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Wiadomo ść tygodnia  
 

 

Odpust Matki Bo Ŝej  Częstochowskiej 
„pod znakiem troski o Ŝycie oraz o mał Ŝeństwo i rodzin ę” 

 
O obronę świętości oraz trwałości małŜeństwa i rodziny 
apelował na Jasnej Górze abp Henryk Muszyński. 
Metropolita gnieźnieński wygłosił kazanie podczas 
głównych uroczystości odpustowych ku czci Matki BoŜej 
Częstochowskiej. Wziął w nich udział episkopat Polski na 
czele z prymasem, kard. Józefem Glempem oraz ponad 
80 tys. wiernych. Kaznodzieja przypomniał, Ŝe 
małŜeństwo jako trwały związek męŜczyzny i kobiety nie 
jest wymysłem ludzi ani Kościoła, ale usankcjonowanym 
przez Stwórcę porządkiem natury podniesionym do znaku 
sakramentu.  
 

Mówienie o jakimkolwiek innym małŜeństwie jest 
tragiczną pomyłką. Podziękował rodzicom wielodzietnym 
za to, iŜ wbrew powszechnie przyjętym standardom 
pokazują, Ŝe moŜna Ŝyć respektując BoŜe prawo. Z 
apelem zwrócił się takŜe do chrześcijańskich małŜonków: 
„Brońcie świętości i trwałości małŜeństwa rodziny, w 
codziennym Ŝyciu bądźcie świadkami, Ŝe jedna jest 
prawdziwa miłość, która ma swoje źródło w Bogu”. 
 
Abp Muszyński ubolewał, Ŝe dziś początek ludzkiego 
Ŝycia pozbawiony zostaje miłości właściwej aktowi 
małŜeństwa i przestrzegał przed samowolą człowieka, 
która moŜe być katastrofą dla ludzkości. „W imię 
fałszywie pojętej wolności jednych kwestionuje się, lub 
wręcz odmawia prawa do Ŝycia drugim, z reguły tym 
najbardziej bezbronnym, potrzebującym, słabym, którzy 
sami bronić się nie mogą. To jest nowa forma 
dyskryminacji!” – mówił metropolita gnieźnieński. 
 
Podczas sumy ponowione zostały zaktualizowane 
Jasnogórskie Śluby Narodu, których autorem jest Prymas 
Wyszyński. Na odpust na Jasną Górę dotarło 88 
pielgrzymek pieszych. Przyszło w nich prawie 37,5 tys. 
osób – o 2 tys. więcej niŜ w 2008 r.Modlitwie towarzyszyła 

kopia Cudownego Obrazu peregrynująca po Polsce jako 
znak szczególnej obecności Jasnogórskiej Maryi pośród 
polskiego Narodu.  
I. Tyras, Radio watykanskie , Wiecej: www.jasnagora.com 
 
 
Powitanie o. Izydora Matuszewskiego, generała 
Zakonu Paulinów, wygłoszone na Uroczysto ść Matki 
BoŜej Jasnogórskiej   
 
W dniu imienin Matki BoŜej Jasnogórskiej, która z tego 
Wzgórza w Częstochowie uczyniła swój Dom, i w którym 
jest obecna jako Matka wszystkich Polaków, pozdrawiam 
Was wszystkich, Drodzy Bracia i Siostry, zwłaszcza Was, 
Kochani Pielgrzymi, którzy podąŜaliście pieszo w tych 
dniach do Maryi. Dziękuję za Wasz trud i obecność. 
Witam Was na czele z KsięŜmi Kardynałami, 
Arcybiskupami i Biskupami oraz kapłanami, którzy Wam 
przewodzą w pielgrzymce wiary i wzorem Sług BoŜych, 
Jana Pawła II oraz Prymasa Stefana Wyszyńskiego, 
trwają wiernie na modlitwie w Domu Matki, za co 
jesteśmy im bardzo wdzięczni. 
  
Do Maryi Jasnogórskiej, która „tutaj mieszka”, jak mówił 
Jan Paweł II, i jest Matką Polskiego Domu, przynosimy 
sprawy radosne i trudne, bo Ona za nas i z nami zawsze 
się modli, gdyŜ dana jest przez Boga ku obronie 
polskiego narodu. Matce i Królowej naszej przynosimy 
nasze trudne dziś: obawy ludzi o miejsca pracy, rozpacz 
wyzyskiwanych robotników, bezradność ludzi chorych, 
smutek rodzin, gdzie ciągle brak środków do Ŝycia, 
zniechęcenie rodziców i zawiedzione nadzieje młodych, 
tragedie rozbitych rodzin, widmo przemocy bogatych, 
doświadczenia jakiejś społecznej znieczulicy. 
  
Z wielkim niepokojem patrzymy na proponowany styl 
Ŝycia, jakby Boga nie było. A kto potem będzie osuszał 
wylewane łzy, kto będzie leczył głębokie rany w narodzie? 
Dnia 26 sierpnia 1980 roku, gdy w Polsce trwały strajki, 
które zrodziły narodową „Solidarność”, kardynał Stefan 
Wyszyński mówił z tego miejsca do sumienia wszystkich 
Polaków: „Odpowiedzialność jest wspólna. (...) Niekiedy 
moŜe brać górę troska o dobro osobiste czy zawodowe 
nad wartościami wyŜszego rzędu, jakimi są - dobro rodzin 
i dobro narodu. JuŜ ongiś naszym praojcom wypowiadał 
swoje ubolewania kaznodzieja narodowy, Piotr Skarga. 
Gdy okręt tonie, nie pora myśleć o własnych węzełkach, 
by je ratować. (...)  
 
MoŜe dzisiaj sytuacja nie jest tak tragiczna, niemniej 
jednak ogromnie waŜną jest rzeczą nasza dojrzałość 
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narodowa i obywatelska. A to wymaga, abyśmy mieli 
poczucie odpowiedzialności nie tylko za własne sprawy, 
ale za cały naród”. 
  
Drodzy Bracia i Siostry! CzyŜ dziś nie potrzeba nam na 
nowo posłuchać wołania tego proroka XX wieku, Prymasa 
Tysiąclecia, Ŝeby obudzić polskie sumienia i poderwać się 

do odnowy naszego Ŝycia? Wołamy zatem z nadzieją: 
Maryjo, Tyś zawsze była nam pomocą i ratunkiem, sam 
Bóg dał nam Ciebie ku naszej obronie, więc i dzisiaj okaŜ 
nam się Matką i pomóŜ nam z godnością dzieci BoŜych 
Ŝyć w polskim domu. 
 
 

 
     

  Wiadomo ści krajowe  
 

  
Palloty ńskie Spotkanie Młodych 2009  Uroczystą 
Eucharystią, której przewodniczył zastępca przełoŜonego 
generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego 
ks. Zenon Hanas SAC, zakończyło się III Pallotyńskie 
Spotkanie Młodych w Ołtarzewie k. Warszawy. 
W WyŜszym Seminarium Duchownym księŜy pallotynów 
przez dwa dni – piątek i sobota – pojawiło się ponad 700 
osób – młodych z całej Polski i z zagranicy: Białorusi, 
Ukrainy, Słowacji. 

 
Tegoroczne Spotkanie odbyło się pod hasłem: „Wybieram 
śycie”, co znakomicie koresponduje z hasłem 
całorocznego programu duszpasterskiego Koscioła 
„Otoczmy troską Ŝycie”. Plan spotkania zakładał 
pochylenie sie nad tematem w moŜliwie najszerszym jego 
znaczeniu. Uczestnicy mieli przede wszystkim okazję 
spotkać się ze sobą i zaznać oŜywczej radości bycia 
razem. Mogli równieŜ uczestniczyć w przygotowanych 
warsztatach tematycznych, które z róŜnych perspektyw 
spoglądały na problem wybierania Ŝycia. Byli obecni 
podróŜnicy, himalaiści, ratownicy medyczni z Maltańskiej 
SłuŜby Medycznej. Dziennikarz Andrzej Zalewski 
opowiedział o Ŝyciu „eko”, byli narkomani i alkoholicy 
mówili o powrocie do Ŝycia – wyjściu z nałogu. Gościem 
spotkania był teŜ ks. Piotr Krakowiak SAC dyrektor 
gdańskiego hospicum i inicjator akcji „Hospicjum to teŜ 
Ŝycie”. Te i inne spotkania były świadectwem, Ŝe warto 
śyć. (…). Justyna Tyrakowska      

               Za www.spotkanie.pallotyni.pl 
 
Liche ńskie Dni Rodziny - 'Piknik z mama i tat ą' 
Ponad 25 tysięcy wiernych przybyło 30 sierpnia 2009 r. 
do Sanktuarium w Licheniu. Przyjechali całymi rodzinami 
by wziąć udział w Mszach Świętych z Błogosławieństwem 
dla dzieci i młodzieŜy. Południowa Eucharystia której 
przewodniczył biskup senior diecezji włocławskiej 
Bronisław Dembowski zgromadziła ponad 5 tysięcy 
wiernych. Sierpniowe uroczystości w Sanktuarium to 
jedno z kilku najwaŜniejszych wydarzeń w kalendarzu na 
ten rok.  
 
Jak mówi kustosz sanktuarium ks. Wiktor Gumienny 
MIC:    Dni Rodziny to czas kiedy do Matki BoŜej 
Licheńskiej przybywa bardzo duŜo rodzin z dziećmi. 
NajwaŜniejsza, w trakcie całego dnia, jest Msza św. z 

błogosławieństwem dzieci i młodzieŜy. Kończą się 
wakacje i zaczyna rok szkolny. Dziękujemy Panu Bogu za 
udane wakacje i prosimy o błogosławieństwo przed 
zbliŜającym się rokiem szkolnym i nowymi obowiązkami.   

Jak co roku w ostatnia niedzielę wakacji na południowej 
Mszy św. zgromadziły się tłumy wiernych wśród których 
dominowały dzieci i młodzieŜ wraz z rodzicami. To do 
nich w szczególności skierowane były słowa biskupa 
seniora Bronisława Dembowskiego:   Przed zbliŜającym 
się rokiem szkolnym pamiętajmy o wychowawcach i 
nauczycielach, ich praca jest bardzo trudna i nie zawsze 
doceniania. Modlimy się do Pana Boga słowami „Umocnij 
w nas wszystko co dobre i troskliwie strzeŜ tego co 
umocniłeś” – to jest zasadnicza modlitwa przed nowym 
rokiem szkolnym - mówił bp. Wspominał teŜ lata swego 
dzieciństwa gdy zamiast dzwonka szkolnego słychać było 
huk bomb.   Skończyłem właśnie 5 klasę szkoły 
powszechnej i dobrze pamiętam 1 września 1939 roku, to 
był piątek i wczesnym rankiem słyszałem wybuchy bomb. 
Miałem w związku z tym długie wakacje – chodzenie do 
szkoły nie było moŜliwe. Pamiętam jak w tej trudnej 
sytuacji mimo tych wojennych warunków katecheta mówił 
byśmy zachowywali BoŜe Przykazania.   

Południowa Msza św. w bazylice zakończyła się 
Błogosławieństwem, w tym osobistym dla młodzieŜy i 
dzieci. Kapłani nakładali swe dłonie na głowy wiernych i 
modląc prosili o BoŜe Błogosławieństwo (…). Za:  
www.lichen.pl 

Peregrynacja relikwii Małgorzaty Marii Alacoque i 
obrazu NSPJ Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek 
Misjonarek, załoŜone przez Matkę Jadwigę Kuleszę, 
przeŜywa drugi Rok Wielkiej Nowenny przed 100 – leciem 
istnienia Zgromadzenia. ZałoŜycielka Ŝyła Tajemnicą 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dlatego rok 2009   
upływa pod znakiem peregrynacji relikwii Małgorzaty Marii 
Alacoque i Obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa  po 
poszczególnych klasztorach, w których Siostry pełnią 
swoją posługę i misję.  

Relikwie wielkiej Apostołki Serca Jezusowego zostały 
przywiezione przez delegację księŜy Sercanów z 
klasztoru Sióstr Wizytek w Paray-le-Monial we Francji, 
gdzie ta święta i pokorna mistyczka poprzez objawienia 
Chrystusa poznawała miłość Najświętszego Serca 
Jezusowego do ludzi.   Uroczystości peregrynacyjne 
relikwii św. Małgorzaty Marii Alacoque rozpoczęły się 18 
sierpnia br., w domu generalnym Zgromadzenia Sióstr 
Benedyktynek Misjonarek w Otwocku        k/ Warszawy.  
Od 25 sierpnia relikwie świętej Wizytki nawiedzają 
wspólnoty zakonne w Ełku, Kwidzynie, Koninie, 
Puławach, gdzie siostry i lud BoŜy, mają okazję lepiej się 
przyjrzeć  tej umiłowanej uczennicy Serca Jezusowego i 
oczami wiary zobaczyć  jej heroiczną miłość, wyraŜającą 
się w głębokiej modlitwie, ofierze, nadzwyczajnej pokorze 
i posłuszeństwie w niełatwej misji zleconej jej przez 
samego Jezusa: szerzenia kultu Jego Najświętszego 
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Serca. Zakończenia peregrynacji będzie miało miejsce 21 
września 2009 r. w Domu Generalnym w Otwocku.  Aby 
we wszystkim był Bóg uwielbiony. S. Patrycja 

Lux in Tenebris . Od 8 
sierpnia do 7 października 
2009 roku w Filii 
Artystycznej Fabryki 
Trzciny SKWER w 
Warszawie moŜna oglądać 
wystawę dzieł światowej 
sławy rzeźbiarza Igora 
Mitoraja zatytułowaną Lux 
in Tenebris. W Polsce 
ekspozycja zaprezentowa-
na zostanie po raz 
pierwszy. 
 
Prace Igora Mitoraja 
zdobią najbardziej znane 

światowe kolekcje, są eksponowane m.in. przed 
londyńskim British Museum, mediolańską La Scalą, 

florenckimi Ogrodami Boboli, w genewskim Parku 
Olimpijskim. 
Podczas wystawy zaprezentowane zostaną m.in.: Alfeo, 
Angelo, Angelo II, Testa San Giovanni, Vulcano. Łącznie 
zaprezentowane zostaną dwadzieścia dwie rzeźby. Trzy z 
nich przestawiają dwa najwaŜniejsze wydarzenia w 
historii chrześcijaństwa : Zwiastowanie Maryi przez Anioła 
Gabriela i Chrystusa Zmartwychwstałego. Pochodzą one 
z drzwi rzymskiej bazyliki Santa Maria degli Angeli e dei 
Martyri. 
 
Wystawa zorganizowana została w związku z jubileuszem 
Sanktuarium Matki BoŜej Łaskawej, Patronki Warszawy. 
W roku 2009 to wybudowane na Starym Mieście z 
inicjatywy jezuity Piotra Skargi Sanktuarium obchodzi 
400-lecie istnienia. Miejsce związane jest z działalnością 
jezuitów na polu kultury, nauki, oświaty i szeroko 
rozumianego dobra wspólnego.od 8 sierpnia do 7 
października 
 
Skwer - filia Centrum Artystycznego Fabryka Trzciny 
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 60a. Za. 
www.news.o.pl 
 

  
   

  Wiadomo ści zagraniczne  
 

  
 

Koronacja Królo-
wej Jezior i 
ludzkich serc w 
Brasławiu  W dniu, 
w którym Kościół 
liturgicznie wspomni-
nał NMP Królową, 
Salwatorianie pra-
cujący na Białorusi, 
parafia w Brasławiu 
oraz cała diecezja 
witebska, obchodzą-
ca 10-lecie istnienia, 

przeŜywała wyjątkowe wydarzenie, jakim była koronacja 
łaskami słynącego obrazu Matki BoŜej Królowej Jezior. 
Uroczystej Mszy św. przewodniczył i aktu koronacji 
obrazu dokonał kard. Joachim Meisner, metropolita 
Kolonii (Niemcy). Współkoncelebrowało ją około 200 
kapłanów obrządku łacińskiego i greckokatolickiego, w 
tym niemal 30 biskupów z krajów Europy Środkowej i 
Wschodniej.  
 
Obecni byli równieŜ przedstawiciele Kościoła 
prawosławnego. Organizatorzy szacują, Ŝe w 
uroczystości wzięło udział około dziesięciu tysięcy 
wiernych. Korony umieszczone na obrazie zostały 
poświęcone przez PapieŜa Benedykta XVI podczas 
audiencji generalnej na Placu Św. Piotra w dniu 18 lutego 
br., w której uczestniczył przełoŜony generalny 
Salwatorianów i Dyrektor Salwatoriańskiego Referatu 
Misyjnego. W komentarzu rozpoczynającym Mszę św. 
koronacyjną ksiądz generał Andrzej Urbański powiedział, 
Ŝe Maryja sama wybrała Brasław i dlatego moŜna liczyć, 
Ŝe wysłucha kaŜdej prośby, która zostanie jej powierzona 
w tym miejscu. Ponadto skierował słowa uznania pod 
adresem miejscowego ordynariusza, który razem ze 
swoją diecezją świętuje jubileusz święceń biskupich.  

Okolicznościowe kazanie wygłoszone przez kard. 
Meisnera ukazało kolejne etapy Ŝycia Maryi akcentując 
Jej zdecydowane „tak” wobec woli Boga. ZauwaŜył teŜ, 
Ŝe jest Ona przewodniczką prowadzącą do Jezusa i 

nauczycielką wiary „bez kompleksu niŜszości”. 
Bezpośrednio po kazaniu nastąpiła koronacja cudownego 
wizerunku. Następnie bp. Władysław Blin odmówił Akt 
Oddania diecezji pod opiekę Matki BoŜej Królowej Jezior. 
Ukoronowany obraz został zawieszony na maszcie jachtu 
ulokowanego przy ołtarzu polowym stanowiąc jeden z 
jego Ŝagli. Spotkało się to z entuzjastycznym przyjęciem 
wiernych, którzy odczytali symboliczny wymiar tego 
znaku.  

Cała liturgia miała wymiar międzynarodowy i 
ekumeniczny, co podkreślało międzynarodowy charakter 
sanktuarium i złoŜoność religijno-kulturową regionu. Taki 
teŜ styl miało czuwanie poprzedzające uroczystość, które 
przebiegało pod hasłem: „Modlitewne spotkanie kultur”. 
Stało się ono płaszczyzną spotkania poboŜności i kultur: 
białoruskiej, łotewskiej, ukraińskiej, litewskiej i polskiej. O 
północy odprawiona została Msza św. w języku polskim 
pod przewodnictwem metropolity gnieźnieńskiego abp 
Henryka Muszyńskiego. Ponadto przez całą noc 
odprawiane były róŜne w formie i treści naboŜeństwa 
wśród których znalazł się Akatyst odśpiewany przez 
wiernych obrządku wschodniego.  

Uroczystość była ogromnym przedsięwzięciem 
organizacyjnym. Temu zadaniu świetnie sprostali 
miejscowi duszpasterze – salwatorianie, którzy pracują na 
Białorusi juŜ od osiemnastu lat. Dobre planowanie, 
podział obowiązków, wytęŜona praca i serdeczna pomoc 
parafian zakończyły się sukcesem. Wystarczy 
wspomnieć  o imponujących rozmiarów ołtarzu polowym 
w kształcie łodzi, który został postawiony na wzniesieniu 
obok sanktuarium skąd rozciąga się widok na okoliczne 
jeziora. Niemałym wyzwaniem było teŜ  zapewnienie 
zakwaterowania licznie przybyłym pielgrzymom, 
renowacja obrazu i ołtarzy oraz remont niezbędnej 
infrastruktury. Przygotowania miały teŜ charakter 
duchowy. Wierni przeŜywali peregrynację  kopii 
cudownego obrazu, rekolekcje i inne spotkania o 
charakterze religijnym, które przyczyniły się do głębszego 
przeŜycia uroczystości.                             Za: www.sds.pl 
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Koronacja obrazu Matki Bo Ŝej RóŜańcowej w 
Czortkowie W dominikańskim kościele w Czortkowie na 
Podolu odbyła się 29.08 koronacja obrazu Matki BoŜej 
RóŜańcowej. Uroczystości przewodniczył metropolita 
lwowski obrządku łacińskiego abp Mieczysław Mokrzycki. 
W homilii hierarcha wyznał, Ŝe zawsze, gdy udaje się z 
pielgrzymką do sanktuarium maryjnego, myśli „o 
przedziwnej obecności tej, która tam zamieszkuje a której 
przejawem jest obraz”. – Ta myśl naprowadza mnie takŜe 
na inną obecność – jedyną, wyjątkową, ponadczasową i 
wieczną: „Tego, który jest” – powiedział abp Mokrzycki.  
(…) 
 
W 1663 r. król Jan Kazimierz podarował pracującym w 
Czortkowie dominikanom obraz Matki BoŜej, znajdujący 
się od końca XV w. w Ostrowni pod Witebskiem. 
Wizerunek został zaopatrzony w łacińską inskrypcję: „Jan 
Kazimierz, Król Polski był w Czortkowie z Cudownym 
Obrazem z Ostrowni”. W okresie międzywojennym 
dominikanie rozwinęli w Czortkowie apostolstwo wśród 
inteligencji. Działalność ta ustała we wrześniu 1939 r., 
gdy do miasta wkroczyła Armia Czerwona. Po wybuchu 
22 czerwca 1941 r. wojny niemiecko-sowieckiej w nocy z 
1 na 2 lipca wycofujące się oddziały radzieckie przystąpiły 
do likwidacji domniemanych wrogów państwa, do których 
zaliczono teŜ zakonników. Czterech z nich 
funkcjonariusze NKWD zastrzelili nad brzegiem rzeki 
Seret, czterech innych, w tym tercjarza dominikańskiego, 
zamordowali w pomieszczeniach klasztornych. Aby 
zatrzeć ślady, komuniści podpalili klasztor. Później 
oficjalnie lansowano wersję, iŜ winnymi zbrodni byli 
ukraińscy nacjonaliści.  
 
W 2006 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny 
męczenników z Czortkowa. Jest to pierwszy w 
archidiecezji lwowskiej proces męczenników II wojny 
światowej – ofiar NKWD. Po wojnie, w 1946 r. neogotycki 
kościół w Czortkowie został zamknięty. Przez trzy lata 
słuŜył jeszcze prawosławnym, a następnie zamieniono go 
na magazyn soli. Dominikanie, po 300 latach obecności w 
Czortkowie, musieli przenieść się za Bug. Słynący 
łaskami obraz Matki BoŜej Czortkowskiej trafił wtedy do 
Krakowa, gdzie poddano go konserwacji. Od 1983 r. 
znajduje się kaplicy Kotowskich warszawskiego kościoła 
dominikanów przy ul. Freta.        Za:  www.dominikanie.pl  
 
Kongres Młodzie Ŝy Franciszka ńskiej 2009  
Europejski Kongres MłodzieŜy Franciszkańskiej, to 
spotkanie odpowiedzialnych i przedstawicieli wspólnot 
młodzieŜy franciszkańskiej�z krajów całej Europy. W tym 
roku EKMF odbył się w Wilnie i trwał od 18 do 24 

sierpnia. Do Wilna przyjechali delegaci MłodzieŜy 
Franciszkańskiej�z Białorusi, Ukrainy, Słowenii, 
Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Polski, Francji, Włoch, 
Hiszpanii, i Portugalii. Wcześniej takie spotkania 
odbywały się juŜ w Hiszpanii, Portugalii, 
Chorwacji/Słowenii i we Włoszech. Natomiast�w tym 
roku Wilno zostało wytypowane na europejską stolicę 
kultury, stąd stanowiło to szczególną okazję, aby to 
spotkanie zorganizować właśnie w tym mieście. Hasłem 
tegorocznego spotkania było „Od Męczeństwa do 
Zmartwychwstania”.  

Pierwszego dnia odbyła się prezentacja wspólnoty MF z 
Litwy. MłodzieŜ franciszkańska na Litwie skupia sporą 
liczbę młodzieŜy głównie w Wilnie, Kretyndze, Klaipedzie i 
Kownie. Asystentem krajowym MF na Litwie jest Fr. 
Algirdas Malakauskis OFM. Wspólnota ta powstała dzięki 
uczestniczeniu kilku młodych w 2 Europejskim Kongresie 
MF, który odbywał się w Portugalii w 2001 roku. Obecnie 
MF na Litwie stanowi obok MF-u w Chorwacji 
najsilniejszą i najliczniejszą grupę. Celem spotkania było 
przede wszystkim umocnienie toŜsamości 
chrześcijańskiej i franciszkańskiej, jako nieustannego 
jednoczenia się z KrzyŜem Jezusa Chrystusa. 
Męczeństwo ma nie jedną formę, stąd kaŜdy 
chrześcijanin powołany jest, aby w męczeństwie, którego 
doświadcza, odkrywać jego głęboki sens w jedności z 
Chrystusem i całym Kościołem. Na spotkaniu nie zabrakło 
rozmów i spotkań dotyczących działalności i problemów 
MF w poszczególnych krajach. Obecnie szczególnym 
problemem tego rodzaju wspólnot jest słaba komunikacja 
między wspólnotami narodowymi oraz znikoma 
współpraca młodzieŜy franciszkańskiej działającej 
niezaleŜnie od MF-u. Spotkanie to miało więc równieŜ 
zacieśnić współpracę grup i duszpasterstw młodzieŜy 
franciszkańskiej na szczeblu krajowym. Krótko mówiąc, 
chodzi o dąŜenie do większej współpracy między MF a 
młodzieŜą franciszkańską działającą przy OFMConv i 
OFMCap.  

W czasie spotkania mogliśmy zwiedzić wiele znanych 
miejsc na Litwie, przede wszystkim Ostrą Bramę w 
Wilnie, miejsce objawień Matki BoŜej Siluvie i górę 
KrzyŜy, znajdującą się nieopodal, klasztor OFM w 
Kretyndze, Kownie i w Pokucie. Przede wszystkim 
jednak mogliśmy jako młodzi ludzie doświadczyć 
wspólnoty Kościoła, świadectwa Ŝyczliwości i braterstwa 
braci i sióstr z Litwy, którzy przyjęli nas z wielką radością i 
ugościli nas niemalŜe po królewsku. Następne spotkanie 
odbędzie się za trzy lata we Francji.  br. Kamil 
Szczupaczyński  Za: www.franciszkanie.gdansk.pl 

 
   

  Internetowa strona tygodnia  
 

 
 Nowa strona internetowa Sanktuarium w Świętej Lipce Sanktuarium 
w Świętej Lipce prowadzone przez Jezuitów ma nową stronę internetową 
www.swlipka.org.pl. To sławne sanktuarium maryjne juŜ od średniowiecza 
przyciągające pielgrzymów nie tylko z Prus i Warmii, ale nawet z dalekich 
stron Polski. Święta Lipka - to takŜe obiekt zabytkowy niezwykłej wartości, 
zaliczany do najwspanialszych okazów późnego baroku w Polsce. Zespół 
architektoniczny złoŜony z kościoła, kruŜganku i klasztoru, posiada 
zachowaną w stanie prawie nie zmienionym bogatą i róŜnorodną dekorację. 
 
Składają się na nią rzeźby w kamieniu i drewnie, malarstwo ścienne i obrazy 
na płótnie, wyroby złotnicze i snycerskie oraz rzadko spotykane w takiej 
obfitości dzieła artystycznego kowalstwa i ślusarstwa. Do tego dodać trzeba 
malownicze połoŜenie zespołu na dnie doliny w obramowaniu lasów. Święta 
Lipka ostatnio stała się takŜe miejscem wypoczynkowym. Lasy i jeziora 
przyciągają coraz liczniejszych wczasowiczów.                  Za: www.jezuici.pl.  
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  Zapowiedzi wydarze ń 

 
 

Zaproszenie Generała 
Ksi ęŜy Marianów 
PrzełoŜony generalny 
Zgromadzenia skierował do 
wszystkich współbraci 
komunikat o następującej 
treści: "Piszę ten list, aby 
przypomnieć o bodaj 

najwaŜniejszym dniu obchodów naszego Jubileuszu, oraz 
zaprosić wszystkich współbraci do szczególnego 
zjednoczenia się w tym dniu w modlitwie dziękczynno-
błagalnej. Myślę o 29 sierpnia, kiedy to 100 lat temu ks. 
Jerzy Matulewicz złoŜył swe pierwszy śluby zakonne w 
Zgromadzeniu Marianów.   
 
Bł. Jerzy złoŜył swe śluby potajemnie, na ręce delegata 
apostolskiego, ks. bp Kazimierza Ruszkiewicza, w 
obecności ostatniego wówczas marianina i przełoŜonego 
generalnego, o. Wincentego Sękowskiego. Wydarzenie 
to, uwaŜane za początek odnowy naszej wspólnoty, miało 
miejsce w Warszawie, w domu zakonnym księŜy 
misjonarzy św. Wincentego a Paulo, bezpośrednio 
przylegającym do bazyliki sw. KrzyŜa na Krakowskim 
Przedmieściu.  

W tym dniu, o godz. 11:00, po stu latach od tego 
wydarzenia, razem z metropolitą warszawskim, 
zgromadzimy się w tej bazylice, aby dziękować Bogu za 
dar ocalenia i odnowy naszego Zgromadzenia i prosić o 
dalsze BoŜe błogosławieństwo dla nas. Wtedy teŜ 
czterech naszych współbraci złoŜy wieczyste śluby 
zakonne, co będzie pięknym znakiem, iŜ ocalona sto lat 
temu od śmierci wspólnota cieszy błogosławieństwem 
Boga.  

Wszystkich współbraci zwłaszcza z Polski, razem z 
przełoŜonym Prowincji Opatrzności BoŜej, ks. Pawłem 
Naumowiczem MIC, zapraszam do udziału w stacji 
jubileuszowej w bazylice św. KrzyŜa w Warszawie. 
Wszystkie zaś wspólnoty mariańskie na świecie i 
wszystkich współbraci zapraszam do przeŜycia tego 
radosnego dnia w duchu dziękczynno-błagalnym. 
Proponuje, aby w tym dniu, we wszystkich wspólnotach 
na świecie odbyć adorację NS, odśpiewać Te Deum oraz 
odnowić profesję zakonną w duchowej łączności z aktem 
profesji ks. Jerzego Matulewicza sprzed stu lat, który dał 
początek naszej odnowie. Zjednoczeni we wspólnocie 
serc i umysłów prośmy Boga, aby takŜe dzisiaj tchnął w 
nas swojego Ducha, dla odnowienia naszej miłości i 
wierności. Na radosne świętowanie z serca wszystkim 
błogosławię i polecam się waszym modlitwom". Jan M. 
Rokosz MIC , PrzełoŜony generalny          Za: 
www.marianie.pl.  

Bernardyni zapraszaj ą na Odpust ku czci Matki 
BoŜej Sokalskiej w Hrubieszowie W 285. rocznicę 
koronacji Cudownego Obrazu Matki BoŜej Sokalskiej 
odbędzie się w dniach 5 - 6 września 2009 roku uroczysty 
odpust w Sanktuarium Matki BoŜej oo. Bernardynów w 
Hrubieszowie z udziałem m. in. Pasterza Diecezji oraz o. 
Prowincjała o. Czesława Gnieckiego z Krakowa. PoniŜej 
przedstawiamy program uroczystości: 
 
Sobota – 5 września 2009 r.  
18:30 – Msza św. wigilijna – przewodniczy oraz słowo 
BoŜe głosi  Ks. Prał. Andrzej Puzon, Dyrektor Caritas   

 – Procesja Maryjna z rozwaŜaniem Siedmiu Radości 
NMP. Apel Maryjny – Zasłonięcie cudownego obrazu 
Matki BoŜej Sokalskiej  
 

 
 
Niedziela – 6 września 2009 r.  
 6:30  – Odsłonięcie cudownego obrazu Matki BoŜej 
Sokalskiej   – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia 
NMP  
11:30  – Powitanie Pasterza Diecezji J.E. Ks. Bpa 
Wacława Depo                  – Poświęcenie dzwonów  
12:00  – Uroczysta Suma Odpustowa – przewodniczy 
oraz słowo BoŜe wygłosi J.E. Ks. Bp Wacław Depo, 
Biskup Zamojsko-Lubaczowski  
18:00  – Nieszpory Maryjne. Zakończenie uroczystości 
odpustowych  
Msze św. z kazaniami o godz. 7:00, 9:00, 18:30   
Serdecznie zapraszają  oo. Bernardyni 
                                   Za: www.hrubieszow.bernardyni.pl 
 
Jezuici w Warszawie:  Drzwi Anielskie – Otwarcie.  
Zapraszamy 12 września na godzinę 18:00 na uroczyste 
poświęcenie Drzwi Anielskich w Sanktuarium Matki BoŜej 
Łaskawej wykonanych przez Igora Mitoraja. Poświęcenia 
dokona bp Tadeusz Pikus.  Po ceremonii, o godz. 19:00, 
odbędzie sie Koncert dla Warszawy w Archikatedrze św. 
Jana. Zaproszenia są do odbioru w: 
- Katedrze św. Jana, u braci zakonnych, 
- Fabryce Trzciny, ul. Otwocka 14, 
- Skwerze Filia Fabryka Trzciny, ul. Krakowskie 
Przedmieście                Za: www.laskawa.pl  
 
Przygotowania do jubieluszu franciszkanów w 
Krakowie Rodzina franciszkańska obchodzi w tym roku 
Jubileuszu 800 lecia ustnego zatwierdzenia Reguły św. 
Franciszka z AsyŜu. Z tej okazji zaplanowano 
ogólnopolskie obchody, których centrum będzie Kraków. 
Od 30 września do 4 października zaplanowane są 
imprezy przypominające wydarzenie sięgające roku 1209, 
kiedy to św. Franciszek wraz z grupą braci przybył do 
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Rzymu, by prosić papieŜa o zatwierdzenie ich 
ewangelicznego sposobu Ŝycia. Z okazji 800 lecia  został 
wydany folderek, który takŜe promuje ogólnopolskie 
obchody jubileuszu w Krakowie.  
 
MoŜna w nim znaleźć plan krakowskich obchodów, 
program inicjatyw lokalnych w Polsce, historię rodziny 
franciszkańskiej, a takŜe adresy prowincji 
franciszkańskich w Polsce. Ponadto zawiera modlitwy, 

Napomnienia św. Franciszka, opis krzyŜa z San 
Damiano, opis znaku Tau.  

W krakowskie obchody Jubileuszu zaangaŜowana jest 
m.in. Poczta Polska, która przygotowała specjalną kartkę 
okolicznościową i pieczątkę, którą będą stemplowane 
listy.  Kartki moŜna nabyć  w oddziałach Poczty Polskiej w 
całym kraju. Listy będą stemplowane specjalną pieczątką 
w siedzibie Poczty Polskiej w Krakowie 1. Za: 
www.kapucyni.pl 

.  

     
  Refleksja tygodnia  

 
 

Pielgrzymowanie na Jasn ą Górę w świetle statystyki 
 
Statystyka ta jest... imponująca! Przede wszystkim 
pokazuje, Ŝe pielgrzymowano pieszo na Jasną Górę. 
Pokazuje, Ŝe przez minione 9 lat kaŜdego roku szło około 
140 tys. pątników - od 175 tysięcy w 2001 roku do ponad 
140 tysięcy w tym roku. śe liczba zorganizowanych 
pielgrzymek była wysoka: sięgała od 211 aŜ do 261 
„kompanii” pielgrzymów. Potwierdza, Ŝe wyjątkowy był 
2000 r., kiedy to z racji Jubileuszu Odkupienia przyszło na 
Jasną Górę ponad 194 tys. pątników w 359 pieszych 
pielgrzymkach.  
 
A przecieŜ naleŜy zwrócić uwagę na pewien przeoczony 
w prasie, a niebagatelny fakt. Fakt podstawowy, który 
jasno ujawnia niezmiernie istotny kontekst i tło 
uwarunkowań pieszego pielgrzymowania w Polsce. 
Uwarunkowań społeczno-ekonomicznych i demogra-
ficznych. Pątnicy idą bowiem z konkretnych wsi, 
miasteczek i miast Polski. Nie biorą się znikąd. Nie idą teŜ 
w próŜni. Pielgrzymują w konkretnym czasie i przestrzeni 
Polski z początku XXI wieku. 
  
 
Lecz skoro wciąŜ jest brak dokładnych, oficjalnych 
danych dotyczących skali faktycznej emigracji oraz 
czasowego i stałego przebywania Polaków poza 
granicami kraju, skoro odnosi się to do całego minionego 
dziesięciolecia, to w dziennikarskim „ustawianiu” cyfr na 
papierze, rzeczywiście moŜna o tym… zapomnieć. A 
tymczasem - według róŜnych źródeł - liczbę Polaków, 
którzy wyjechali z kraju trzeba szacować aŜ... na kilka 
milionów! Samo więc tylko ujęcie statystyczne, zebranie 
w słupkach samych liczb, które miałyby obrazować ilość 
pątników w minionych latach, tu nie wystarcza. RównieŜ 
dalsze interpretowanie tak uzyskanych wyników, które 
miałyby jednoznacznie wskazywać na jakąś ‘tendencję 
spadkową’ pielgrzymowania, nie oddaje w pełni 
faktycznej skali pielgrzymowania w Polsce.  
 
Nie moŜna nawet w statystyce popełniać błędu 
metodologicznego. Nie moŜna zapominać o 
podstawowych wymiarach pielgrzymowania. Nie moŜna 
nie dostrzegać wszystkich uwarunkowań 
pielgrzymowania Polaków. Z pewnością dla kaŜdego jest 
czymś zrozumiałym, Ŝe skoro w całym kraju zmalała ilość 
jego mieszkańców, to nie mogło to takŜe nie znaleźć 
swojego potwierdzenia w ogólnej ilości wszystkich 
uczestniczących w pielgrzymkach. A moŜe prawda ta jest 
zbyt… „niebezpieczna”? „Niebezpieczna” równieŜ 
dlatego, Ŝe przy tym całym liczeniu pielgrzymów, trzeba 

byłoby wtedy dobitnie stwierdzić, Ŝe pielgrzymowanie w 
Polsce, to jednak coś… niebywałego! śe nawet, kiedy 
tysiące Polaków kaŜdego miesiąca z kraju wciąŜ 
emigrowało, kiedy z roku na rok było nas w Polsce coraz 
mniej, kiedy coraz szerszej rzeszy Polaków Ŝyło się coraz 
trudniej, to nawet w takiej sytuacji… pielgrzymki szły! Szły 
wciąŜ i szły licznie. Liczba pątników wcale ani nie spadła 
niespodziewanie nisko, ani liczba w nich uczestniczących 
nie zmalała nieproporcjonalnie nisko. Przeciwnie - wciąŜ 
jest ona bardzo wysoka!  
 
Określanie ilości wszystkich pątników przychodzących 
corocznie na Jasną Górę, jak równieŜ ocena uzyskanych 
wyników, musi pozostawać zatem we właściwych 
proporcjach i odniesieniach do aktualnej sytuacji Polski. 
Wówczas dopiero ujawnia się odpowiednio skala 
aktywności religijnej Polaków. I wtedy tym mocniej 
domaga się ona naszego uznania. Tym bardziej zwiększa 
się w nas szacunek wobec zjawiska tak powszechnego 
jak pielgrzymowanie na Jasną Górę. Takie właśnie - 
szersze podejście do danych liczbowych, przemawia teŜ 
bardziej za wiarygodnością i obiektywnością dokonywanej 
oceny zjawiska społecznego, które powtarza się co roku. 
Dotyczy teŜ na tyle powaŜnego zjawiska, w którym w 
minionych 9 latach uczestniczyła w sumie ponad 1,5 
milionowa rzesza Polaków. I odnosi się do tych 
wszystkich, którzy wyruszyli w jednej z 2,5 tysiąca 
pieszych pielgrzymek na Jasną Górę. I chwała Maryi za 
to. 
o. Stanisław Tomoń Za: Biuro Prasowe Jasnej Góry.  
 
 
Statystyka pieszego pielgrzymowania na Jasn ą Górę  
 
/rok - ilość pieszych pielgrzymek - ilość pielgrzymów/  
 
2009 r. - 240 piesze pielgrzymki - 140 tys. 034 osoby*  
2008 r. - 250 piesze pielgrzymki - 141 tys. 871 osób  
2007 r. - 226 piesze pielgrzymki - 138 tys. 022 osoby  
2006 r. - 261 piesze pielgrzymki - 146 tys. 753 osoby  
2005 r. - 253 piesze pielgrzymki - 165 tys. 624 osoby  
2004 r. - 239 piesze pielgrzymki - 165 tys. 874 osoby  
2003 r. - 256 piesze pielgrzymki - 168 tys. 377 osób  
2002 r. - 211 piesze pielgrzymki - 171 tys. 578 osób  
2001 r. - 216 piesze pielgrzymki - 175 tys. 000 osób  
2000 r. - 359 piesze pielgrzymki - 194 tys. 000 osób  
 
*/stan na dzień 29 sierpnia 2009 r./ 
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Odeszli do Pana  
 

 
 
 Śp. O. Józef Krok (1920-2009), redemptorysta.  W dniu 11 sierpnia 2009, w wieku 94 
lat, został powołany na wieczną wachtę o. Józef Krok. redemptorysta Urodzony 11 kwietnia 
1915 roku w Białej NiŜnej koło Grybowa. Ukończył gimnazjum staroklasyczne 
Redemptorystów w Toruniu. W 1935 zdał maturę i odbył roczny nowicjat w Mościskach. 
Pierwsze śluby zakonne złoŜył 2 sierpnia 1936. Studiował filozofię i teologię w WyŜszym 
Seminarium Duchownym w Tuchowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1941 w 
Tarnowie. Pracował jako misjonarz m.in. w Krakowie, Wrocławiu , Braniewie i Zamościu.  
   
W 1957 roku przybył do Gdyni, by załoŜyć nową placówkę Zgromadzenia Redemptorystów i 
zorganizować ośrodek Duszpasterstwa Ludzi Morza „Stella Maris”. Nabył teren pod budowę 
kościoła i doprowadził do zatwierdzenia projektu przez Wojewódzką Komisję Architektury. 
Wybudował klasztor i prowizoryczną kaplicę, w której odprawiały się naboŜeństwa przez 13e 

lat. Do 1965 roku pełnił funkcję przełoŜonego wspólnoty zakonnej w Gdyni. Warunkiem rozpoczęcia budowy nowego 
kościoła postawionym przez ówczesne władze komunistyczne było opuszczenie przez O. Kroka Gdyni.  
   
W 1978 roku powrócił by dalej prowadzić Duszpasterstwo Morskie. Był kapelanem na statkach: Stefan Batory, 
Siarkopol, Inowrocław. Uczestniczył kilkunastu konferencjach i kongresach Apostolatus Maris oraz zorganizował I 
Europejską Konferencję Apostolatus Maris w Gdyni w 1995 roku. Przez wiele lat pełnił funkcję diecezjalnego i krajowego 
Duszpasterza Ludzi Morza.  7 października 2007 roku otrzymał medal Civitas e Mari przyznany przez Prezydenta Miasta 
Gdyni dr Wojciecha Szczurka.  
 
Pogrzeb o. Józefa Kroka, redemptorysty i wieloletniego duszpasterza ludzi morza odbył się 14 sierpnia w Gdyni. Mszy 
św. w intencji śp. o. Józefa celebrowanej w kościele pw. Św. Piotra Rybaka przewodniczył ks. abp Tadeusz Gocłowski. 
Obrzędy na cmentarzu odprawił o. Ryszard BoŜek, przełoŜony Prowincji Warszawskiej Redemptorystów. Za: 
www.redemptor.pl.  
 
Śp. Ks. Andrzej Janicki (1920-2009), marianin. 27 sierpnia 2009 r., odszedł do wieczności ks. Andrzej Janicki, 
marianin, w wieku niespełna 89 lat Ŝycia, w tym 61 lat Ŝycia zakonnego i 56 lat kapłaństwa. Zmarły pochodził z 
Warszawy, gdzie przyszedł na świat 30 sierpnia 1920 r. Po uzyskaniu matury w 1938 r., jako absolwent Państwowego 
Gimnazjum im. J. Lelewela, wstąpił do Szkoły PodchorąŜych Łączności Rezerwy w Zegrzu. W momencie wybuchu II 
wojny światowej był dowódcą druŜyny telefonicznej w Grodnie ze stopniem plutonowego podchorąŜego. 
 
W połowie października 1939 r. wrócił do stolicy, gdzie włączał się w podziemną walkę z okupantem. Wziął udział w 
powstaniu warszawskim, awansując do stopnia podporucznika. Był potem przetrzymywany w niemieckich obozach, 
skąd uwolniony, dotarł w lipcu 1945 r. do Włoszech. Rok później został z innymi Ŝołnierzami polskimi wysłany do Anglii. 
W roku 1947 r. podjął decyzję o wstąpieniu do Zgromadzenia KsięŜy Marianów. Odbywał nowicjat w Rzymie oraz w 
Stockbridge, w USA, gdzie 8 grudnia 1948 r. złoŜył pierwszą profesję zakonną. Jako kleryk studiował w Catholic 
University of America w Waszyngtonie (1948-1954), gdzie w międzyczasie przyjął święcenia kapłańskie (6 czerwca 
1953 r.).  

Ks. Andrzej pracował zrazu w USA; w latach 1954-1957 był sekretarzem domu w Stockbridge, redaktorem miesięcznika 
"RóŜe Maryi" oraz wicedyrektorem Apostolatu Miłosierdzia BoŜego. Ponadto udzielał się duszpastersko w róŜnych 
parafiach w USA i w Kanadzie. Następnie przez 25 lat posługiwał w polskim gimnazjum polonijnym - Kolegium 
Miłosierdzia BoŜego w Fawley Court, w Anglii. W róŜnych okresach czasu pełnił funkcje wychowawcy, nauczyciela religii 
oraz łaciny i dyrektora szkoły. W latach 1983-1997 sprawował urząd superiora domu zakonnego w Londynie. W latach 
1997-2005 pracował ponownie w Fawley Court. Na przestrzeni lat wchodził teŜ w skład zarządu angielskiej Prowincji 
Matki BoŜej Miłosierdzia Zgromadzenia KsięŜy Marianów, jako radny prowincjalny przez okres trzech kadencji oraz 
wikariusz prowincjalny. Był teŜ ojcem duchownym prowincji oraz jej sekretarzem.  

Ostatnie lata Ŝycia spędził ks. Andrzej w Skórcu k. Siedlec jako rezydent. Wylew krwi do mózgu, który miał miejsce w 
ubiegłym tygodniu, spowodował jego przeniesienie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego KsięŜy Orionistów w Łaźniewie 
k. Warszawy, gdzie chory został otoczony troskliwą opieką w ostatnich dniach swojego ziemskiego Ŝycia.  

Ks. Andrzej Janicki był autorem trzech powieści wydanych w londyńskiej oficynie wydawniczej Veritas oraz dwóch 
tomów wspomnień z lat 1937-1947 wydanych nakładem Zgromadzenia KsięŜy Marianów w Anglii. Za: www.marianie.pl.  
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Śp. Ks. Stefan Tomaszewski (1931-2009), salezjanin Dnia 29 sierpnia 2009 r. odszedł do 
Pana śp. ks. Stefan Tomaszewski, współbrat z Inspektorii św. Stanisława Kostki - w 78. roku 
Ŝycia, 57. ślubów zakonnych i 46. kapłaństwa. Uroczystości pogrzebowe odbędą się we środę, 2 
września 2009 r. o godz. 11.30, w Łodzi, w parafii św. Teresy (ul. Kopcińskiego 1/3). Pokój Jego 
Duszy! 
 
   
Curriculum vitae:  
 
ur. 20.03.1931 r. w Saczkowcach 

1951-1952 – nowicjat w Czerwińsku 
02.08.1952 – pierwsze śluby zakonne w Czerwińsku 
1952-1954 – studia filozoficzne w Lądzie 
1954-1958 – praktyka duszpasterska (Łódź – św. Teresa, Woźniaków, Czerwińsk, Cichy) 
1958-1962 – studia teologiczne w Lądzie 
03.06.1962 – święcenia kapłańskie w Lądzie 
1962-1964 – Lubrza – współpracownik w duszpasterstwie 
1964-1966 – Sarbinowo – katecheta 
1966-1969 – Rumia (par. WspomoŜycielki Wiernych) – współpracownik w duszpasterstwie 
1969-1973 – Płock – współpracownik w duszpasterstwie 
1973-1974 – Wierzchowo Człuchowskie – współpracownik w duszpasterstwie 
1974-1980 – Kętrzyn (par. diecezjalna) – wikariusz parafialny 
1980-1986 – Sątoczno – administrator parafii 
1986-1992 – Stare Jabłonki – proboszcz parafii 
1992-2009 – Łódź – św. Teresa – spowiednik      Za: www.salezjanie.pl 

 

 

 


