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Wiadomość tygodnia

VI Edycja Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i
Zakonnych
14 września 2009 r., w Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianów w Krakowie, rozpoczną się zajęcia w
dwuletniej
Szkole
Wychowawców
Seminariów
Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych. To szósta
edycja Szkoły prowadzonej – najpierw w KonstancinieJeziornej i Sulejówku, a od 2001 r. w Krakowie – pod
patronatem
Komisji
Episkopatu
Polski
ds.
Duchowieństwa, której przewodniczy kard. Stanisław
Dziwisz.

poziomach formacji seminaryjnej i zakonnej. Formacja
formatorów będzie miała charakter integralny: obejmie
wykłady, konwersatoria, pracę warsztatową w grupach i

Uroczystej Mszy św. na otwarcie Szkoły będzie
przewodniczyć i homilię wygłosi abp Damian Zimoń,
metropolita katowicki i członek wspomnianej wyżej
Komisji KEP. Wykład inauguracyjny pt. „Pilna potrzeba
weryfikacji treści i metod formacji kapłańskiej” wygłosi o.
dr hab. Józef Augustyn SJ. Z celem, charakterem i
dynamiką formacji w Szkole Wychowawców w wykładzie
programowym zapozna uczestników ks. dr Krzysztof
Wons SDS, dyrektor Szkoły.

rozmowy indywidualne. Doświadczeniem formacyjnym,
scalającym i pogłębiającym wszystkie zajęcia będzie
modlitwa Słowem Bożym w dynamice lectio divina.
Szkołę cechują nie tylko wspólne zajęcia, ale także
wspólnota życia: modlitwy, pracy i odpoczynku.
Uczestnicy na czas zajęć zamieszkają w domu Centrum
Formacji Duchowej w Krakowie przy ul. św. Jacka 16.

Do
Szkoły
przyjętych
zostało osiemdziesięciu
przedstawicieli środowisk formacyjnych diecezjalnych i
zakonnych z Polski i z zagranicy (Białoruś, Ukraina,
Rosja, Czechy i Słowacja): rektorzy, ojcowie duchowni,
prefekci, magistrzy nowicjatu i postulatu, duszpasterze
ośrodków powołaniowych. W ciągu dwóch lat (od
września 2009 r. do czerwca 2011 r.) wezmą oni udział w
dziesięciu pięciodniowych sesjach formacyjnych oraz
dwóch seriach ośmiodniowych rekolekcji lectio divina.

Prowadzącymi zajęcia są wychowawcy, kierownicy
duchowi i profesorzy: specjaliści z zakresu teologii,
pedagogiki, psychologii z różnych ośrodków naukowych i
środowisk formacji seminaryjnej i zakonnej w Polsce i za
granicą. Zaangażowanych będzie ok. 30 osób.

Szkoła ma pomóc w praktycznym ich przygotowaniu do
pracy wychowawczej lub umocnieniu w bieżącym
podejmowaniu zadań wychowawczych na różnych

ks. Piotr Szyrszeń SDS

Więcej na: www.cfd.sds.pl

Wiadomości krajowe
Także w niedzielę 13 września Mszę św. radiową z okazji
400-lecia sanktuarium Matki Bożej Łaskawej odprawił
nowy prowincjał jezuitów o. Tomasz Kot

Drzwi Anielskie już otwierają sanktuarium Matki
Bożej
Łaskawej W ramach obchodów 400-lecia

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Warszawie 12
września o godzinie 18:00 odbyło się uroczyste
poświęcenie Drzwi Anielskich wykonanych przez Igora
Mitoraja. Poświęcenia dokonał sufragan archidiecezji
warszawskiej bp Tadeusz Pikus.

Po ceremonii poświęcenia nowych drzwi, o godz. 19:00,
miał miejsce Koncert dla Warszawy w Archikatedrze św.
Jana. W czasie koncertu wystąpi wybitny pianista Włodek
Pawlik - Grand Piano.
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„Tegoroczne dni naszego skupienia są dziękczynieniem i
troską za dar życia oraz za pełnione dzieła miłosierdzia –
opowiada s. Beata Hajko, albertynka, przewodnicząca
Komisji Służb Medycznych – W czasie spotkania
będziemy mówić o ‘Otwartych Oknach’, o domach
samotnej matki, o domach dziecka, o tych miejscach,
gdzie
siostry
pełnią
swoją
posługę”.
„Siostry cieszą się, że mogą przyjechać tu do tronu Matki,
zaczerpnąć nowych sił do dalszej pracy na następny rok”
– dodaje s. Beata.

Lux in tenebris - wystawa rzeźb Igora Mitoraja
W ośrodku kulturalnym Skwer na skwerze Hoovera od 8
sierpnia do 7 października trwa wystawa rzeźb Igora
Mitoraja "Lux in tenebris" - "Światło w ciemności".
Wystawa została zorganizowana z okazji 400-lecia
kościoła Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście.

Zakonnice wzięły udział we Msz św. odprawionej w
Kaplicy Cudownego Obrazu o godz. 13.30. Eucharystii
przewodniczył i homilię wygłosił bp Józef Zawitkowski.
Bp Zawitkowski w homilii mówił: „Twoją patronką siostro
jest Maryja, która dziś pobiegła do Elżbiety, aby jej
posługiwać przez 3 miesiące, bo ta spodziewała się
dziecka. Jesteś pielęgniarką, położną z sali operacyjnej,
dyżurną, opatrunkową, oddziałową. Siostro, gdy ty
przychodzisz z lekarstwami, z zastrzykiem to mniej boli –
powiedz mi dlaczego? – bo jesteś siostrą!”.
Po Mszy św. odbyła się konferencja, w której wystąpili
m.in. bp Józef Zawitkowski, m. Danuta Wróbel,
przewodnicząca Konsulty Wyższych Przełożonych
Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce. (…) o.
Stanisław Tomoń Biuro Prasowe Jasnej Góry

Michalici: uroczystości w Tuligłowach W niedzielę 6

września w Sanktuarium Tuligłowskim odbyła się Główna
Uroczystość Jubileuszowa z racji 100-lecia koronacji
Cudownego Obrazu. Uroczystej Mszy św. Rekoronacyjnej
przewodniczył. J.E. abp Mieczysław Mokrzycki,
Metropolita Lwowski. Aktu Rekoronacji dokonał
Metropolita Przemyski, Przewodniczący Konferencji
Episkopatu Polski, abp Józef Michalik.
Kilka lat temu Mitoraj wykonał nowe drzwi do rzymskiej
bazyliki Matki Bożej Anielskiej i Męczenników, która
mieści się w części dawnych Term Dioklecjana,
przekształconej w XVI wieku według projektu Michała
Anioła. Za: www.jezuici.pl uzupełnione o informacje
własne redakcji

Msze św. koncelebrowało prawie 50 kapłanów; wśród
nich w uroczystościach wzięli udział: bp Władysław
Bobowski z Tarnowa, bp Marian Rojek z Przemyśla,
Przełożony Generalny Zgromadzenia Św. Michała
Archanioła, ks. Kazimierz Radzik, Radca Generalny ks.
Jan Seremak CSMA, ks. inf. Stanisław Zygarowicz
z Przemyśla i inni. (…)

285. rocznica koronacji cudownego Obrazu MB
Sokalskiej W dniach 5-6 września br. odbyły się w

Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie
doroczne uroczystości odpustowe z okazji święta
Narodzenia NMP. W tym roku szczególnie dziękowano
Panu Bogu za koronację cudownego Obrazu MB
Sokalskiej, gdyż dokładnie 8. września mija 285. rocznica
tego historycznego wydarzenia oraz wspominano 7.
rocznicę intronizacji Obrazu w nowym miejscu kultu w
Hrubieszowie.

Licznie zgromadzeni pielgrzymi (około 4 tyś.) usłyszeli
słowa zachęty, wezwania do odnowionej gorliwości
w modlitwie różańcowej i całkowitego zawierzenia Maryi,
która jako Matką Dobrej Nadziei, ukazuje swoim dzieciom
niezawodne światło, które prowadzi do szczęścia.
Dziękujemy wszystkim za liczną obecność, wspólną
modlitwę, która jest wyrazem zaufania Maryi, na wzór
Sługi Bożego, Jana Pawła II: Totus Tuus. Za:
www.michalici.pl.

Podczas uroczystej Mszy św. ks. bp Wacław Depo,
Biskup Ordynariusz Zamojsko-Lubaczowski na prośbę o.
Prowincjała Czesława Gnieckiego oraz proboszcza i
gwardiana hrubieszowskiego o. Wenancjusza Stasiuka
oficjalnie uznał i specjalnym dekretem nadał kościołowi
pw. św. Stanisława Kostki – sanktuarium Matki Bożej
Sokalskiej
–
kanoniczny
status
Diecezjalnego
Sanktuarium Maryjnego. Więcej na www.zyciezakonne.pl

Jan Paweł II duchowym przewodnikiem podczas
odpustu w Sanktuarium w Mogile Na tegorocznym

afiszu odpustowym u cystersów w Mogile (Kraków)
została umieszczona fotografia brązowego odlewu
płaskorzeźby z piątej stacji drogi krzyżowej mieszczącej
się w zakonnym ogrodzie. 9 czerwca 1979 roku Jan
Paweł II powiedział w Mogile, że tutaj - na fundamencie
krzyża - zaczęła się nowa ewangelizacja. Powiedział
również - Zawsze, kiedy tutaj byłem, myślałem z
największym szacunkiem i czcią o tej gigantycznej,
polskiej pracy, której na imię "Nowa Huta". I w duchu
braterskiej solidarności budowałem ją razem z Wami:
dyrektorzy,
inżynierowie,
hutnicy,
pracownicy,
ministrowie! Budowałem ją razem z Wami na
fundamencie Chrystusowego Krzyża!

Siostry zakonne pielęgniarki na Jasnej Górze. Jak
co roku we wrześniu, na Jasnej Górze zgromadziły się
siostry zakonne – pielęgniarki, aby uczestniczyć w
dorocznych dniach skupienia. Spotkanie odbywa się w
dniach 7 - 9 września. Siostry na co dzień posługują w
szpitalach, domach opieki i placówkach zdrowotnych.
Coroczne jasnogórskie spotkanie jest dla nich okazją do
wymiany doświadczeń, ale także nabraniem sił do
dalszej, niełatwej posługi osobom cierpiącym.
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Cystersi, Mogiła i cała Nowa Huta są wdzięczni Słudze
Bożemu Janowi Pawłowi II, za jego posługę. Wyrazem
tego było poświęcenie w ubiegłym roku pomnika Jana
Pawła II przed bazyliką cystersów. W tym roku, który jest
30. rocznicą pobytu papieża Polaka w Mogile, został
wydany album pt. "Nowa Huta - nowa ewangelizacja. Jan
Paweł II w Mogile".

Wyrazy wdzięczności wyraził także o. Piotrowi
Stanisławczykowi - pomysłodawcy Centrum i wszystkich
działań profilaktycznych prowadzonych w Chęcinach i nie
tylko. Serdeczne podziękowania skierował także do
współpracowników, którzy wspólnie z Nim odbierali
nagrodę. Dyrektor Centrum obiecał nie spoczywać na
laurach nagrody ale jeszcze bardziej pomagać ludziom
potrzebującym, zagrożonych patologią i uzależnieniami.
Za: www.franciszkanie.pl

Tak trwa nasza ludzka wdzięczność za dobro, które dzięki
Niemu stało się naszym udziałem. Kardynał Karol Wojtyła
wielokrotnie pielgrzymował do Mogilskiego Krzyża, jako
metropolita krakowski. Chcemy naśladować go w tym
pielgrzymowaniu i w modlitwie przy krzyżu, która otwiera
przestrzeń dla nowej ewangelizacji.

Salezjański Park Edukacji Rozwojowej otwarty

Wielu marzy o dalekich podróżach, poznawaniu nowych
miejsc, ludzi. Odkrywanie nowych tradycji i kultur innych
regionów świata jest chlebem powszednim dla każdego
podróżnika. W Krakowie powstało miejsce, które skupiło
na niewielkiej przestrzeni pięć kontynentów, regionalne
zabudowy i klimat każdego z tych miejsc. To salezjański
Park Edukacji Rozwojowej.

Wyrazem pamięci i zarazem modlitewnej łączności ze
Sługą Bożym Janem Pawłem II jest osoba J.E. Ks.
Biskupa Bronisława Bernackiego. Diecezja na Ukrainie,
której jest pasterzem, została utworzona przez papieża
Polaka, w 2002 roku. Jej obszar to prawie 1/3 Polski, w
której pracuje tylko 12 kapłanów. Można powiedzieć, że
to jest faktycznie miejsce, w którym powinna rozwinąć się
nowa ewangelizacja. Ksiądz Biskup odprawi główną
sumę odpustową 20 września o godzinie 11.00. Podczas
tej Mszy św. będziemy kierować do Boga nasze prośby o
rozbudzenie ducha ewangelizacji wśród wszystkich
chrześcijan.
o. Wincenty Zakrzewski OCist

Nadszedł długo oczekiwany przez wszystkich dzień. W
ostatnią niedzielę oficjalnie oddano do użytku pierwszy w
Polsce Park Edukacji Rozwojowej. Obiekt stanął przy
siedzibie Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego MŁODZI
ŚWIATU w Krakowie, przy ulicy Tynieckiej 39.
Organizatorzy imprezy otwarcie pierwszego w Polsce
tego typu obiektu edukacyjnego połączyli z Dniem
Wdzięczności dla Przyjaciół Misji. Obchody rozpoczęły
się przed południem w kościele św. Stanisława Kostki na
Dębnikach w Krakowie. Mszy świętej przewodniczył
Prowincjał Salezjanów Inspektorii Krakowskiej ks. Marek
Chrzan. Był to wyraz dziękczynienia za rozwój
salezjańskiego dzieła misyjnego, za darczyńców, a także
wszystkich wolontariuszy, którzy angażują się w działania
na rzecz krajów Afryki, Ameryki Południowej i Azji.
Uczestnicy wydarzenia z kościoła udali się na teren Parku
Edukacji Rozwojowej przy ul. Tynieckiej, gdzie nastąpiło
poświęcenie i otwarcie parku z rąk Metropolity
Krakowskiego ks. kard. Stanisława Dziwisz, który w
swoim przemówieniu nawiązał do odbywających się w
Krakowie Światowych Dni Modlitwy o Pokój. Te dwa
wydarzenia określił jako wyraz szczególnej troski o rozwój
światowego dialogu na rzecz pokoju. Towarzyszyli mu
również przybyli biskupi z Beninu i Kamerunu. Wśród
zaproszonych gości byli również były ambasador Polski w
Zimbabwe Jan Wieliński, pani Martha Nadzwyczajny i
Pełnomocny Republiki Peru w Polsce, Joanna Popławska
z Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ, Jarosław
Choćko - dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli, ks. Marek Gałuszka dyrektor Dzieła Pomocy
„Ad Gentes”, Jan Górski przedstawiciel dzieła Missioni
don Bosco. (…)

Nagroda
dla
Franciszkańskiego
Centrum
Profilaktyki Uzależnień 6 września br. w muszli

koncertowej
w
parku
miejskiego
w
Kielcach
Franciszkańskie
Centrum
Profilaktyki
Uzależnień
otrzymało z rąk Wojewody Świętokrzyskiego Bożentyny
Pałki-Koruba nagrodę "Czyste Serce". Nagroda
Wojewody Świętokrzyskiego "Czyste Serce" nawiązuje do
Ruchu Czystych Serc Marka Kotańskiego. Corocznie od
2003 roku przyznawana dla instytucji, organizacji
pozarządowych, osób fizycznych za wydarzenie roku.
Nagrodę z rąk Wojewody odebrał dyrektor Centrum, a
także osoby z nim ściśle współpracujące Arleta
Majewska-Krawczyk - kierownik Ośrodka "San Damiano"
a także Jowita Prokop - prezes Stowarzyszenia "PADRE"
Profilaktyka, Aktywne Działanie, Rozwój i Edukacja.
Wojewoda w liście gratulacyjnym
uzasadniła: "Doceniając pracę
na rzecz dzieci i młodzieży w
naszym
regionie,
decyzją
Kapituły,
Franciszkańskie
Centrum Profilaktyki Uzależnień
zostało uhononowane Nagrodą
Wojewody
Świętokrzyskiego
"Czyste
Serce".
Doceniam
zaangażowanie
Centrum
związane z terapią leczenia
osób
uzależnionych
od
narkotyków i alkoholu oraz
prowadzenia szeregu działań
rozwojowych na rzecz dzieci i młodzieży, aktywnych
działań profilaktycznych i zajęć psychoedukacyjnych. Z
całej długiej listy Waszych działań bije radość i uśmiech uśmiech tych, którzy w wielu przypadkach nie mogą Wam
podziękować osobiście. Mnie zatem spotkał zaszczyt
przekazania w ich imieniu serdecznych podziękowań.
Gratuluję".

Park Edukacji Rozwojowej to pomysł, który swoim
zasięgiem obejmuje cały kraj, ze względu na swój
innowacyjny wymiar. Jest to miejsce przygotowywane z
myślą o dzieciach i młodzieży, którzy będą korzystać z
tego w czasie warsztatów edukacyjnych, prowadzonych
przez wyszkolonych wolontariuszy. Jest to jedno z działań
na rzecz rozwoju Edukacji Rozwojowej w Polsce.
Poruszane problemy współczesnego świata mają
pogłębiać wrażliwość u najmłodszego pokolenia, które w
przyszłości będzie rozwijać świat, który ma większą
powierzchnię niż 2 ha, które czekają na Tynieckiej 39. Już
dziś zapraszamy do zwiedzania parku i poszukiwania
www.parkedukacji.swm.pl.
informacji
na
stronie
Agnieszka Mazur.

O. Paweł Chmura, obecny dyrektor Centrum podczas
odbioru nagrody podziękował Bogu za to, że dodaje im sił
i za wszystkich współpracowników, wolontariuszy, którzy
bezinteresownie służą Bogu w ludziach potrzebujących.

Poświęcenie kapucyńskiego eremu w Zagórzu

Jubileusz 800-lecia zatwierdzenia Protoreguły św.
Franciszka z Asyżu stał się inspiracją do wielu inicjatyw
pogłębiających poszukiwania tożsamości i korzeni
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diecezjalnym i rzymskim. Następnym oczekiwanym
momentem na drodze do kanonizacji jest konsulta
kardynałów.

charyzmatu
franciszkańskiego.
Wspólnota
Braci
Mniejszych Kapucynów z Domu Modlitwy w Zagórzu w
codzienności inspiruje swoje życie Regułą dla pustelni
św. Franciszka. Dodatkowym charyzmatem, który objawił
się na początku istnienia domu jest gościnność względem
poszukiwania czasu skupienia braci i księży.

Bł. Stanisław urodził się 27 września 1433 r. w
Kazimierzu, wówczas osobnym mieście pod Krakowem.
Jego ojciec był tkaczem, a zarazem rajcą miejskim.
Stanisław ukończył teologię na Akademii Krakowskiej. W
1456 r. wstąpił do klasztoru Kanoników Regularnych
Laterańskich przy kościele Bożego Ciała w Krakowie.
Klasztor ów został założony na specjalne życzenie
błogosławionej królowej Jadwigi. Po przyjęciu święceń
kapłańskich (1462/1463?), przełożeni zlecili mu pełnienie
urzędu oficjalnego kaznodziei i spowiednika, a w
klasztorze funkcji mistrza nowicjatu, lektora i zastępcy
przełożonego. Powierzonym obowiązkom poświęcił się
bez reszty. Był przy tym wierny regule i przepisom
zakonnym. "Dla wielu był przewodnikiem na drogach
życia duchowego" - powiedział o nim Jan Paweł II.

Duże zainteresowanie uczestniczeniem w życiu
wspólnoty budziło troskę o kontemplatywny charakter
domu. Jako pomoc w zachowaniu charakteru wspólnoty,
bez rezygnacji z gościnności i jednocześnie krok w głąb
franciszkańskiego eremityzmu, bracia postanowili w
niedalekiej odległości od domu wybudować pustelnię, w
której przebywa na jakiś czas jeden z braci w rytmie życia
dynamiką Reguły dla pustelni.
Poświęcenia eremu, w obecności ministra prowincjalnego
br. Jacka Waligóry i wielu współbraci z różnych placówek,
dokonał 31 sierpnia po wspólnej Eucharystii bp Wiesław
Lachowicz. Patronem eremu jest Jan Chrzciciel. Jego
słowa z Ewangelii: „Trzeba by, aby on wzrastał, a ja
żebym się umniejszał” stają się dla braci inspiracją
odnajdywania na nowo Soboru Watykańskiego II
kapucyńskiego miejsca w Kościele, aby na Jego obliczu
lepiej zajaśniał obraz Chrystusa pokornego i ubogiego.
Tego dnia po Eucharystii minister prowincjalny br. Jacek
Waligóra uhonorował bpa tarnowskiego Wiktora Skworca
i proboszcza przeczyckiego ks. Marka Marcićkiewicza –
dobrodziejów domu modlitwy pamiątkowym krzyżem św.
Franciszka.

Prowadził intensywne życie kontemplacyjne, a zarazem
jako znakomity kaznodzieja skutecznie oddziaływał na
swoich słuchaczy. Zbliżał ich do Pana Boga nie tylko
słowami prawdy, ale również przykładem życia i
miłosierdziem wobec bliźnich. Bardzo troszczył się o
chorych i biednych, usługiwał im z miłością. Często
oddawał część własnego pożywienia potrzebującym.
Wiele czasu spędzał na modlitwie, żywił gorące
nabożeństwo do Męki Pana Jezusa, czcił Matkę
Najświętszą i uważał się za Jej "wybranego" syna.
Szczególną pobożnością otaczał swojego patrona,
pielgrzymował na jego grób raz w tygodniu.
W klasztorze przeżył 33 lata. Zmarł 3 maja 1489 r. w
opinii świętości. Pochowano go pod posadzką kościoła
Bożego Ciała, zgodnie z jego pokorną prośbą, aby
wszyscy go deptali. Już w rok po śmierci księdza
Stanisława sporządzono spis 176 nadzwyczajnych łask
uzyskanych dzięki jego orędownictwu. Elewacja relikwii
odbyła się w 1632 r. 18 kwietnia 1993 roku podczas
uroczystej Mszy świętej beatyfikacyjnej Jan Paweł II
dokonał potwierdzenia kultu księdza Stanisława
Kazimierczyka i zaliczył go do grona błogosławionych.

Spotkanie formacyjne karmelitanek. W dniach 7-10
września 2009 r. w Morasku k.Poznania odbyło się
spotkanie formacyjne, na które przybyły siostry
reprezentujące wspólnoty karmelitanek bosych Prowincji
Warszawskiej. Spotkanie przebiegało według ustalonego
programu, przewidującego konferencje, pracę w grupach i
dzielenie się wnioskami.Tematy objęte refleksją
uczestniczek zjazdu dotyczyły m.in. godności osoby w
odniesieniu
do
ślubu
posłuszeństwa,
sposobu
sprawowania władzy i życia wspólnotowego oraz misji
Kościoła jako wyrazu troski i szacunku do drugiego
człowieka. Na spotkanie byli również zaproszeni
specjaliści z zakresu psychologii, by pomóc siostrom
rozważyć współczesne zagrożenia i trudności kandydatek
i młodych sióstr w formacji początkowej.Obrano również
nowy skład Zespołu do spraw Formacji na najbliższe
trzechlecie.
Ostatni dzień spotkania przeorysz i delegatek został
poświęcony omówieniu możliwości powstania federacji
klasztorów karmelitanek bosych Warszawskiej Prowincji.
Rozmowy zaowocowały powołaniem grupy roboczej
sióstr, której zadaniem będzie opracowanie, w konsultacji
z zainteresowanymi klasztorami, projektu statutu
federacji. W spotkaniu wzięli udział prowincjał
Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych o.Roman
Hernoga i dwaj jego delegaci ds. sióstr o.Mariusz
Jaszczyszyn i o.Marian Stankiewicz.

Peregrynacja
Relikwii
bł.
Stanisława
Kazimierczyka
Kanonika
Regularnego
Laterańskiego W połowie września rozpocznie się

peregrynacja relikwii bł. Stanisława Kazimierczyka CRL.
W pierwszej kolejności peregrynacja odbywać się będzie
w parafiach Kanoników Regularnych. Celem peregrynacji
jest dotarcie ze świętymi relikwiami bł. Stanisława do ludzi
chorych i cierpiących, krzewinie kultu błogosławionego i
ukazanie jego osoby jako wzoru kapłana oraz modlitwa o
kanonizację. Hasłem peregrynacji są słowa: „Eucharystia
wzmacnia słabych, łączy rozdzielonych, ożywia
umarłych”.
Proces kanonizacyjny został zakończony na szczeblu
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Wiadomości zagraniczne

miały możliwość wyrażenia swoich opinii, zadania pytań i
przedstawienia dowodów. Sprzeczne wersje oskarżonego
dotyczące okoliczności i motywów zabójstwa ojca Wiktora
Benancourta zostały właściwie ocenione przez ławników.
Jednocześnie ławnicy uznali nieudokumentowanie faktu
pozbawienia życia księdza Otto Messmera w wykazanych
w
śledztwie
okolicznościach,
wskazując
na
niedostateczne rozwikłanie przestępstwa. Wynika zatem
problem dotyczący jakości dowodów i uznania winnym
przestępcy w dokonaniu zabójstwa”

1100 lat opactwa
Cluny
Symboliczne

otwarcie
12
bram
miejskich
w
Cluny
zapoczątkowało
obchody 1100. rocznicy
założenia
tego
burgundzkiego miasta.
Ale Cluny to przede
wszystkim
klasztor
benedyktyński – jeden
z najsłynniejszych w
Europie
Zachodniej.
Przez cały 2010 r. będą odbywały się wystawy, sympozja,
koncerty i celebracje liturgiczne przypominające
znaczenie kluniackiego opactwa w średniowieczu. W 910
r., dwunastu mnichów benedyktyńskich rozpoczęło w tym
miejscu budowę klasztoru oraz kościoła, który przez wiele
wieków pozostawał największą świątynią zachodniego
chrześcijaństwa. W XII w. klasztor w Cluny stał się
centrum odnowy życia monastycznego, artystycznego i
intelektualnego.

Jezuici Regionu Rosyjskiego, jak zresztą i jezuici z całego
świata,
są
głęboko
rozczarowani
wyrokiem
i
przeświadczeni, że sprawiedliwości nie stało się zadość w
stosunku do ojca Otto. Wraz ze swoimi prawnikami
rozważają, jakie podjąć kroki prowadzące do wyjaśnienia
tego przypadku. Jednocześnie ci sami jezuici z
Rosyjskiego Regionu wyrażają wdzięczność tym
wszystkim, którzy podtrzymują ich wysiłki w dochodzeniu
sprawiedliwości i wyrażają im swoje poparcie.
Za:
www.jezuici.pl

Sercanin pierwszym od niemal 500 lat fińskim
biskupem. W Finlandii wyświęcono pierwszego od

W czasie Mszy św. otwierającej obchody rocznicy
opactwa, Benoît Rivière, biskup Autun, przypomniał, że
Cluny to nie tylko historia. „Dla chrześcijanina 2010 r.
wizyta w Cluny jest okazją do ponownego odkrycia
odpowiedzi na pytanie, które stawiali sobie mnisi w
średniowieczu: Czy chcesz prawdziwego życia?”.Rozkwit
kongregacji kluniackiej przypadł na wiek XII. Według
zreformowanej reguły benedyktyńskiej żyło wtedy ok. 50
tys. mnichów w 1500 klasztorach we Francji, Lombardii,
Szkocji, Hiszpanii i Portugalii. Dzień kluniacki poświęcony
był „wieczystej modlitwie”, w tym drobiazgowo
przygotowanej liturgii.

niemal 500 lat fińskiego biskupa katolickiego. Został nim
Teemu Sippo. Ceremonia święceń biskupich odbyła się w
użyczonej przez protestantów katedrze w Turku.
Głównym konsektratorem był J.Em. Karol kard. Lehmann,
było też dwóch współkonsekratorów: bp Czesław Kozon,
ordynariusz Kopenhagi oraz bp Józef Wróbel SCJ,
dotychczasowy ordynariusz Helsinek, którego Ojciec
Święty Benedykt XVI mianował biskupem pomocniczym
archidiecezji lubelskiej.
Przemawiając
podczas
uroczystości biskup Teemo
Sippo zwrócił uwagę na
postęp
w
dziedzinie
ekumenizmu. Jak stwierdził,
jeszcze 10 lat temu było nie
do pomyślenia, aby katolicy
poprosili
protestantów
o
użyczenie
kościoła
katedralnego, a protestanci
by się na to się zgodzili. Msza święta była celebrowana
po łacinie, śpiewany był w większości chorał gregoriański
oraz polifonia, ołtarz zaaranżowano na wzór Benedykta
XVI (krzyż w centrum i siedem świec). W uroczystości
święceń biskupich uczestniczyli liczni sercanie z rożnych
krajów. Obecny był generał Zgromadzenia ks. Jose
Ornelas Carvalho oraz prowincjał polskich sercanów ks.
Tadeusz Michałek wraz z asystentem ks. Ryszardem
Misiem. 62 letni Teemu Sippo otrzymał sakrę biskupią
jako pierwszy Fin od czasów reformacji. Ostatnim
biskupem Finem był Arvid Kurk, który zmarł w 1522 roku.
Kościół katolicki w protestanckiej Finlandii liczy około
dziesięciu tysięcy wiernych, z których niemal połowa jest
cudzoziemskiego pochodzenia. Wśród nich jest około
dwóch tysięcy Polaków. Poprzednim pasterzem
katolickim w Helsinkach był przez osiem lat biskup
pomocniczy Józef Wróbel, który w ubiegłym Za:
www.sercanie.pl.

Romańska architektura Cluny pozostaje przykładem
wspaniałości stylu kopiowanego w całej Europie. Budynek
kościoła opactwa był
jednym
z największych
wybudowanych w średniowieczu. Niestety, w czasie
rewolucji francuskiej klasztor stał się kamieniołomem,
dlatego do dziś zachowało się niecałe 10 proc. jego
budynków.
Za: Radio Watykańskie

Zabójstwo Jezuitów w Rosji - wydano wyrok Dnia

25 sierpnia br. wydano w Moskwie wyrok w sprawie
zabójstwa dwóch jezuitów, ojca Wiktora Betancourta i
ojca Otto Messmera. Michaiła Oriechowa skazano na 14
lat ciężkiego więzienia za zabicie ojca Wiktora i
uniewinniono za śmierć ojca Messmera, który wróciwszy
z zagranicznej podróży odkrył zwłoki ojca Wiktora.
Oskarżony przyznający się do obydwu przestępstw w
trakcie poprzedzającego śledztwa, w czasie procesu
zmienił swoją wersję wydarzeń, utrzymując, że podwójne
zabójstwo było dziełem innej, nieznanej mu osoby.
Zgodnie z rosyjską procedurą prawną, na wniosek
oskarżonego, proces odbył się z udziałem ławy
przysięgłych.
W komunikacie prasowym jezuici z Regionu Rosyjskiego
napisali, że „sądzenie przebiegało w poważnej i
profesjonalnej atmosferze; strona oskarżająca i broniąca
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Witryna tygodnia
numer
'Przeglądu
Powszechnego'
już
jest!
W
2004 r. ów miesięcznik społeczno-kulturalny wydawany przez Jezuitów obchodził
120-lecie istnienia. Ówczesny redaktor naczelny, o. Wacław Oszajca SJ powiedział:
Chcemy przenikać rzeczywistość, która nas otacza, duchem chrześcijańskim.
Zajmujemy się tym, co dzieje się w świecie religii, kultury, polityki i ekonomii,
wyszukujemy zwiastunów nadejścia nowych czasów.
Nowy

W 9/2009 numerze m in.:
Klęska „Solidarności”? – Jan Lityński
O „Solidarności” inaczej – Z prof. Davidem Ostem, amerykańskim politologiem,
rozmawia Małgorzata Bilska Historia narodowa w ponadnarodowej perspektywie
– Marcin Kula
Prawda jest albo gorzka, albo słodka… – O obiektywizmie w historii rozmawiają:
prof. Mirosław Filipowicz, dr Paweł Kosiński, Adam Leszczyński oraz redaktorzy
„Przeglądu
Powszechnego”

Zapowiedzi wydarzeń
Szewek, rzecznik franciszkanów konwentualnych. Na 2
października przewidziano dzień otwarty w klasztorach
franciszkańskich.

Franciszkański Jubileusz w Krakowie Franciszkanie

świętują wspólnie 800-lecie Reguły Jubileusz 800-lecia
ustnego zatwierdzenia Reguły św. Franciszka to pierwsza
inicjatywa franciszkanów różnych gałęzi podejmowana
wspólnie. Bracia Mniejsi Konwentualni, Bracia Mniejsi
oraz Bracia Mniejsi Kapucyni będą wspólnie świętować w
Krakowie od 30 września do 4 października.
W 1209 r. papież Innocenty III zatwierdził ustnie pierwszą
Regułę św. Franciszka z Asyżu. Ogólnopolskie
uroczystości w naszym kraju będą miały miejsce w
Krakowie, który jest kolebką franciszkanizmu w Polsce.
Obchody przeżywane będą na różnych płaszczyznach:
religijnej, ewangelizacyjnej, naukowej, kulturalnej i
artystycznej. Ich zwieńczeniem będzie liturgiczne
wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, obchodzone 4
października.

Centralny punkt jubileuszu rozpocznie sobotnia
prezentacja oratorium muzycznego „Transitus” na Rynku
Głównym autorstwa Joachima i Beaty Mencel.
Upamiętnia ono śmierć Biedaczyny z Asyżu, który zmarł
w nocy 3 października 1226 r. Obchody zakończą się w
uroczystość św. Franciszka, 4 października, Mszą Świętą
w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz
Dniem Misyjnym na Rynku Głównym i ewangelizacją na
ulicach miasta. Patronat honorowy nad obchodami objęli
metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz, prezydent
Krakowa Jacek Majchrowski i marszałek województwa
małopolskiego Marek Nawara. Szczegółowy program
uroczystości jubileuszowych znajduje się na stronie
www.800lat.pl.

Jubileusz przygotowywany jest wspólnie prowincje
franciszkańskie
należące
do
trzech
gałęzi
franciszkańskich: Zakon Braci Mniejszych (OFM - 5
prowincji), Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych
(OFMConv - 3 prowincje) i Zakon Braci Mniejszych
Kapucynów (OFMCap - 2 prowincje). Zakony męskie
stanowią tzw. pierwszy zakon franciszkański. Głównym
zamiarem organizatorów jest dotarcie do jak największej
liczby osób z przesłaniem Ewangelii jako nieprzemijającej
i ciągle aktualnej drogi życia danej człowiekowi przez
Boga.
Obchody jubileuszu rozpocznie 30 września
kwesta na rzecz ubogich w Krakowie, przeprowadzona
przed Galerią Krakowską i Centrum Handlowym M1. –
Franciszkanie od zawsze chodzili na kwestę, dlatego
również tak pragniemy rozpocząć świętowanie – wyjaśnia
br. Paweł Teperski, rzecznik prasowy kapucynów.

Światowe
obchody
800-lecia
charyzmatu
franciszkańskiego obchodzone były w kwietniu tego roku
w Asyżu i Rzymie. „W osiemsetlecie zatwierdzenia
pierwszej reguły razem z wami dziękuję Bogu za wszelkie
dobro, jakie Zakon wniósł w życie i rozwój Kościoła.
Dziękuję wam szczególnie za zaangażowanie w dzieło
misyjne na różnych kontynentach. Na wzór waszego
Założyciela trwajcie w miłości Chrystusa ubogiego i
nieście ewangeliczną radość wszystkim ludziom. Niech
was wspiera Boże błogosławieństwo” – mówił po polsku
do Rodziny Franciszkańskiej papież Benedykt XVI. Za:
Biuro Prasowe Episkopatu Polski

Jezuici zapraszają do Falenicy. Są jeszcze wolne
terminy na kurs rozpoczynający się w najbliższy piątek 18
września. Ilość miejsc na kursie ograniczona do 10 osób!
Tytuł szkolenia w ramach programu Kapitał Ludzki:
Kursy zawodowe z zakresu prezentacji wizerunku firmy i
informacji - strony internetowe
Cel: wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i
doradztwo dla przedsiębiorstw w regionie województwa
mazowieckiego

Bracia z trzech gałęzi franciszkańskich spotkają się na
Kapitule Namiotów w Wieliczce 1 października.
Następnego dnia o kulturotwórczej roli zakonu
franciszkanów będą rozmawiać uczestnicy sympozjum
naukowego. Nie zabraknie także atrakcji i spotkań dla
wszystkich, którzy chcą się włączyć w świętowanie
jubileuszu franciszkanów. 1 października zostanie
rozegrany wyjątkowy mecz: franciszkanie kontra oldboye.
– Zachęciliśmy trzy kluby krakowskie – Cracovię, Wisłę i
Hutnika – by wystąpiły razem przeciwko drużynie złożonej
z trzech zgromadzeń franciszkańskich – wyjaśnia o. Jan

Terminy bezpłatnego kursu tworzenia stron www - na
kursie składającym się z dwóch weekendów:
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1 weekend 18 września 2009 piątek godz. 17.00 do 20
września niedziela godz. 13.00
2 weekend 9 października 2009 piątek godz. 17.00 do 11
października niedziela godz. 13.00 (można wybrać inny
termin 2 weekendu)
rozkład zajęć: piątek 4 godziny, sobota 8 godzin,
niedziela 4 godziny

tel. 022 872 0441
www.eccc.pl
zgłoszenia (jak najszybciej) przyjmujemy osobiście w
sekretariacie centrum, telefonicznie 022/872-0441 (w
godz. 8-16) lub e-mailowo info@eccc.pl
O dalsze terminy, które będą wyznaczone, proszę
dowiadywać się wkrótce na stronie eccc.pl w zakładce
"Kapitał Ludzki" albo wysłać zapytanie na adres
info@eccc.pl Proszę przygotować kopię aktualnej umowy
o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej
umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
które zawarło się z pracodawcą na terenie województwa
mazowieckiego. Po wyrażeniu chęci uczestnictwa
prześlemy dokumenty do wypełnienia.

koszty:
kurs, noclegi i posiłki, materiały kursowe całkowicie
bezpłatne! Każdy uczestnik ponosi tylko koszty dojazdu!
kto może uczestniczyć:
pracujące osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia)
wykonujące pracę na terenie województwa
mazowieckiego na podstawie umowy o pracę, powołania,
wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę,
umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Projekt obejmuje
osoby, które z własnej inicjatywy są zainteresowane
nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podniesieniem
kwalifikacji i umiejętności związanych z tworzeniem stron
internetowych. Podniesienie poziomu wiedzy teoretycznej
związanej z profesjonalnym tworzeniem stron ww i
ugruntowanie
jej na zajęciach praktycznych.

Franciszkanin zaprasza w Tatry O. Bogdan Kocańda

OFMConv zaprasza mężczyzn żyjących w związkach
małżeńskich i stanu wolnego w sobotę 19 września 2009
roku na pierwsze spotkanie z cyklu „Jabłko w ręku
Adama”. Spotkanie odbędzie się na szlaku turystycznym
w Polskich Tatrach. Wymarsz z Kuźnic (przy wejściu na
szlaki na Halę Gąsienicową) o godz. 6.45. Zainteresowani
na miejsce docierają we własnym zakresie. W programie
spotkania zawiązanie społeczności „mężczyzn w drodze”,
wejście na Krzyżne, katecheza na szczycie: „W czym
wyraża się męskość?”, zejście do Doliny Pięciu Stawów i
dalej przez Starą Roztokę do Palenicy, gdzie nastąpi
rozwiązanie społeczności wędrujących mężczyzn.

program 36 godzin szkolenia obejmuje:
- wprowadzenie ogólne
- cel strony a jej tworzenie
- narzędzia do tworzenia
- aspekty techniczne i prawne umieszczania stron w
internecie
- przystępność, funkcjonalność i estetyka stron www
- ćwiczenia praktyczne tworzenia i umieszczania stron w
internecie

Cykl
spotkań
„Jabłko
w
ręku
Adama”
to
niekonwencjonalna forma pogłębienia duchowości
mężczyzny zainicjowana przez franciszkanów z
Rychwałdu. Wystarczy przybyć na miejsce spotkania i
wspólnie (lub w małych grupach) przejść odcinek drogi,
odkrywając przy tym elementy swej męskiej tożsamości
duchowej. Inicjatywa godna uwagi dla tych, którzy marzą i
wprawiają marzenia w czyn oraz dla tych, którzy czują się
już za starzy, aby marzyć.

miejsce:
Ośrodek konferencyjno-szkoleniowy jezuitów. Na miejscu
odbywa się szkolenie, są posiłki i noclegi.
Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury
ul. Olecka 30
04-984 Warszawa

Odeszli do wieczności
Śp. brat Michał Franciszek Borowski (1964-2009) SAC W imieniu całej Rodziny

pallotyńskiej a zwłaszcza Współbraci należących do polskich Prowincji Chrystusa Króla i
Zwiastowania Pańskiego, Misjonarzy z Regii Świętej Rodziny w Rwandzie i Kongo Dem. oraz
Wspólnoty SAC w Ząbkach pragniemy przekazać smutną wiadomość, że w dniu 10 września
2009 roku w godzinach rannych, po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 45 lat, odszedł do
chwały Pana nasz drogi Współbrat, Brat Michał Borowski SAC.

Za dar jego życia poświęconego sprawie pallotyńskich misji i realizacji powołania braterskiego
w Stowarzyszeniu wyraziliśmy Bogu wdzięczność poprzez wspólnotową modlitwę w sobotę
12 września o 10.30 w kaplicy Wspólnoty SAC w Ząbkach, a następnie podczas Mszy św.
pogrzebowej, o godz. 12.00 w pallotyńskim kościele parafialnym pw. Chrystusa Króla w Warszawie (ul. Skaryszewska).
Złożenie ciała nastapiło do grobu na cmentarzu parafialnym w Ząbkach. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego
Prowincja Chrystusa Króla Zarząd Prowincjalny
Śp. brat Michał Franciszek Borowski SAC urodził się 12 marca 1964 r. w Gdyni. Syn Romualda i Haliny z d.
Kisielewskiej, do chrztu św. został przedstawiony 11 czerwca 1964 r. w Gdańsku. W latach 1979-1983 uczęszczał do I
Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie, po którego ukończeniu podjął naukę w szkole policealnej. Od wczesnych lat był
bardzo blisko związany ze służbą liturgiczną ołtarza. Wysoce ceniony ministrant i lektor, organizował życie liturgiczne w
nowopowstałej parafii pw. św. Bernarda w Sopocie.
W odpowiedzi na głos powołania, w 1984 r. zgłosił się do Stowarzyszenia jako kandydat na brata. W tym też roku
rozpoczął nowicjat. Po odbyciu dwuletniego nowicjatu w Hodyszewie i Ząbkach, w 1986 r. złożył I konsekrację czasową,
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którą w sposób definitywny potwierdził 22 września 1991 r., poprzez konsekrację wieczną, złożoną na ręce ks. Czesława
Parzyszka SAC, Przełożonego Prowincji Chrystusa Króla.
W 1986 r. rozpoczął pracę w drukarni „Pallottinum" w Poznaniu. Rok później, na wieść o możliwości podjęcia pracy
apostolskiej w pallotyńskiej drukarni w Rwandzie, zgłosił się na misje z pragnieniem kontynuowania apostolstwa słowa
drukowanego w krajach misyjnych. Od tego momentu pragnienie poświęcenia się sprawom pallotyńskich misji już go
nigdy nie opuściło. Po wiecznej profesji, w 1991 r., otrzymał zgodę na wyjazd na misje do Rwandy i odbył roczny kurs
języka francuskiego w Belgii. Wraz z przybyciem do Rwandy w 1992 r., br. Michał stał się członkiem Regii Świętej
Rodziny do roku 1996, kiedy ze względów zdrowotnych zdecydował się na powrót do Polski.
Po roku pracy w Sekretariacie Misyjnym, przez krótki czas podjął posługę furtiana w Domu Zarządu przy ul
Skaryszewskiej, by w 1998 r. powtórnie skierować swoje kroki na drogi misyjne. Wyjazd do Wybrzeża Kości Słoniowej
trwał jednak krótko, gdyż trudne warunki klimatyczne nasiliły kłopoty zdrowotne i uniemożliwiły ma dalszą pracę w
misyjnych krajach Afryki. Stąd powrót do Polski i do pracy w Pallotyńskim Sekretariacie Misyjnym, najpierw w
Konstancinie a następnie w Ząbkach, z którym związał się do ostatnich dni, a nawet chwil życia. Nie mogąc już
posługiwać misjom w terenie, realizował swoje braterskie powołanie poprzez modlitwę, pracę i ofiarę na rzecz misji i w
celu zapewnienia misjonarzom materialnych środków do życia i ewangelizacji.
W 2001 r., br. Michał Borowski został wybrany członkiem prowincjalnej Komisji ds. Pośrednictwa i Arbitrażu, którą to
funkcję pełnił przez dwie kadencje. Uczestniczył także, jako przedstawiciel Braci Prowincji Chrystusa Króla, w XIX
Zebraniu Generalnym w 2004 r. w Rzymie.
W roku 2008, ujawniła się choroba nowotworowa, z którą br. Michał zmagał się aż do dnia 10 września 2009 r.
Odszedł do Pana w szpitalu, otoczony modlitwą i opieką Współbraci z Ząbek, Sióstr od Aniołów, Sióstr Wspomożycielek
Dusz Czyścowych, Pracowników Sekretariatu Misyjnego oraz Wydawnictwa i Drukarni „Apostolicum", a także
Wszystkich Współbraci, Sióstr i Przyjaciół, którzy go znali i cenili za braterską posługę, życzliwość i misyjny zapał.

Śp. O. Kazimierz Wojtczak (1919-2009) SVD Dnia 3 września 2009 roku o godz.
15:45 przeżywszy 90 lat, zasnął w Panu Ojciec Kazimierz Wojtczak ze wspólnoty
werbistów św. Wojciecha z Pieniężna. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 05-go
września (sobota) o godz. 11:00 w Kościele Seminaryjnym.
O. Kazimierz Wojtczak urodził się 3 marca 1919 roku w Muelheim-Styrum w diecezji
Essen, kiedy rodzice jego Wojciech i Władysława z domu Ławniczak przebywali w
poszukiwaniu chleba. Rodzice z wykształcenia byli kupcami. Był najmłodszym dzieckiem
spośród siedmiorga rodzeństwa. Najstarsza siostra Władysława była zakonnicą w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia
(Szarytek). Do szkoły podstawowej Kazimierz chodził w Katowicach-Dębiu. Dwie pierwsze klasy gimnazjalne ukończył w
Katowicach. Od 1934 roku uczył się w gimnazjum werbistów w Rybniku. Od 1935 roku przebywał w Górnej Grupie,
gdzie w 1939 roku zdobył świadectwo dojrzałości.
2 września 1939 roku rozpoczął nowicjat w Chludowie. 22 maja 1940 roku razem w innymi został wywieziony do Fortu
VII w Poznaniu i zaraz potem do obozów koncentracyjnych w Dachau, Gusen i znowu Dachau. Za staraniem rodziców
po roku został zwolniony do domu rodzinnego. Po wojnie zgłosił się do naszego seminarium w Chludowie, gdzie 8
grudnia 1947 złożył pierwsze śluby zakonne. Od 1948 roku kontynuował studia seminaryjne w Pieniężnie, gdzie 1 lipca
1950 roku otrzymał święcenia kapłańskie.
Po prymicjach jeszcze na rok wrócił do seminarium, aby uzupełnić ostatni rok studiów seminaryjnych. W latach 19511954 był ekonomem domowym w Pieniężnie i równocześnie proboszczem w Dębowcu. Następnie przez rok był
ekonomem w Nysie. Jeden rok był kapelanem wysiedlonych Sióstr Służebniczek w Staniątkach. Od 1956 roku pracował
jako proboszcz na terenie Diecezji Warmińskiej kolejno w następujących parafiach: Henrykowo (1956-1967), Długobór
(1967-1977), Radziejewo-Lechowo (1977-1990). 1 lipca 1990 roku został przeniesiony do klasztoru, gdzie do końca
swych dni prowadził biuro Mszy Wieczystych. Zmarł 3 września 2009 roku w klasztorze w Pieniężnie w otoczeniu
modlących się współbraci.
Za: www.werbisci.pl.

Od redakcji
Bardzo prosimy o umieszczanie na zakonnych stronach internetowych banerów portalu internetowego
www.zyciezakonne.pl . Są one do pobrania w prosty sposób po wejściu na naszą stronę, a następnie
kliknięciu odsyłacza u samego jej dołu nazwanego po prostu „BANERY”
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