
redaktorem
Naczelnym
Tygodnika Katolickiego „Niedziela”; przedstawiciele
WyŜszego Seminarium Duchownego Archidiecezji
Częstochowskiej na czele z rektorem: ks. dr. Andrzejem
Przybylskim i profesorami; Ryszard Kaczorowski, ostatni
prezydent II Rzeczypospolitej w Londynie, konfrater
Zakonu
Paulinów;
przedstawiciele
Instytutu
Teologicznego w Częstochowie z ks. rektorem dr. hab.
Marianem
Dudą;
przedstawiciele
uczelni
częstochowskich; Jan Jaworski z Chicago, konfrater
Zakonu Paulinów; prezydent Częstochowy Tadeusz
Wrona wraz z zarządem miasta; przedstawiciele władz
administracyjnych, samorządowych i parlamentarzyści;
księŜa przewodnicy pieszych pielgrzymek na Jasną Górę;
a takŜe pątnicy z Węgier, Słowacji, Chorwacji, Ukrainy,
Włoch. Msza św. transmitowana była na antenach: Radia
„Maryja”, „Jasna Góra”, „Fiat” i „Niepokalanów”. W czasie
Mszy św. abp Józef Kowalczyk poświęcił zioła i kwiaty z
racji dawnego święta Matki BoŜej Zielnej. Niektórzy
pielgrzymi złoŜyli przyrzeczenia duchowej adopcji dziecka
poczętego.
o. Stanisław Tomoń OSPPE

Wiadomości krajowe

Licheń:

uroczystości

Wniebowzięcia

20 lat posługuje na Białorusi, dzisiejsza Msza Św. była
wyjątkowa. Wychował się w miejscowości Ślesin,
oddalonej od Lichenia o 9 kilometrów.

NMP

Pielgrzymi z całej Polski przybyli do Sanktuarium
Maryjnego w Licheniu, aby wziąć udział w
uroczystościach Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny oraz przypadającej dziś 42. rocznicy koronacji
Cudownego Obrazu Matki BoŜej Licheńskiej.
Odpustowa suma odbyła się w licheńskiej bazylice
mniejszej w południe 15 sierpnia. Wierni, których nie
pomieściła świątynia, modlili się na placu przed
kościołem. W uroczystościach udział wzięło około 20
tysięcy osób. Południowej Mszy św. przewodniczył i
homilię wygłosił ks. bp Władysław Blin, ordynariusz
diecezji witebskiej. Dla kościelnego hierarchy, który od

W swej homilii biskup Blin nawiązał między innymi do
obchodzonego Roku Kapłańskiego: "Kapłan jest
potrzebny dla rodziny, która musi się powiększać,
umacniać. Czasy idą bardzo szybko i musimy patrzeć z
perspektywy na własne Ŝycie i na Kościół. My mamy
dojść do nieba, ale juŜ na ziemi chcemy poczuć jego
posmak. Tu, na ziemi, pomaga nam w tym kapłan,
rodzina, a w szczególności matka. To ona składała
nam ręce do pacierza… a teraz kiedy jest juŜ staruszką
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nie wypuszcza róŜańca z ręki... Jest potrzebna, by
modlić się za swe dzieci" - mówił biskup.

Dominikanie: Święto pojednania na Jamnej
MłodzieŜ z całej Polski przyjechała na Górę Jamna,
gdzie odbywa się Święto Pojednania. Do Ośrodka
Duszpasterstwa Akademickiego ojców dominikanów
przybyli pielgrzymi m.in. z Poznania, Bydgoszczy,
Warszawy i Lublina. Przed południem kombatanci,
samorządowcy, młodzieŜ i ojcowie dominikanie modlili
się w intencji ojczyzny. Odbył się Apel poległych i Msza
św. w intencji Ŝołnierzy.

"Syn BoŜy słuchał swej Matki" - dodał ordynariusz,
nawiązując do przypowieści z Kany Galilejskiej "pierwszy cud, który miał miejsce w Kanie Galilejskiej,
Pan Jezus zrobił na prośbę Matki BoŜej – to wymowne
przesłanie. Pan Jezus zrobił pierwszy cud dla młodych,
dla zakochanych. Człowiek, który się modli, wie w którą
stronę iść; dlatego wiara jest tak potrzebna i dlatego
przyprowadziła was do Matki, do tej licheńskiej
świątyni, by się na nowo umocnić, odbudować".

W homilii o. Tomasz Dostatni mówił o potrzebie
pojednania i przebaczenia. Przypomniał tragiczną
historię Jamnej, gdy podczas wojny Niemcy spalili
wioskę i zabili mieszkańców za ochronę partyzantów. –
Jamna to wyzwanie dla pojednania, które jest
fundamentem
chrześcijaństwa.
Potrzeba
dziś
pojednania zwłaszcza w naszych rodzinach, zakładach
pracy, w środowiskach w których Ŝyjemy – apelował
dominikanin z Lublina. Po zakończeniu Mszy św. był
polonez na łące i misterium Jacka Kowalskiego o
zaśnięciu Najświętszej Maryi Panny. Do wieczora na
Jamnej trwać będą zabawy integracyjne i koncerty
zespołów.
Starostwo
powiatowe
w
Tarnowie
przygotowało grochówę dla wszystkich, którzy
przyjechali na Jamną.

Biskup południową sumę odpustową sprawował w
asyście przełoŜonego domu zakonnego marianów w
Licheniu, ks. Wojciecha Sokołowskiego MIC i kustosza
seniora Eugeniusza Makulskiego MIC, którego wierni
zgromadzeni w bazylice przywitali gromkimi brawami.
Pod koniec Mszy św. poświęcone zostały kwiaty i zioła,
które pielgrzymi przynieśli ze sobą, nawiązując w ten
sposób do starego zwyczaju określającego dzisiejszą
uroczystość świętem Matki BoŜej Zielnej. Potem
wszyscy
tradycyjnie
przeszli
w
procesji
eucharystycznej wokół bazyliki.
Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
rozpoczęły się w licheńskim Sanktuarium 14 sierpnia
Eucharystią połączoną z pierwszymi nieszporami.
Przewodniczył jej oraz słowo BoŜe wygłosił o.
Stanisław Go OSPPE, proboszcz parafii św. Wojciecha
w Brdowie, gdzie znajduje się Sanktuarium Matki BoŜej
Zwycięskiej, w którym posługują ojcowie paulini.
Za: www.marianie.pl.

- Trzeba przyjechać na Jamną, aby podtrzymywać
pamięć o naszej przeszłości. Tutaj rozkwita nadzieja,
trwa pamięć o historii, są tutaj wspaniali ludzie. Jamna
ma swój czar i klimat. Skarbem są ludzie przywiązani
do ziemi i Kościoła – mówi dominikanin o. Jan Góra.
Uroczystości zakończy w niedzielę odpust św. Jacka.
Uroczysta Msza św. zostanie odprawiona o godz.
11.00 przy ołtarzu polowym z udziałem pszczelarzy z
regionu tarnowskiego. Natomiast o godz. 17.00
rozpoczną się nieszpory, a po nich spotkanie z
Prymasem Polski kard. Józefem Glempem, który ma
odwiedzić Jamną. Od 17 do 19 sierpnia odbędą się
rekolekcje „ Mini-szkoła przebicia”. Będą wykłady i
dyskusje. Dominikanie zaprosili m.in. Krzysztofa
Zanussiego, Wandę Półtawską, Romana Kluskę i o.
Jacka Salija.

Kard. Jaworski w Kalwarii Zebrzydowskiej Kard.
Marian Jaworski, emerytowany metropolita lwowski
obrządku łacińskiego, przewodniczył 13 sierpnia w
sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej sumie
odpustowej z okazji uroczystości Matki BoŜej
Kalwaryjskiej, rozpoczynającej kilkudniowy odpust ku
czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W
homilii hierarcha podkreślił, Ŝe przemiana Ŝycia
dokonuje się często wtedy, kiedy Matka BoŜa prowadzi
grzeszników do Syna. Jak dodał dobrze rozumieją to
kalwaryjscy pątnicy.

Jamna to wioska, połoŜona w lasach CięŜkowicko RoŜnowskiego Parku Krajobrazowego, wśród jarów i
parowów. To miejsce pamiętające pacyfikację wsi we
wrześniu 1944 roku i bitwę stoczoną przez Armię
Krajową. Jamna to takŜe góra (530 m n.p.m.), której
rozległy masyw, w większości zalesiony, jest ozdobą
Parku Krajobrazowego. Dominikanie z Poznania
wybudowali na niej kościół Matki BoŜej Jamneńskiej Matki Niezawodnej Nadziei. 3 czerwca 1998 r. Jan
Paweł II na prośbę o. Jana Góry osobiście koronował
obraz.W okolicach Jamnej znajduje się kilkadziesiąt
cmentarzy Ŝołnierzy z czasów I wojny światowej.
Spoczywają tu obok siebie młodzi ludzie róŜnych
narodowości i wyznań.
Za: www.dominikanie.pl.

Abp. Michalik w Kalwarii Pacławskiej W Kalwarii
Pacławskiej k. Przemyśla zakończył się Wielki Odpust
Kalwaryjski. „Ten odpust w Kalwarii Pacławskiej jest
wielki nie dlatego, Ŝe w tym roku po raz pierwszy
uczestniczy w nim o. Tadeusz Rydzyk" - Ŝartował
metropolita przemyski, przewodniczący Konferencji
Episkopatu Polski abp Józef Michalik. Co roku odpust
trwa pięć dni, od 11-15 sierpnia. KaŜdego dnia
uczestniczy w nim od kilku do kilkudziesięciu tysięcy
osób. Program wypełniony jest od rana do późnej nocy.
Są msze, naboŜeństwa, celebracje sakramentu pokuty
i pojednania, dróŜki Matki BoŜej i Pana Jezusa i

„Ten człowiek wraca z Kalwarii juŜ zupełnie inny,
zupełnie przemieniony. My wszyscy jesteśmy słabi, ale
tym bardziej rozumiemy, kaŜdy z nas doświadcza, co
to znaczy pojednać się z Bogiem w sakramencie
pokuty” – mówił kard. Jaworski. Kulminacyjnym
momentem kalwaryjskich obchodów będzie niedzielna
procesja z figurą Matki BoŜej Wniebowziętej oraz
uroczysta Msza św.
Za: Radio Watykańskie
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koncert muzyczny franciszkańskiego zespołu „Fioretii"
z Krakowa.

Organizatorzy akcji podają wskazówki praktyczne jak
przygotować się do oddania krwi. Dawcą moŜe być
osoba w wieku 18-65 lat, legitymująca się dokumentem
ze zdjęciem i numerem PESEL stwierdzającym
toŜsamość
wraz
z
adresem
zamieszkania.

Sanktuarium poświęcone Matce BoŜej Kalwaryjskiej i
uroczystość Jej Wniebowzięcia koncentrowały uwagę
kaznodziejów na Maryi. Przedstawiano Ją jako wzór,
przykład i model do naśladowania.

Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne. Krew
pobiera się zawsze sprzętem jednorazowego uŜytku
Za: www.dominikanie.pl.”

Przewodniczący Episkopatu Polski mówił m.in. o
macierzyństwie, które nie moŜe się ograniczać tylko do
zrodzenia dziecka, ale musi zakładać „wychowanie go,
przekazanie wartości, wiary,
stylu Ŝycia". „Macierzyństwo to
słuŜba, to nie jest własna
ambicja" - dodał. Abp Józef
Michalik
publicznie
stawiał
pytania
matkom
zgromadzonym
na
placu
przysanktuaryjnym, czy kochają
swoje dzieci, czy odnajdują w
nich głębię swojej wiary, miłości
do Pana Boga i człowieka, czy
potrafią zapalić je do słuŜby.
(…)

Kard. Dziwisz: o. Kolbe odsłania wielkość i moc
kapłaństwa O. Kolbe objawił w Auschwitz moc i
wielkość kapłaństwa – powiedział kard. Stanisław
Dziwisz. Metropolita krakowski przewodniczył 14
sierpnia uroczystościom 68. rocznicy męczeńskiej
śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego. Odbyły się
one na terenie byłego obozu niemieckiego w
Oświęcimiu. Kard. Dziwisz podkreślił, Ŝe w swych
ostatnich godzinach o. Kolbe – mówiąc, Ŝe jest
katolickim kapłanem – odsłonił swój nierozerwalny
związek z Chrystusem.
„Znamienne jest to, Ŝe w godzinie publicznego
świadectwa odsłonił swoje kapłaństwo.Mógł mówić o
przynaleŜności do zgromadzenia zakonnego. On
jednak wyznał swój związek z NajwyŜszym Kapłanem
– Chrystusem. Chciał, aby wszyscy słuchający
wiedzieli, Ŝe decyzję podejmuje kapłan” – mówił kard.
Dziwisz. W uroczystościach w Auschwitz wzięło udział
ponad tysiąc pielgrzymów z diecezji bielsko-Ŝywieckiej,
a takŜe pątnicy z innych części Polski
Za: Radio Watykańskie

Ale arcybiskup mówił takŜe o innych współczesnych
problemach, o kryzysie małŜeństwa, rodziny, o braku
odpowiedniej polityki prorodzinnej, o zajmowaniu się
tematami
zastępczymi,
a
nie
rzeczywistymi
problemami, o wyludnianiu się Europy czy o
konieczności prawdy i uczciwości w Ŝyciu społecznym.
Jednocześnie zaznaczył, Ŝe nie jest pesymistą, a
mówiąc o tych problemach, chce jedynie budzić ludzkie
sumienia i kłaść te sprawy na serca wszystkich ludzi,
wielkich i małych. Bo - zdaniem metropolity - Kościół
nie musi się starać być „fajnym", poprawnym
politycznie. (…)

Pallotyńska akcja ewangelizacyjna nad Soliną
Zielone wzgórza nad Soliną' - śpiewał niegdyś
Wojciech Gąssowski. Tego lata tak śpiewać mogą
takŜe pallotyni oraz wolontariusze, którzy podjęli się
szczególnej akcji ewangelizacyjnej wśród turystów
przybywających nad Jezioro Solińskie i bieszczadzkie
szlaki. Wszystko to dzięki specjalnej akcji apostolskiej,
której inspiratorem był ks. Krzysztof Dudzik, pallotyński
proboszcz parafii w Bóbrce nad Soliną.

Tegoroczny Wielki Odpust Kalwaryjski przeŜywany był
w kontekście trzech wielkich jubileuszy: 800-lecia
Zakonu Franciszkanów, 600. rocznicy śmierci bł.
Jakuba Strzemię, współpatrona krakowskiej prowincji
franciszkanów i 330. rocznicy przybycia obrazu Matki
BoŜej do Kalwarii Pacławskiej.
jms

Od piątku w Warszawie trwa Jarmark Świętego
Jacka Wartościowe ksiąŜki, domowe wypieki, ręcznie
wykonywana ceramika, biŜuteria czy ekologiczne
"fretowskie" torby to atrakcje, które czekają przed
klasztorem dominikanów na warszawskiej Starówce od
14 do 17 sierpnia. Jarmark św. Jacka będzie teŜ okazją
do honorowego oddania krwi. Atrakcją dla
warszawiaków i turystów będzie m.in. Loteria Fantowa.
Fantami
są
upominki
sponsorowane
przez
warszawskie restauracje, kawiarnie, kina czy muzea.
W tym roku na naszej loterii do wygrania m.in
zaproszenia do 18 warszawskich restauracji, bilety do
Teatru Polonia, Ochota i Bajka oraz Kin Luna i
Alchemia.

We współpracy z Sekretariatem ds. Apostolstwa KsięŜy
Pallotynów oraz Zespołem Elektrowni Wodnych SolinaMyczkowce, przez całe wakacje w Solinie prowadzone
są liczne spotkania, koncerty, które mają za zadanie
przybliŜyć ludziom postać i charyzmat załoŜyciela
zgromadzenia - św. Wincentego Pallottiego. Na tej na
największej zaporze w Polsce otwarty został specjalny
Punkt Informacyjny, gdzie turyści nie tylko mogą
zasięgnąć informacji o samych pallotynach, ale takŜe o
licznych atrakcjach turystycznych Bieszczad.

Chętni mogą teŜ poznać historię ul. Freta i samego
klasztoru oraz jego roli w Powstaniu Warszawskim. W
piątek, 14 sierpnia o godz. 18.00 pokaz slajdów z
komentarzem ojca-seniora Rajmunda Koperskiego
dostępny
będzie
dla
wszystkich
w
salach
duszpasterstwa akademickiego. O. Koperski jest
związany z klasztorem na Freta od 1946 roku.
W ramach Jarmarku odbędzie się równieŜ akcja
honorowego oddawania krwi. W niedzielę, 16 sierpnia
od godz. 11.00 do 16.00 przy klasztorze stać będzie
specjalny
pojazd
Centrum
Krwiodawstwa.

Ponadto zwiedzający zaporę mają moŜliwość
zakupienia ksiąŜek pallotyńskiego Wydawnictwa
"Apostolicum", wydawnictwa Sekretariatu Misyjnego,
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misyjnych pamiątek z Afryki oraz pallotyńskiego
miesięcznika "Miejsca Święte". Turyści mogą takŜe
włączyć się w dzieło wspierania misji. Dodatkowo w
kaŜdą niedzielę na scenie przy zaporze odbywają się
Msze Święte, które swoją wyjątkową oprawą
przyciągają liczne rzesze turystów.

mieli niepowtarzalną okazję przejechać się po koronie
zapory. Program gwarantuje takŜe dobrą zabawę dla
dzieci i młodzieŜy, koncerty zespołów " La Pallotina" i
"Full Power Spirit". W lipcu prowadzony był takŜe
Tydzień Wakacyjnej Ewangelizacji Bieszczad, który
zakończył się koncertem zespołu "Pora Wiatru".
Pierwszy miesiąc wakacji zakończyła Masza Św. pod
przewodnictwem ks. Jana Pałygi SAC, egzorcysty i
duszpasterza małŜeństw w kryzysie.

Okolice Jeziora Solińskiego przyciągają turystów z
całej Polski pięknymi widokami, ciszą i spokojem,
całkowitym odizolowaniem się od codziennego Ŝycia.
To doskonałe warunki do przeŜywania wakacji z
Bogiem, łączących wypoczynek z uczestnictwem w
programie ewangelizacyjnym proponowanym przez
pallotyński Sekretariat ds. Apostolstwa Prowincji
Chrystusa Króla w Warszawie oraz podległe mu
agendy, w tym Biuro Pielgrzymkowe, mieszczące się
przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie.

W miesiącu sierpniu przewidziana jest jeszcze akcja
ewangelizacyjna prowadzona przez wspólnotę Odnowy
w Duchu Świętym z Brzeska, niedziela powołaniowa z
wizytą
kleryków
z
pallotyńskiego
WyŜszego
Seminarium Duchownego w Ołtarzewie oraz koncert
seminaryjnego zespołu "A.I.D.G". Wakacyjny program
zakończy niedziela misyjna przygotowana przez
Pallotyński Sekretariat Misyjny z Ząbek k. Warszawy.
Za: Serwis Informacyjny SAC

Uroczysta inauguracja sezonu rozpoczęła się 3 lipca,
po raz kolejny pallotyni połączyli ludzi z róŜnych
środowisk, coś dla siebie znaleźli Ŝeglarze, podczas
poświęcenia tutejszej przystani; motocykliści, którzy

Wiadomości zagraniczne

Santiago pielgrzymowali o. Nikodem Marian Gdyk OFM z
Krakowa i o. Wacław Stanisław Chomik OFM z
Wrocławia, wiceprezydent UFME.
Za: www.franciszkanie.com.

Z Santiago de Compostela na Górę św. Anny W
uroczystość Wniebowzięcia NMP, w sobotę 15 VIII,
zakończył się w Santiago de Compostela (Hiszpania) 2.
Europejski Mityng Franciszkański. Trwał siedem dni,
począwszy od niedzieli 9 VIII. Do grobu św. Jakuba
Apostoła przybyło ponad tysiąc młodzieŜy z piętnastu
krajów Europy, sympatyków św. Franciszka i św. Klary z
AsyŜu. Niewielką grupę polską przywiózł o. Zacheusz
Waldemar DrąŜek OFM; obecni teŜ byli inni Polacy,
którzy przybyli do Santiago indywidualnie.

Spotkanie Salezjańskiego Ruchu MłodzieŜowego
„Confronto” w Turynie. 'Wyjdźcie poza…' - to sedno
przesłania, jakie ks. Pascual Chávez, PrzełoŜony
Generalny
Salezjanów,
skierował
do
młodych
uczestników
Confronto
Salezjańskiego
Ruchu
MłodzieŜowego Europy. Młodzi, zgromadzeni w górnym
kościele Colle Don Bosco, zakończyli swoje spotkanie,
które rozpoczęło się 11 sierpnia, czcząc tym samym
rocznicę urodzin Ks. Bosko.
PrzełoŜony Generalny zwracając się do młodych z
Salezjańskiego Ruchu MłodzieŜowego, do tych tam
obecnych i do tych na całym świecie, rozpoczął swoje
kazanie zapraszając do zajęcia postawy radości i
dziękczynienia. 'Cała historia ludzkości, łącznie z
mrocznymi i dramatycznymi stronami, które poddawały w
wątpliwość istnienie Boga, mówią o stałej miłości Boga,
wyraŜającej się poprzez wiele osób, które w jego imieniu
podjęły wysiłek na rzecz sprawiedliwości, pokoju,
humanizmu, cywilizacji i zbawienia”. Wśród nich znajdują
się Ks. Bosko, Matka Mazzarello oraz inni święci i
wychowawcy młodzieŜy.

W ostatnim dniu mityngu przejęli oni od Hiszpanów
"KrzyŜ św. Damiana", z którym pielgrzymuje młodzieŜ,
począwszy od pierwszego spotkania w AsyŜu w roku
2007. Młodzi zawiozą go do sanktuarium na Górze Św.
Anny (województwo opolskie), gdzie w 2012 r. odbędzie
się 3. Europejski Mityng Franciszkański. Tematycznie
nawiąŜe on do 800-lecia powstania Zakonu Ubogich
Sióstr św. Klary.

Jest to dziękczynienie, które wyraŜamy takŜe w tym roku
obchodów 150. rocznicy za dar, jakim Ks. Bosko
obdarował Zgromadzenie i Rodzinę Salezjańską. Radość
i wdzięczność, które młodzi muszą posiadać, gdy
spoglądają na własne Ŝycie, w którym dary Boga są
oczywiście obecne: “za miłość waszych rodziców i
dyspozycyjność waszych wychowawców; i za wiele
innych darów; za spotkanie tak wielu was, dzielących się
przyjaźnią, planami; za to świętowanie, znajdujące wyraz
w Eucharystii, autentycznej i zaangaŜowanej!'.

Młodzi przybyli do grobu św. Jakuba w trzecim dniu
pieszego pielgrzymowania, 12 VIII, wyruszając z Monte
da Gozo (Góra Radości). W pierwszych dwóch dniach
kroczyli trasą pielgrzymów, która wiedzie z miasta León.
W ostatnim dniu "Drogą św. Jakuba" szli z nimi m.in. o.
José Rodríguez Carballo OFM, minister generalny z
Rzymu, i o. Vitor Melicias OFM, minister prowincjalny z
Lizbony, prezydent UFME - Unii Braci Mniejszych
Europy,
która
inspiruje
europejskie
mityngi
franciszkańskie. Z polskich ministrów prowincjalnych do

Odwołując się do obrazu drzwi, ks. Chávez poprosił
młodych o otwarcie się na wprowadzenie Boga do
swojego Ŝycia, jak to zrobiła Maryja, a przywołując sen
ks. Bosko z 9. roku Ŝycia, powiedział: “Otwórzcie wasze
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Ŝycie na wielkie marzenie, jakie Bóg ma dla kaŜdego z
was: na świętość!”. (…)

kolejny raz organizowana przez Salwatorianów XXII juŜ,
doroczna polonijna pielgrzymka z Chicago do
sanktuarium Matki BoŜej Częstochowskiej w Merrillville.
Przed udaniem się na trasę pielgrzymki pątnicy wzięli
udział w Mszy św. sprawowanej w Chicagowskiej parafii
św. Michała przez arcybiskupa Chicago kard. Francis
George.
Hasłem
towarzyszącym
tegorocznemu
wędrowaniu do Matki BoŜej były słowa „Maryja Gwiazdą
Nadziei”.

Cały tekst homilii-przesłania PrzełoŜonego Generalnego,
skierowanego do młodych z Salezjańskiego Ruchu
MłodzieŜowego, będzie dostępny w większej liczbie
języków w najbliŜszych dniach na stronie www.sdb.org
Za: www.salezjanie.pl.

Katolicy odzyskują kościół w Dniepropietrowsku
Po 18 latach starań katolikom w Dniepropietrowsku na
Ukrainie zwrócono kościół św. Józefa. Jak poinformował
wikariusz generalny diecezji charkowsko-zaporoskiej, ks.
Jan Sobiło, ostateczną decyzję w tej sprawie podjął 10
sierpnia sąd apelacyjny w tym mieście. Tym samym
rzymskokatolicka parafia św. Józefa w Dniepropietrowsku
jest znowu pełnoprawnym właścicielem świątyni będącej
przedmiotem wieloletniego sporu. Wierni mogą tam juŜ
się modlić i rozpoczynać prace remontowe. Parafii w
Dniepropietrowsku posługują Bracia Mniejsi Kapucyni z
Wiceprowincji Ukrainy i Rosji.
Kościół w Dniepropietrowsku zbudowali tamtejsi katolicy
ponad 130 lat temu. Budynek zarekwirowany w czasach
sowieckich na rzecz państwa był następnie bezskutecznie
rewindykowany u władz ukraińskich przez miejscową
parafię. Konflikt nasilił się w 1998 r., gdy całą działkę
sprzedano amerykańskiej firmie Dugsbery Inc związanej z
jednym z ukraińskich oligarchów.

Wśród pielgrzymów nie zabrakło równieŜ grupy
Salwatorianów na czele z ks. Józefem Zuziakiem SDS od
wielu juŜ lat organizatorem i przewodnikiem pielgrzymki,
ponadto na trasie moŜna było równieŜ dostrzec ks.
Bronisława Jakuba SDS, Tadeusza Majchera SDS, Ks.
Władysława Pawlika SDS, Ks. Ireneusza Pelkę SDS, Ks.
Jacka Grucelę SDS, Ks. Mirosława Stanka SDS, Br.
Darka Makowskiego SDS i Br. Marka Miazgę.

Umowa została dokonana nielegalnie, jednak przez
dłuŜszy czas próbowano na tym terenie kontynuować
inwestycje budowlane, poczynając od wyburzenia
kościoła. Spotkało się to z protestami wiernych, których
starano się zastraszyć przy niejednoznacznej postawie
władz miejskich. Jednak kolejne wyroki sądu oraz nacisk
opinii publicznej ostatecznie przychyliły szalę na stronę
katolików.
Za: www.kapucyni.pl.

Około 6-tysięczna grupa pielgrzymów dotarła do
sanktuarium Matki BoŜej Częstochowskiej w godzinach
popołudniowych w niedzielę 9.08, gdzie została
przywitana przez przełoŜonego miejscowej wspólnoty
Salwatorianów ks. Tadeusza Majchera SDS. Następnie
pielgrzymi wzięli udział we Mszy św. sprawowanej przez
liczną grupę kapłanów zakonnych i diecezjalnych pod
przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji Chicago
ks. bp. Thomasa Paprockiego. Za: www.sds.pl

Salwatoriańska pielgrzymka z Chicago do
Merrillville W dniach 8-9 sierpnia 2009 r miała miejsce

Internetowa strona tygodnia
Internetowe zaproszenie z Brazylii Nowy Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii ks. dr
Zdzisław Malczewski SChr zaprasza na internetową stronę Misji www.tchr.org/pmkcuritiba.
MoŜna tam znaleźć szereg informacji z Ŝycia polonii brazylijskiej i misjonarzy tam
pracujących. Ukazał się takŜe drugi numer „Echa Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii”. Wersję
elektroniczną biuletynu do pobrania (PDF) moŜna znaleźć właśnie na stronie PMK. Biuletyn
skierowany jest do polskich misjonarzy i misjonarek pracujących w Brazylii oraz do liderów
polonijnych. Wychodzi tylko w języku polskim. Zapraszamy do wirtualnych odwiedzin.

Zapowiedzi wydarzeń
XXIV Kapituła Generalna Zgromadzenia Misjonarzy
Klaretynów W dniach od 11 sierpnia do 10 września

Marianie zapraszają: jesienna akcja 'Pola Nadziei'
Serdecznie zapraszamy po raz kolejny do udziału w
międzynarodowej i ogólnopolskiej akcji hospicyjnej „Pola
Nadziei 2009/2010”. Po raz kolejny podejmujemy wspólne
działania. Nasza praca to nie tylko słuŜba umierającym, to
nie tylko tak potrzebne wsparcie dla osób w Ŝałobie, ale
takŜe nieustanne wnoszenie do społeczeństwa źródeł
nadziei, Ŝe zawsze moŜna pomóc bardzo cierpiącym
osobom. Dlatego na ile moŜemy, szkolimy młodzieŜ,
wolontariuszy, słuŜbę zdrowia, w miarę naszych
skromnych sił zapraszamy do współpracy media, aby

2009 r. w Rzymie odbywa się 24 Kapituła Generalna
Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów. Hasłem Kapituły
jest: Wezwani do ewangelizacji. Jak Ŝyć powołaniem
misjonarskim dzisiaj. W Kapitule uczestniczy 78 członków
(74 kapłanów, 3 braci i 1 student) reprezentujących 20
Prowincji, 15 Delegatur i Domy generalne. Siedniu
członków Kapituły jest z Afryki, 24 z obu Ameryk, 15 z
Azji i 31 z Europy. Prosimy o modlitwę w intencji o dobre
owoce Kapituły. Za: www.klaretyni.pl.
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pokazywać jak rozumieć
cierpiących ludzi.

i

jak

wspierać

róŜnych

Stancje dla studentów u Salezjanów w Warszawie
Dom salezjanów na ul. Kawęczyńskiej w Warszawie
przygotowuje piętro z myślą o studentach. W
pomieszczeniach do tej pory wynajmowanych dla
pedagogiki UKSW zostały juŜ zakończone prace
adaptacyjne.

Na świecie jest miejsce dla starszych, cierpiących i
umierających – jesteśmy z nimi i uczymy szczególnie
młodzieŜ i rodzinę, jak być razem do końca. W związku z
tym, Ŝe NFZ opłaca kaŜdego roku tylko 70% naszych
kosztów medycznych kaŜdy grosz jest dla nas waŜny. To
takŜe waŜny element akcji – malutkie datki tysięcy ludzi
dobrej woli.

W siedemnastu pokojach, z których kaŜdy posiada
własną łazienkę, w nowym roku akademickim będzie
mogło zamieszkać 51 młodych ludzi zdobywających
wykształcenie na wyŜszych uczelniach Stolicy.

śonkilowe „Pola Nadziei” są znakami przypominającymi,
Ŝe są ludzie, którzy z nadzieją podchodzą do wielkich
problemów cierpiących ludzi. Cebulki Ŝonkili są symbolem
akcji oraz są niepowtarzalnymi cegiełkami. Przygotowując
Ŝonkilow ”Pola Nadziei” zbierane są datki na prowadzenie
opieki nad nieuleczalnie chorymi oraz nad osobami w
Ŝałobie. Zasadniczy czas sadzenia Ŝonkilowych „Pól
Nadziei” to tradycyjnie 1 połowa października 2009 r. Z
akcją wiąŜą się w naszym Hospicjum następujące
wydarzenia:
10października 2009 r. koncert „Głosy dla hospicjów” w
ramach Światowego Dnia Opieki Paliatywnej i
Hospicyjnej, na który zapraszamy chętnych wykonawców

Informacji na temat moŜliwości zamieszkania studentów
w domu salezjanów na ul. Kawęczyńskiej udziela ekonom
warszawskiego domu, ks. Andrzej Hołownia (tel. 601 177
218) oraz kierownik, ks. Jerzy Konaszewski (tel. 662 714
750).

'Wybieram śycie' - III Pallotyńskie Spotkanie
Młodych Wybór z natury rzeczy pociąga za sobą
decyzje i ich konsekwencje. Zatem Ŝyjemy tak, jak
wybieramy, ale… No właśnie! Skąd moŜemy wiedzieć, Ŝe
wybieramy to, co dla naszej godności jest optymalnie
dobre? Czy rzeczywiście czujemy się ludźmi wolnymi?
Gdzie zaczyna się, a gdzie kończy się moja wolność? Na
te i inne pytania będą mogli szukać odpowiedzi
uczestnicy kolejnego Spotkania Młodych organizowanego
w dniach 28-29 sierpnia w WyŜszym Seminarium
Duchownym KsięŜy Pallotynów w OŜarowie Mazowieckim
(k. Warszawy).

- 11 października 2009 r. to międzynarodowy dzień
hospicjów
- JuŜ teraz zapraszamy na szkolenie dla młodzieŜy szkół
gimnazjalnych oraz średnich 'ABC pomocy cięŜko
chorym”' które odbędzie się 20 października 2009 r. w
godz. 14:00 – 18:00
Szkolenie
dla
pełnoletnich
kandydatów
na
wolontariuszy, 24-25 października 2009 r. (I część) oraz
7-8 listopada 2009 r. (II część) *
- Zaduszkowy koncert dla rodzin zmarłych pacjentów, 5
listopada 2009 r. w kościele Matki BoŜej z Lourdes przy
ul. Wileńskiej w Warszawie, Praga-Północ, godz. 17:00
(szukamy wykonawców)

Hasłem tegorocznego Spotkania jest… 'WYBIERAM
śYCIE!!!' Okazji do wspólnej refleksji i dzielenia się na
temat sposobu przeŜywania wolności dostarczą
warsztaty, dyskusje w grupach, konferencje oraz
wspólnotowa modlitwa i zabawa w rytmach muzyki
chrześcijańskich zespołów „Porozumienie” oraz „La
Pallotina”. Podobnie jak w minionych latach, spodziewani
są młodzi ludzie z całej Polski, a zwłaszcza z parafii i
środowisk, w których duszpasterstwo prowadzą Pallotyni
z obu polskich Prowincji oraz Siostry Pallotynki.

Zapraszamy na nasze „Ŝonkilowe” konkursy: dla dzieci
tradycyjnie na wykonanie boŜonarodzeniowej kartki
świątecznej dla chorych, dla młodzieŜy – konkurs literacki
na temat 'Młody człowiek potrafi kochać i pomagać.
Cebulki moŜna zamawiać w Ośrodku Hospicjum Domowe
przy ul. Tykocińskiej 27/35, takŜe telefonicznie: (22) 67967-00
lub
pocztą
elektroniczną
e-mail:
hospicjum@marianie.pl. Osobami odpowiedzialnymi za
organizację akcji „Pola Nadziei” Ośrodka są: ks. Andrzej
Dziedziul MIC (0-603-872-509) oraz Pani Barbara
Kierska. Informacje o akcji na naszej stronie internetowej:
http://www.hospicjum-domowe.waw.pl/ lub na stronie
http://www.polanadziei.pl/ krakowskiego Hospicjum św.
Łazarza – koordynatora akcji w Polsce.
Za: www.marianie.pl

Czym róŜni się to pallotyńskie Spotkanie Młodych od
podobnych imprez? Przede wszystkim rodzinną
atmosferą, jaką stwarza kameralny kadr Ołtarzewskiego
Seminarium
Duchownego.
WaŜna
jest
równieŜ
bezpośrednia bliskość rozpoczynającego się wkrótce
nowego roku nauki w szkołach, którą warto podjąć z
większą świadomością własnej wolności, a tę moŜe dać
jedynie Chrystus! Zapraszamy serdecznie!!!
Za:www.pallotyni.pl

Nasi Święci
LIST BISKUPA TADEUSZA RAKOCZEGO O ŚW. MAKSYMILIANIE
Umiłowani, Siostry i Bracia!
W liczne obchody religijne i narodowe w sierpniu wpisuje
się równieŜ liturgiczna uroczystość ku czci św.
Maksymiliana Marii Kolbego, którą będziemy obchodzić w
dniu 14 sierpnia. Nasza diecezja ma szczególne powody,
aby w tym dniu zgromadzić się przy Męczenniku Miłości.
Od 17 lat jest naszym Patronem, a miejsce jego
męczeńskiej śmierci jest na naszej ziemi. Trzeba nam w
duchu wiary pochylić się nad Człowiekiem, który w trudną

historię XX wieku wniósł odwagę miłości i trud
apostolskiego
zaangaŜowania.
W
przeddzień
uroczystości Wniebowzięcia NMP, 14 sierpnia 1941 r., o.
Maksymilian Maria Kolbe, Rycerz Niepokalanej, odszedł z
tego świata po swą wieczną nagrodę. Zakończył swe
Ŝycie, swoją kapłańską i zakonną misję, ofiarną śmiercią
za brata, za drugiego człowieka. Tym samym dał
świadectwo prawdzie słów Chrystusa: "Nikt nie ma
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większej miłości od tej, gdy ktoś Ŝycie swoje oddaje za
przyjaciół swoich" (J 15, 13). Idąc śladami Chrystusa
ojciec Kolbe uczynił tak, jak jego Mistrz. Na placu
apelowym KL Auschwitz wypowiedział słowa, które
wywarły niesamowite poruszenie: „Jestem kapłanem
katolickim. Chcę iść za niego”- wskazując na Franciszka
Gajowniczka. Swoim odwaŜnym wystąpieniem zaskoczył
nawet oprawców.

rocznica jego kanonizacji. Serdecznie zapraszam
wiernych naszej diecezjalnej wspólnoty do udziału w
nadchodzących
uroczystościach
ku
czci
św.
Maksymiliana Kolbego. Uczyńmy to w dniu 14 sierpnia we
wszystkich parafiach naszej diecezji. Powierzmy się Jego
wstawienniczej opiece równieŜ w naszych rodzinach.
Niech ten dzień będzie dla nas wspaniałą okazją do
modlitwy i refleksji nad znaczeniem miłości i przebaczenia
w naszym Ŝyciu.

Mimo upływu czasu ofiarny czyn św. Maksymiliana nie
przestaje fascynować. Ten czyn jest wymownym znakiem
nadziei w czasach, gdy los wielu ludzi we współczesnym
świecie jest zagroŜony. Cień systemów totalitarnych i
dzisiaj dotyka ludzi wielu krajów świata, a wołanie o
wolność i o godne warunki Ŝycia spotyka się z przemocą i
śmiercią. Nie przestaje więc być św. Maksymilian głosem
ludzi głodnych i udręczonych, ale równieŜ głosem miłości,
pokoju i nadziei. Nie jesteśmy skazani na zło i jego skutki.
Jesteśmy wezwani do wytrwałego budowania takiego
systemu wartości, przez który człowiek będzie mógł Ŝyć
bezpiecznie, zgodnie z zasadami Dekalogu. Osią takiego
systemu jest niezwycięŜona miłość. Bo tylko ona jest
twórcza, jak uczy męczennik z Oświęcimia.

Miejscem wyjątkowym dla uczczenia św. o. Maksymiliana
Kolbego będzie Obóz Koncentracyjny Auschwitz. To tam,
przy Bloku 11, w pobliŜu celi śmierci, postawimy ołtarz,
aby w dniu 14 sierpnia o godz. 10.30 sprawować
Najświętszą Ofiarę. Będzie jej przewodniczył Metropolita
Krakowski ks. kard Stanisław Dziwisz, który przebywając
w miejscu męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana wyznał
3 lata temu: „Przychodzę tutaj z potrzeby serca. Ale
przychodzę tutaj równieŜ z obowiązku. To nasz
obowiązek. Tu przemawiają męczennicy, a w szczególny
sposób przemawia Maksymilian Kolbe i cela jego śmierci.
Biskupi polscy w liście do episkopatu niemieckiego
napisali: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. MoŜe
dzisiaj powiem tylko: Przebaczamy - ale chcemy
pamiętać o męczeństwie. Chcemy się modlić, Ŝeby to, co
tu się dokonało nie miało miejsca na ziemi. A to
zwycięstwo Maksymiliana i tylu innych niech przyczynia
się do braterstwa i pokoju ciągle zagroŜonego na
świecie”. Niech Eucharystia sprawowana w byłym obozie
zgromadzi nas jak najliczniej. Zapraszam mieszkańców
Oświęcimia i ziemi oświęcimskiej, przedstawicieli parafii
naszej diecezji i wszystkich stowarzyszeń i środowisk,
którym przewodzi św. Maksymilian.
Zapraszam do koncelebry kapłanów. Niech w Roku
Kapłańskim świetlany przykład Ŝycia o. Kolbego pozwoli
nam jeszcze pełniej odczytać sens i wymowę naszego
posługiwania kapłańskiego. On chciał umrzeć jako
kapłan. Wcześniej równieŜ Ŝył całą głębią swego
kapłaństwa. Św. Maksymilian wyraŜa swoim Ŝyciem
równieŜ całe piękno powołania zakonnego. W roku
poświęconym 800-leciu charyzmatu franciszkańskiego w
tym wyjątkowym miejscu wraz z Ojcami Franciszkanami i
siostrami zakonnymi wyrazimy wdzięczność Bogu za o.
Maksymiliana, który swoim Ŝyciem zakonnym dał
heroiczne świadectwo drogi Ŝycia w regule św.
Franciszka z AsyŜu.

Miejsce męczeństwa ludzi wielu narodów świata na
terenie byłego Niemieckiego Nazistowskiego Obozu
Koncentracyjnego i Zagłady Auschwitz – Birkenau
stanowi szczególny pomnik i sanktuarium pamięci o
więźniach i ich cierpieniach. To miejsce jest
ostrzeŜeniem, jak łatwo moŜna człowiekowi zadać ból,
pozbawić go ludzkich praw i straszliwie poniŜyć. To
miejsce woła o ducha braterstwa między ludźmi, o pokój
na świecie, o poszanowanie niezbywalnych praw
ludzkich, gdziekolwiek są one deptane we współczesnym
świecie. Przez pamięć na św. Maksymiliana Marię
Kolbego, św. Teresę Benedyktę od KrzyŜa i wszystkich
błogosławionych
„męczenników
oświęcimskich”,
wyznawcy Chrystusa prowadzeni wraŜliwością serca,
łączą się z wszystkimi ludźmi dobrej woli i przybywają na
miejsce męczeństwa więźniów wielu narodów świata, aby
przez odwołanie się do Miłosierdzia Boga odnaleźć
światło i moc do budowania kultury miłości i
przebaczenia.

Uroczystości na terenie byłego obozu KL Auschwitz
poprzedzi diecezjalna piesza pielgrzymka, która wyruszy
z kościoła oświęcimskiego pw. św. Maksymiliana o godz.
9.00. Podobna pielgrzymka wyruszy równieŜ z HarmęŜ
pod przewodnictwem OO. Franciszkanów i rozpocznie się
naboŜeństwem Transitus o godz. 8.00 w kościele
Franciszkanów w HarmęŜach. Wdzięczni dla Sługi
BoŜego Jana Pawła II za dar kanonizacji św.
Maksymiliana Marii Kolbego zgromadzimy się w kościele
pod jego wezwaniem w I niedzielę października na mszy
św. o godz. 11.00.
Zapowiadając powyŜsze uroczystości i zachęcając do
uczestnictwa w nich mam na względzie równieŜ waŜną
okoliczność. Jest nią 30-lecie pobytu Jana Pawła II w
byłych obozach Auschwitz – Birkenau. Niech udział w
uroczystościach maksymilianowskich w Oświęcimiu
wyraŜa równieŜ wdzięczność i miłość naszego Kościoła
dla Sługi BoŜego Jana Pawła II i dla jego następcy
Benedykta XVI za obecność na naszej ziemi.

14-go sierpnia br. minie 68 rocznica męczeńskiej śmierci
o. Maksymiliana Kolbego, a 10 października br. - 27

Wszystkim z serca błogosławię
Tadeusz RAKOCZY
Biskup Bielsko-śywiecki
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