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W niedzielę 27 września przypadło świeto liturgiczne Św. Wincentego a Paulo, załoŜyciela Zgromadzenia KsięŜy
Misjonarzy oraz Sióstr Miłosierdzia, w Polsce znanych powszechnie jako szarytki. W tym dniu rozpoczęło się roczne
przygotowanie do jubileuszu 350 lat błogosławionej śmierci tego wielkiego Świętego, który zmarł 27 września 1660 roku.
śyczymy wielkiej Rodzinie Wincentyńskiej wielu duchowych przeŜyć w trakcie Roku Jubileuszowego oraz zdolności
odczytania charyzmatu tego wyjatkowego Swietego w kontekście potrzeb i wyzwań naszych czasów
Redakcja Biuletynu

Wiadomość tygodnia

Prawosławni zakonnicy zawiozą kopię Obrazu Jasnogórskiego do Ostaszkowa
Delegacja prawosławnych duchownych
odbebrała w czwartek, 24 września na
Jasnej Górze kopię ikony Matki Boskiej
Częstochowskiej. Zakonnicy zawiozą ją do
cerkwi w Ostaszkowie, aby w miejscu
uwięzienia kilkunastu tysięcy Polaków,
zamordowanych później w Twerze, modlić
się w ich intencji. Z inicjatywą
przywiezienia do Ostaszkowa kopii
Obrazu
Jasnogórskiego
wystąpili
zakonnicy z klasztoru w Nilo-Stołbieńsku.
Za
pośrednictwem
Jerzego
Bara,
polskiego ambasadora w Rosji, poprosili o
obraz, który chcą umieścić w cerkwi w
Ostaszkowie. Polski ambasador przekazał
tę prośbę abp. Henrykowi Muszyńskiemu
po naboŜeństwie ekumenicznym w
katedrze
moskiewskiej;
metropolita
gnieźnieński wracał wówczas z wizyty w
Sergiejew Posadzie - partnerskim mieście
Gniezna.
„Mnisi wystąpili z niezwykłą inicjatywą, Ŝe
chcą, na terenie swojego przepięknego
klasztoru, bardzo licznie odwiedzanego
przez wiernych i turystów, wybudować
Kaplicę, w której chcieliby umieścić obraz
Matki BoŜej Częstochowskiej, i w jakiś
sposób zaznaczyć pamięć o poległych
tam polskich oficerach i za nich się modlić.
Coś pięknego! Powiem szczerze, Ŝe
wydawało się nam z początku, Ŝe to jest
aŜ nie do wiary, czy to będzie
zrealizowane” – mówi bp Stanisław
Budzik, sekretarz generalny Konferencji
Episkopatu Polski.
Częstochowscy paulini
na prośbę duchownych
klasztoru i ufundowali
wymiary dostosowane

chętnie przystali
z prawosławnego
kopię. Ma ona
do miejsca, w

którym ma być umiejscowiona w
prawosławnym klasztorze Niłowa Pustyń
w okolicach Ostaszkowa.
„Przekazanie
kopii
Obrazu
Jasnogórskiego tej delegacji - chyba
nawet sami jeszcze nie wiemy, jakie moŜe
mieć kroki następne ten fakt, co moŜe się
dalej zdarzyć. Myślę, Ŝe to jest naprawdę
waŜny
krok,
zaskakujący,
niespodziewany, i jeszcze raz podkreślę
krok na pewno w dobrym kierunku” –
zaznacza ks. Józef Kloch, rzecznik KEP

Obraz
został
przekazany
delegacji
prawosławnej w czwartek, 24 września
podczas wieczornego Apelu w Kaplicy
Jasnogórskiej. W czasie ceremonii
przekazania obecni byli: abp Stanisław
Nowak – metropolita częstochowski, o.
Izydor Matuszewski – generał Zakonu
paulinów, o. Roman Majewski, przeor
Jasnej Góry, który powitał delegację w jęz.
rosyjskim.
„Drodzy Ojcowie Zakonu św. Bazylego,
którzy tam, w Rosji modlicie się Ŝarliwie,
gorąco – mówił abp Stanisław Nowak ZaBardzo was gorąco pozdrawiamy, bardzo
się cieszymy, Ŝe jesteście tutaj wśród nas
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i w swoje dłonie bierzecie tę świętą Ikonę
Matki BoŜej Częstochowskiej. Ona
przyszła do nas juŜ omodlona na
Wschodzie. Tutaj, kiedy obraz został
zniewaŜony, nadano jej trochę rysy
zachodnie. Tak Ŝe obraz naprawdę łączy
dwa wielkie światy, jest znakiem tego co
sługa BoŜy Jan Paweł II nazywał
oddychaniem dwoma płucami. Bardzo się
cieszymy, Ŝe ten święty obraz pójdzie w
tej kopii do was, do świętego klasztoru
waszego i dzięki temu będziemy razem
duchowo złączeni – Częstochowa i wasz
klasztor w Rosji”.
Po modlitwie prawosławnych duchownych
abp Stanisław Nowak i o. Izydor
Matuszewski przekazali wspólnie kopię
Obraz delegacji prawosławnej. W imieniu
kilkuosobowej
delegacji
słowa
podziękowania wygłosił Archimandryta
Arkadij, który podkreślił: „Radość wypełnia
nasze serca”. Delegacja prawosławnych
duchownych spędziła noc w jasnogórskim
klasztorze.
W
piątek
rano
mnisi
uczestniczyli w liturgii, a następnie
zwiedzali klasztor w towarzystwie o.
Karola Oseta, pdoprzeora Jasnej Góry i o.
Romana Czernika, przewodnika grup
rosyjskojęzycznych. Wizytę zakończyła
wspólna modlitwa w Kaplicy Matki BoŜej.
Wizyta prawosławnej delegacji w Polsce
potrwa tydzień. Trasa wizyty wiedzie z
Warszawy do Częstochowy, Gniezna,
Płocka, a następnie do Siemiatycz,
Grabarki i Jabłecznej. We wtorek 29
września delegacja powróci do Rosji. o.
Stanisław Tomom. Za: Biuro Prasowe
Jasnej Góry

Wiadomości krajowe
ustawicznego odmawiania róŜańca
modlitwy o trzeźwość narodu.
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Mszę Świętą o północy koncelebrowali
bracia kapucyni pod przewodnictwem
ministra prowincjalnego Brata Marka
Przeczewskiego.

Inauguracja Roku Jubileuszowego
Św. Wincentego a Paulo. Sobota, 26
września, to pierwszy pełny dzień
obchodów
rozpoczynających
Rok
Jubileuszowy 350 Rocznicy i jednocześnie
dzień Zjazdu Rodziny Wincentyńskiej.
Gospodarzem uroczystości jest bazylika
św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy
sama przeŜywająca w tych dniach
parafialny odpust.Centralnym punktem
sobotnich obchodów była uroczysta
Eucharystia odprawiona w samo południe
pod przewodnictwem Wizytatora Polskiej
Prowincji
Zgromadzenia
KsięŜy
Misjonarzy, ks. Arkadiusza Zakręty CM.
Po Mszy św. i przerwie na posiłek, w
Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy
odbyło się spotkanie uczestników Zjazdu
Rodziny Wincentyńskiej w trakcie którego
goście podzielili się relacji z Ŝycia i
ostatnich wydarzeń swoich lokalnych grup
Rodziny Wincentyńskiej. W tym samym
czasie w Muszli Koncertowej w Parku im.
Witosa odbywały się koncerty zespołów
religijnych w ramach Festynu Parafialnego
z okazji Uroczystośći św. Wincentego a
Paulo. Na scenie wystąpiły zespoły Pro
Dei, Hołd, PS, a po nich zespół Full Power
Spirit. Na zakończenie wystąpiła Gwiazda
Wieczoru Krzysztof Krawczyk z
zespołem.
To był wspaniały dzień dla wszystkich,
gości, parafian i innych mieszkańców
Bydgoszczy uczestniczących w naszej
radośći wspólnotowego spotkania Rodziny
św. Wincentego i św. Ludwiki. Za:
www.misjonarze.pl

Czuwanie w Gietrzwałdzie Córek i
Synów Bł. Honorata. W nocy z 19 na
20 września br., w sanktuarium Matki
BoŜej w Gietrzwałdzie odbyło się
modlitewne czuwanie dla sióstr i braci ze
zgromadzeń zakonnych załoŜonych przez
błogosławionego Honorata Koźmińskiego,
kapucyna. Wzięło w nim udział ponad 400
osób z Polski, Litwy i Łotwy. Były teŜ
siostry misjonarki z Rwandy i pracujące we
Francji. Program czuwania nawiązywał do
orędzia gietrzwałdzkiego wzywającego do

Wybór tego miejsca na wspólną modlitwę
dla duchowych dzieci błogosławionego
Honorata nie był przypadkowy. Ojciec
Honorat kochał to miejsce. Objawienia
Matki BoŜej w Gietrzwałdzie w 1877 roku
były dla niego inspiracją do załoŜenia
jednego
z
wielu
bezhabitowych
zgromadzeń, a mianowicie zgromadzenia
sióstr słuŜek Najświętszej Maryi Panny
Niepokalanej.

Rodzina honoracka przeŜywa drugi rok
wielkiej nowenny przed 100. rocznicą
śmierci
swego
ZałoŜyciela,
która
przypadnie w 2016 roku. Hasło całej
nowenny jest zachętą do
twórczej
wierności
Miłości,
a
obecny
rok
przeznaczony jest na pogłębienie refleksji
nad powołaniem i konsekracją.
Rodzinę honoracką tworzą bezhabitowe i
habitowe zgromadzenia zakonne Ŝeńskie,
czynne i klauzurowe, jedno zgromadzenie
męskie i jeden instytut świecki - załoŜone
w Polsce, w drugiej połowie XIX w., przez
błogosławionego Honorata Koźmińskiego.
Obecnie pracują i rozwijają się prawie na
całym świecie i poprzez „ukryte Ŝycie w
Chrystusie” niosą dzisiejszemu światu
pokój i dobro.

Nominacja nowego
Prowincjała
u
Oblatów
22
września
podczas
sesji plenarnej w
Rzymie
decyzją
Superiora
Generalnego i jego
Rady o. Ryszard
Szmydki OMI został
mianowany nowym
prowincjałem Polskiej Prowincji Misjonarzy
Oblatów Maryi Niepokalanej. Przejmie on
nową funkcję pod koniec stycznia 2010
roku
zastępując
dotychczasowego
prowincjała o. Teodora Jochema OMI,
który pełnił tę funkcję przez 6 ostatnich lat.
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O. Ryszard Szmydki OMI urodził się 26
kwietnia 1951 r. w Terebiskach k/Białej
Podlaskiej. Do szkoły podstawowej
uczęszczał w Jabłecznej. W 1965 roku
rozpoczął naukę w oblackim NiŜszym
Seminarium Duchownym w Markowicach
na Kujawach. Bezpośrednio po maturze w
1969 roku rozpoczął roczny nowicjat w
Zgromadzeniu Misjonarzu Oblatów Maryi
Niepokalanej w Obrze i 8 września 1970
roku złoŜył swoje pierwsze śluby zakonne.
Filozofię studiował w oblackim WyŜszym
Seminarium Duchownym w Obrze po czym
kontynuował teologię na Papieskim
Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.
Po zakończeniu studiów odbył dwuletni
staŜ na misjach w Kamerunie gdzie 21
stycznia 1977 roku złoŜył wieczyste śluby
zakonne w Figuil. Tam teŜ otrzymał
święcenia diakonatu.
Po powrocie do kraju przyjął święcenia
kapłańskie 2 lipca 1978 roku w Jabłecznej
z rąk biskupa siedleckiego Jana Mazura.
Po
świeceniach
rozpoczął
studia
doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim, pełniąc w tym czasie m.in.
funkcję
przełoŜonego
miejscowej
wspólnoty. W roku 1984 obronił doktorat z
teologii dogmatycznej. W latach 1983-91
był adiunktem w I Katedrze Teologii
Dogmatycznej KUL-u. W roku 1988 odbył
roczne stypendium we Francji w ParyŜu.
Po powrocie kontynuował obowiązki
przełoŜonego domu zakonnego w Lublinie
wykładając jednocześnie w WyŜszym
Seminarium Duchownym w Obrze i
kontynuując prace naukową na KUL-u.
Jest autorem wielu artykułów naukowych z
zakresu
teologii
dogmatycznej
i
ekumenizmu.
W
latach
1991-92
był
katechistą
wędrownym
w
ramach
drogi
neokatechumenalnej. W 1992 roku został
delegatem na Kapitułę Generalną do
Rzymu
po
czym
został
wybrany
asystentem generalnym do spraw misji.
Pracował dla administracji generalnej
Zgromadzenia
przez
12
lat.
Po
zakończeniu tej posługi przebywał na
rocznym staŜu w Jerozolimie w Ecole
Biblique. W 2005 roku powrócił do Polski i
został
mianowany
Wikariuszem
Prowincjalnym do spraw Misji Polskiej
Prowincji Oblatów. W tym roku po raz
kolejny został wybrany jako delegat na
Kapitułę Generalna do Rzymu, która
będzie miała miejsce we wrześniu 2010
roku.
Polska Prowincja Misjonarzy Oblatów
Maryi Niepokalanej liczy ponad 300
oblatów, w 20 klasztorach w Polsce oraz
170 misjonarzy poza granicami. O.
Ryszard Szmydki będzie czternastym
prowincjałem Polskiej Prowincji Misjonarzy
Oblatów Maryi Niepokalanej. Zgodnie z

Konstytucjami Zakonu „Prowincjał jest
powołany do słuŜenia władzą. Jego
odpowiedzialność
obejmuje
zarówno
specyficzne posłannictwo Zgromadzenia w
ramach jego prowincji, jak i zakonne Ŝycie
apostolskie wspólnot i ich członków.
Prowincjał posiada więc pełną władzę w
stosunku do osób, wspólnot i dzieł
prowincji, zgodnie z tym, co zostało
ustalone w Konstytucjach i Regułach (K
100)”. Za: www.oblaci.pl

Guanellianie otworzyli swój pierwszy
dom zakonny w Polsce Wspólnota
Guaneliańska, czyli Zgromadzenia Sług
Miłości rezyduje juŜ w nowym domu
zakonnym w Skawinie!

Kim są Guanelianie? Odpowiedzi udzieli
Konstytucja Zgromadzenia Sług Miłości. W
drugim punkcie czytamy: "Ks. Luigi
Guanella został obdarowany przez Ducha
Świętego
sercem
synowskim
i
miłosiernym, zdolnym odczuć i pojmować
Boga jako Ojca, który bogaty w dobroć,
Opatrzność
i
miłosierdzie,
pragnie
wszystkich ludzi uczynić jedną rodziną.
Jemu zostały otwarte bogactwa Serca
Jezusa, którego ks. Guanella odczuwał w
swoim Ŝyciu jako: Brata, Przyjaciela
Zbawiciela".
I dalej, w trzecim punkcie czytamy: "W
jedności z Jezusem Dobrym Pasterzem i
Miłosiernym
Samarytaninem,
nasz
ZałoŜyciel gorąco pragnąc pomagać
wszystkim ludziom potrzebującym, kocha
szczególnie najbardziej opuszczonych i
cierpiących i otacza ich niezmierną troską
dając im Chleba i Boga".
Fundamentem duchowości guanelliańskiej
jest pewność, Ŝe Bóg jest Ojcem, który
troszczy się o kaŜdego człowieka jak o
swego syna. Człowiek jest obdarowywany
przez Boga Ojca swymi darami i łaskami,
szczególnie jeŜeli jest to człowiek słaby,
chory i samotny. To historia miłości, ktora
w Sercu Jezusa, przebitym na KrzyŜu i
obecnym w Eucharystii, objawia wzor
poświęcenia i troski Boga do człowieka.
Tu rodzi się misja guanelliańska: Ŝywe
świadectwo miłości Boga do człowieka i
miłość do bliźniego na wzor Chrystusa
Dobrego
Pasterza
i
Miłosiernego
Samarytanina
według
przykazania:
"miłujcie się wzajemnie jak ja was
umiłowałem".
Adres domu zakonnego: Centrum Don
Guanella, ul. Leśna 5, 32-050 Skawina Za:
www.guanelianie.org.

Tablicę poświęconą gen. Andersowi
odsłonięto
u
poznańskich
Tablicę
poświęcona
dominikanów
generałowi
Władysławowi
Andersowi,
twórcy i dowódcy Polskich Sił Zbrojnych w
ZSRR
oraz
Naczelnemu
Wodzowi,
odsłonięto w czwartek 24 września w
kruŜgankach kościoła Ojców Dominikanów
w
Poznaniu.
Odsłonięcie
tablicy
poprzedziła Msza św. w intencji twórców i
członków powstałego 70 lat temu
Polskiego Państwa Podziemnego i Armii
Krajowej.
Uczestnicy obchodów złoŜyli teŜ kwiaty
pod stojącym naprzeciwko kościoła
Pomnikiem
Polskiego
Państwa
Podziemnego. Monument ze znakiem
Polski Walczącej odsłonił dwa lata temu
ostatni prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
na Uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski, a
poświęcił Prymas Polski, kard. Józef
Glemp.
Urodzony w 1892 r. Władysław Anders po
agresji sowieckiej na Polskę był więziony w
Moskwie. Po nawiązaniu w 1941 r.
stosunków
dyplomatycznych
między
Polską i Związkiem Radzieckim objął
dowództwo Polskich Sił Zbrojnych w
ZSRR.

dobremu Bogu dziękczynienie za Jego
błogosławieństwo i za to wszystko dobro,
które w minionych dziesięciu latach tutaj
się wydarzyło" - zapowiedział na początku
niedzielnej sumy (20 września br.) o.
Zdzisław Tamioła OFMConv, przełoŜony
klasztoru franciszkanów i parafii w Zielonej
Górze, w dniu uroczystości poświęcenia
nowego klasztoru. (…)
Franciszkanom dziękował z kolei bp
Dyczkowski i parafianie. "Ze współczuciem
patrzyłem jak ojcowie przez 10 lat
mieszkali przy Wiśniowej, w tej ciasnocie,
w tych trudnych warunkach. Dobrze, Ŝe
teraz
będą
mieszkać
w godnych
warunkach. Budowa jest waŜna, bo w tej
świątyni
ojcowie
będą
ustawicznie
przypominać zasady etyki Chrystusowej.
Niech w tej świątyni przez Was budowanej
stawiany będzie drogowskaz w przyszłość.
Na ręce prowincjała składam najgorętsze
podziękowania za pomoc Zakonu" - mówił
na zakończenie Eucharystii bp Adam. (…)
Pierwsze rozmowy na temat posługi
franciszkanów
w
tym
mieście
przeprowadzone
zostały
w
latach
osiemdziesiątych. Umowa podjęcia pracy
franciszkanów została podpisana jednak
dopiero 20 maja 1999 r. (…)

Utworzona przez niego 70-tysięczna Armia
Polska, złoŜona z Polaków osadzonych w
sowieckich łagrach, ewakuowała się w
1942 r. na Bliski Wschód. Jako dowódca 2.
Korpusu Polskiego brał udział w kampanii
włoskiej, w tym w zwycięskiej bitwie pod
Monte Cassino. W latach 1944-1945 był
Naczelnym
Wodzem
Polskich
Sił
Zbrojnych.
Po wojnie pozostał na emigracji i aktywnie
uczestniczył w działalności politycznej.
Zmarł w 1970 r. w Londynie i zgodnie z
ostatnią wolą został pochowany wśród
swoich Ŝołnierzy na Polskim Cmentarzu
Wojennym
pod
Monte
Cassino.
Polskie
Państwo
Podziemne
to
podlegające rządowi na uchodźstwie tajne
struktury, które istniały w czasie wojny na
ziemiach okupowanych przez Niemcy i
Związek
Radziecki.
Oprócz
zakonspirowanych
struktur
cywilnych
posiadało takŜe największą w okupowanej
Europie podziemną armię, która w
szczytowym okresie liczyła 300 tys.
Ŝołnierzy.
Za początek Państwa Podziemnego uwaŜa
się powołanie w nocy z 26 na 27 września
1939 r. w oblęŜonej przez hitlerowców
stolicy SłuŜby Zwycięstwu Polsce –
konspiracyjnej organizacji wojskowej. W
listopadzie 1939 roku przekształcono ją w
Związek Walki Zbrojnej, zaś w lutym 1942
r.
–
w
Armię
Krajową.
Za:
www.dominikanie.pl

Zielona Góra, poświęcenie nowego
klasztoru franciszkanów. "Chciałbym,
abyśmy

dzisiaj

wspólnie
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wyśpiewali

Po przekazaniu parafii, bracia przystąpili
do budowy kaplicy parafialnej, która moŜe
pomieścić
ok. 500 osób. Kaplica
tymczasowa, która słuŜy obecnie za
kościół parafialny, w przyszłości ma być
przerobiona na zaplecze duszpasterskie, a
więc na sale katechetyczne oraz biuro
parafialne. Ma być wkomponowana w
całość kompleksu, który powstanie w
przyszłości.
W kwietniu 2003 roku rozpoczęto budowę
kościoła i klasztoru jednocześnie. Budowę
klasztoru zakończono w roku bieŜącym, a
budowa kościoła jeszcze trwa. jms Za:
www.franciszkanie.pl

Okolicznościowa moneta z Jasną
Górą Narodowy Bank Polski wprowadził
do obiegu 21 września nową serię monet o
nominale 2 zł, poświęconej miastom w
Polsce. Pierwszym miastem, które zostało
upamiętnione w tej serii, jest Częstochowa.
Na rewersie monety znajduje się
Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny na
Jasnej Górze. Moneta o nominale 2 zł
wykonana jest stemplem zwykłym ze stopu

Nordic Gold w nakładzie miliona 100
tysięcy egzemplarzy.

przedstawicieli Kościoła na czele z ks. inf.
Marianem Mikołajczykiem, kanclerzem
Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, o.
Sebastianem Mateckim, podprzeorem
Jasnej Góry i o. Janem Golonką,
kustoszem zbiorów jasnogórskich oraz
przedstawicieli świata kultury i mediów.
Częstochowa jest pierwszym miastem
otwierającym serię „Miasta w Polsce”. „To
wyjątkowy moment dla naszego miasta. To
inicjatywa niezwykle waŜna dla nas” mówił prezydent Częstochowy Tadeusz
Wrona.

Prezentacja monety z Częstochową i
Jasną Górą odbyła się 21 września w Sali
Reprezentacyjnej Ratusza Miejskiego w
Częstochowie.
W
uroczystości
uczestniczyli: przedstawiciele Narodowego
Banku Polskiego na czele z Prezesem
NBP Sławomirem Skrzypkiem, władze
miejskie i samorządowe z prezydentem
Częstochowy
Tadeuszem
Wroną,
parlamentarzyści ziemi częstochowskiej,

Natomiast prezes NBP Sławomir Skrzypek
podkreślił rolę, jaka spełnia Jasna Góra i
Częstochowa w historii naszej Ojczyzny.
„Nikt nie ma wątpliwości, czym się
zasłuŜyła dla Ojczyzny Częstochowa.
Myśli nasze płyną ku Jasnej Górze, bo tak
było zawsze w historii naszego kraju.
Bohaterska obrona Jasnej Góry, śluby
narodu na Jasnej Górze, pielgrzymki (…)
Jana
Pawła II - to tylko fragment tych
wspaniałych dziejów” - mówił Sławomir
Skrzypek (…). Za: Biuro Prasowe Jasnej
Góry

Szkoła Humanitarna - to brzmi
„Szkoła
Humanitarna”
to
dumnie
zaszczytny tytuł, który w poniedziałek 14
września 2009 r. otrzymało Salezjańskie
Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum w
Mińsku Mazowieckim. Osoby związane ze
szkołami
przyznają,
Ŝe
niełatwo
zapracować na takie wyróŜnienie. Tym
bardziej, Ŝe salezjańskie placówki znalazły
się wśród zaledwie trzech placówek
uznanych za najlepsze.
Społeczność
salezjańska
z
Mińska
Mazowieckiego aktywnie pracowała w roku
szkolnym 2008/2009, realizując liczne
działania
w
ramach
projektu
zaproponowanego
placówkom
oświatowym przez PAH, aby ów tytuł
otrzymać. Certyfikat wręczyła osobiście
pani Janina Ochojska - Prezes Zarządu
Fundacji. Obszerny artykuł o uroczystości
zamieszczono na stronie internetowej
www.minsk.salezjanie.pl.

Wiadomości zagraniczne
140. salezjańska wyprawa misyjna
wyruszyła w niedzielę (28 września), po
ceremonii
w
Bazylice
Maryi
WspomoŜycielki
w
Turynie-Valdocco.
“Mandat misyjny”, zgodnie z tradycją,
został wręczony przez PrzełoŜonego
Generalnego Salezjanów, ks. Pascuala
Cháveza Villanuevę, IX następcę Ks.
Bosko, w w czasie Mszy św. pod jego
przewodnictwem
w
Bazylice
Maryi
WspomoŜycielki.

w tym spotkaniu będą uczestniczyć
misjonarze wyjeŜdŜający na misje.

program poświęcony misjom salezjańskim.
Za: www.salezjanie.pl.

Konferencja
"Polscy
jezuici
w
Chinach w XVII w. W dniach od 26 do 30
września 2009 r. odbywa się w Krakowie
Międzynarodowa
Konferencja
pt.
„Siedemnastowieczni Polscy Jezuici w
Chinach: Michał Boym, Jan Mikołaj
Smogulecki
i
Andrzej
Rudomina”,
połączona z Wystawą prac graficznych
Michała
Boyma.
Organizatorami
konferencji są Centrum Języka i Kultury
Chińskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
"Instytut Konfucjusza w Krakowie" oraz
Monumenta
Serica
Institute,
Sankt
Augustin (Germany).

W tej, 140 salezjańskiej wyprawie
misyjnej, uczestniczy 33 Salezjanów, 7
Córek
Maryi
WspomoŜycielki,
7
wolontariuszy świeckich z Włoch, 1 z
Republiki Czeskiej, 5 ze Słowacji, 2 z
Hiszpanii, 1 z Meksyku i 2 z Polski. Biorą
takŜe
udział
młode
rodziny.
Nowi misjonarze zostaną przeznaczeni do
róŜnych
placówek
na
wszystkich
kontynentach, łącznie z Europą, która stała
się w ostatnich latach szczególnym celem
nowej ewangelizacji i została wskazana
przez PrzełoŜonego Generalnego i jego
Radę
jako
specyficzny
projekt
Zgromadzenia
Salezjańskiego.

Wręczenie krzyŜy misyjnych w Bazylice
Maryi WspomoŜycielki stało się juŜ
tradycją, która jest przekazywana w
świecie salezjańskim od 1875 r., kiedy to
11 listopada ks. Bosko wysłał pierwszą
grupę misjonarzy do Patagonii. Ta, 140.
wyprawa, łączy się w tym roku z
obchodami
załoŜenia
Zgromadzenia
Salezjańskiego.

Ceromonia rozesłania misjonarzy została
poprzedzona spotkaniem z uczestnikami
”Harambee 2009” i ks. Pascualem
Chávezem. W sali teatralnej na Valdocco
PrzełoŜony Generalny pogłębi temat
“Doprawdy nie ma nic piękniejszego od
spotkania i przekazania Chrystusa innym”;

Ceremonia
będzie
bezpośrednio
transmitowana, dzięki produkcji Missioni
Don Bosco, w wersjii streaming na
www.missionidonbosco.tv o godz. 11.50
(GMT+1). W przyszłym tygodniu na
Telepace będzie moŜna obejrzeć specjalny
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Konferencja odbędzie się w budynku
WyŜszej
Szkoły
FilozoficznoPedagogicznej "Ignatianum", ul. Kopernika
26 w Krakowie. . Natomiast Wystawę
oglądać będzie moŜna do od 28 września
do 10 października, w Muzeum Ogrodu
Botanicznego, Coll. Śniadeckiego, ul.
Kopernika 27 w Kraskowie. Wystawa
ilustracje do Flory Sinici i mapy Chin
autorstwa Michała Boyma, zebrane i
przygotowane przez Pana Edwarda
Kajdańskiego, biografa wielkiego jezuitysinologa. Za: www.jezuici.pl

Generał paulinów wizytował misje w
Kamerunie i RPA. W dniach 1-15
września 2009 r. Generał Zakonu Paulinów
o. Izydor Matuszewski wizytował placówki

misyjne w Ayos i Belabo prowadzone
przez paulinów w Kamerunie. W podróŜy
towarzyszyli mu o. Dariusz Cichor, definitor
generalny oraz o. Albert Oksiędzki, przeor
klasztoru w Warszawie. O. Generał odbył
rozmowy z ojcami i braćmi, zapoznał się z
warunkami pracy misyjnej, spotykał się z
wiernymi podczas uroczystych Mszy św. w
kościołach parafialnych w Ayos i Belabo
oraz w kaplicach dojazdowych.
Uczestniczył w specjalnych koncertach
zorganizowanych przez miejscowe chóry i
w spotkaniach z radami parafialnymi.
ZłoŜył wizytę u przedstawicieli lokalnych
władz administracyjnych oraz spotkania z
abpem R. Pirenne w Bertoua i bpem
Janem Ozgą w Doumé.
W dniu 7 września O. Generał poświecił
budynek nowicjatu oraz przyjął w poczet
nowicjuszy br. Eryka Nimba, zaś 8
września podczas uroczystej Mszy św. w
kościele w Ayos przyjął profesję czasową
br. Jean-Luc (imię zakonne Joseph) Mbida
oraz ponowienie ślubów zakonnych br.
Antoine'a
Adamou
Bibi
Armel.
Przed powrotem do Polski, w dniu 15
września, O. Generał dokonał poświęcenia
nowego szpitala w Atos (…).o. Dariusz
Cichor OSPPE

Nowe
placówki
duszpasterskie
chrystusowców w Irlandii Płn. Mając

podziękował za to, Ŝe mógł wraz z nimi się
modlić i wyraził radość z tego, iŜ mógł
poznać ludzi, wśród których pracują jego
współbracia.
W pierwszym dniu swojego pobytu (24
września) generał Zakonu spotkał się
równieŜ z ordynariuszem archidiecezji
lwowskiej abp. Mieczysławem Mokrzyckim.
Towarzyszyli mu: jego asystent ds. Europy
Wschodniej o. Jacek Ciupiński, prowincjał
franciszkanów o. Jarosław Zachariasz i
delegat prowincjała na Ukrainę o. Edward
Kawa.

Początek pracy michalitów w Nepi
we Włoszech. Powierzenie antycznej,
pełnej historii i chrześcijańskich tradycji
parafii
Nepi,
pastoralnej
trosce
Zgromadzenia św. Michała Archanioła,
jest
niewątpliwie
wielkim
znakiem
zaufania ze strony pasterza diecezji Civita
Castellana J.E. ks. bpa Romano Rossi w
stosunku do naszej wspólnoty zakonnej –
tak Ojciec Generał ks. Kazimierz Radzik
wyraził wdzięczność i radość z nowego
zadania, którego podjęli się michalici z
wiceprowincji włosko-szwajcarskiej.
Na początku uroczystości, która miała
miejsce w niedzielę 20 września 2009
w konkatedrze w Nepi, Ojciec Generał
przedstawił oficjalnie Biskupowi Diecezji
i wspólnocie
parafialnej
współbraci
przeznaczonych
do
podjęcia
tego

na uwadze potrzeby duszpasterskie
Polaków w Irlandii Północnej Towarzystwo
Chrystusowe otworzyło tam trzy nowe
placówki duszpasterskie w Belfaście,
Larne
i
Dungannon.
Posługę
duszpasterską rozpoczną w tych parafiach
księŜa: Andrzej Kołaczkowski, Mariusz
Urbanowski
i
Stanisław
Kowalski.
Powierzamy ich osoby oraz posługę
modlitwie Czytelników. Za: www.tchr.org.

Przypomniał, Ŝe
sensem
Ŝycia
chrześcijańskiego nie są nakazy, zakazy,
ale adoracja Boga, bycie blisko Niego. „Bo
marzeniem Boga nie jest, abyśmy byli w
depresji, ale, abyśmy byli szczęśliwi” –
mówił. Licznie zgromadzonym w świątyni
internetowej: www.poslaniec.com.

Na zakończenie uroczystości ks. Janusz
pozdrowił
parafian
i podziękował
wszystkim za obecność, modlitwę oraz
prosił o owocną współpracę. Po Mszy św.
była braterska agapa. Nepi znajduje się
3 km od Castel Sant’ Elia, parafia liczy
prawie 10 tysięcy wiernych. Za:
www.michalici.pl.

Amerykańska
Częstochowa:
rekolekcje
dla
anonimowych
Rekolekcje
dla
AA
alkoholików.
(Anonimowych
Alkoholików)
zostały
przeprowadzone w dniach 18-20 września
w Amerykańskiej Częstochowie. Spotkanie
poprowadził o. Ryszard Bortkiewicz,
paulin, proboszcz parafii pw. św. Barbary
w Częstochowie. Inicjatorami spotkania
rekolekcyjnego dla AA byli ojcowie paulini
posługujący
w
Amerykańskiej
Częstochowie. To oni zaprosili o. Ryszarda
Bortkiewicza
do
przewodniczenia
duchowego w tych dniach. Były to
pierwsze
spotkanie
rekolekcyjne
przeznaczone dla tej grupy na wzgórzach
Becon Hill w Pensylwanii.
O. Ryszard Bortkiewicz jest proboszczem
w parafii św. Barbary w Częstochowie, a
takŜe
od
1989
r.
organizatorem
jasnogórskich spotkań „AA”, pełni teŜ
funkcję Prezesa Stowarzyszenia Pomocy
Ludziom UzaleŜnionym i ich Rodzinom
„Jest Nadzieja”, wchodzi w skład Zespołu
Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji
Episkopatu Polski. (…)

Generał franciszkanów z wizytą na
Ukrainie Generał Zakonu Franciszkanów
o. Marco Tasca przybył z kilkudniową
wizytą na Ukrainę. Spotka się ze
wszystkimi braćmi, pracującymi we
Lwowie, w Haliczu, w Boryspolu i w
Kremenczuku. Podczas uroczystej mszy
św. w Sanktuarium św. Antoniego we
Lwowie podał wiernym receptę na
szczęście, którą wypisał św. Franciszek.
„Kiedy św. Franciszek się nawrócił,
przestał adorować siebie, a zajął się
Bogiem. I ta ich bliskość dała mu radość,
szczęście i pełnię Ŝycia” – przekonywał o.
Tasca.

Castel Sant’ Elia, ze Szwajcarii, a takŜe
księŜmi z Rzymu, Viterbo i diecezji Civita
Castellana, nowomianowany proboszcz
ks. Janusz Konopacki złoŜył przed
biskupem i zgromadzonym ludem BoŜym
przysięgę i wyznanie wiary.
Po
udzielonym
błogosławieństwie
Biskupa, ks. Proboszcz pokropił wodą
święconą zgromadzonych wiernych, a po
ucałowaniu
i okadzeniu
ołtarza
–
w asyście bpa R. Rossi – otworzył
tabernakulum,
zajął
miejsce
w konfesjonale
oraz
miejsce
przewodniczenia podczas liturgii.

zadania:
ks.
Janusz
Konopacki,
proboszcz parafii konkatedralnej s. Maria
Assunta e Anastasia, parafii s. Pietro
Apostolo, parafii s. Croce e Biagio; ks.
Stanisław
śurad,
wikariusz
parafii
konkatedralnej
s.
Maria
Assunta
e Anastasia; ks. Tadeusz Góral, wikariusz
parafii s. Pietro Apostolo.
W czasie Mszy św., której przewodniczył
biskup ordynariusz Romano Rossi, wraz
z ks. Generałem Kazimierzem Radzikiem,
ks.
Wiceprowincjałem
Bogdanem
Kalisztanem, współbraćmi przybyłymi
( z
domów z Rzymu, Monte Sant’ Angelo,
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KaŜda osoba trwająca w tych dniach na
skupieniu rekolekcyjnym przywiozła za
sobą bagaŜ codzienności, swoją historię
Ŝycia, problemy związane z alkoholem.
Przyjechali teŜ spragnieni Boga i Jego
miłości. śycie w trzeźwości jest moŜliwe,
świadkami
tego
są
m.in.
osoby
uczestniczące
w
rekolekcjach
w
Amerykańskiej Częstochowie. Wsparci i
ubogaceniu wrócili do swoich domów,
miejsc pracy i wspólnot AA. Pozostaje
tylko Ŝyczyć, aby nie tylko te osoby, które
przeŜywały rekolekcje, Ŝyły w trzeźwości
doświadczając piękna i radości kaŜdego
dnia. O. Michał CzyŜewski OSPPE. Za
Biuro Prasowe Jasnej Góry

Zapowiedzi wydarzeń

s. dr Enrica Rosanna CIVCSVAp, śycie konsekrowane w
kontekście
procesów
laicyzacyjnych
–
doświadczenie
europejskie
Dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli Konferencji,
- głosy z auli
18.00
Nieszpory
21.00
Apel Jasnogórski
Wiceprzewodniczący KWPZM O. Kazimierz Lorek CRSP

Sympozjum dla wyŜszych przełoŜonych z IV Konferencji
Ŝycia konsekrowanego w Polsce. W dniach 6-9
października odbędzie się na Jasnej Górze sympozjum dla
wyŜszych przełoŜonych zakonnych z całej Polski. Tematem
sympozjum jest ToŜsamość Ŝycia konsekrowanego w
kontekście procesów laicyzacyjnych w Polsce. PoniŜej
prezentujemy program tego spotkania. Relacje z kaŜdego dnia
sympozjum będziemy zamieszczać na portalu internetowym
www.zyciezakonne.pl

8 PAŹDZIERNIKA 2009 r.
6 PAŹDZIERNIKA 2009 r.
8.00
Msza św. w kaplicy M. BoŜej pod przewodnictwem:
bpa K. Gurdy, przewodniczącego Komisji Episkopatu ds.
Instytutów śycia Konsekrowanego i Stowarzyszeń śycia
Apostolskiego. (liturgia – KWPZM)
9.15
Moderator sesji : o. Kazimierz Malinowski OFMConv
Wystąpienie S. Ludgaris Craeyenst, przewodniczącej UCESM
- Wypowiedzi przedstawicieli IV Konferencji n.t.: Osoby
konsekrowane i wspólnoty wobec przemian kulturowych i
obyczajowych w Polsce
- Dyskusja i wystąpienia gości
15.00
Moderator sesji : s. Jolanta Olech
- Wystąpienie ks. abpa J. Michalika, przew. Konferencji
Episkopatu Polski
- Wypowiedzi przedstawicieli IV Konferencji n.t Nasza misja
wobec przemian laicyzacyjnych w Polsce
- Dyskusja i wystąpienia gości
18.00
Nieszpory
21.00
Apel Jasnogórski
Ks. abp S. Nowak, Arcybiskup Częstochowski

13.00
Msza św. w kaplicy M. BoŜej pod przewodnictwem
abpa J. Kowalczyka Nuncjusza Apostolskiego w Polsce
(Liturgia – Ss Bernardynki Kraków)
15.00
Moderator sesji : Ks. Tomach Sielicki SChr,
przewodniczący KWPZM
ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski UW, Osoby konsekrowane
wobec przemian w Kościele. Uwagi laika.
- przerwa
Dyskusja panelowa, z udziałem przedstawicieli Konferencji,
moderator ks. Tomasz Sielicki
- głosy z auli
18.00
Nieszpory
21.00
Apel Jasnogórski
O. Generał Izydor Matuszewski OSPPE
7 PAŹDZIERNIKA 2009 r.
8.00
Msza św. w kaplicy M. BoŜej pod przewodnictwem: o.
bpa Stanisława Padewskiego OFMCap
(liturgia – Instytuty
świeckie)
9.15
Moderator sesji : dr Agnieszka Salamucha
prof. dr hab. Krzysztof Koseła UW, Współczesne przemiany
mentalności i toŜsamości społecznej w Polsce
- przerwa
Dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli Konferencji,
15.00
Moderator sesji : m.Weronika Sowulewska

9 PAŹDZIERNIKA 2009 r.
8.00
Msza św. w kaplicy M. BoŜej pod przewodnictwem
bpa Wacława Depo, przewodniczącego Komisji Wspólnej
Episkopat-Instytuty Zakonne (liturgia – KWPZZ)
9.00
Moderator sesji : m. Danuta Wróbel, przewodnicząca
KWPśZZ Podsumowanie spotkania. Wnioski i ukierunkowania
10,30
Spotkania poszczególnych Konferencji we własnym
gronie

Witryna tygodnia

Misjonarzy Saletynów. Jak zauwaŜa we
Wstępie Redaktor naczelny Posłańca, ks.
Bohdan Dutko MS: Słowo „kryzys” stało ię
w ostatnich latach niezmiernie popularne.
MoŜna jednak zauwaŜyć, Ŝe straciło ono
swój właściwy sens.

Saletyni:
Posłaniec
z
kryzysem
Pojednanie z Ŝyciem – kryzys, taki tytuł
nosi najnowszy numer dwumiesięcznika
La Salette. Posłaniec Matki BoŜej
Saletyńskiej
wydawanego
przez

Na przykład Włosi pytani o samopoczucie
często odpowiadają: „sto in crisi” – „jestem
w kryzysie”. W języku greckim słowo
„krisis” znaczy decyzję, a w sensie
ogólnym wybór, zmaganie się, walkę,
przesilenie i przełom. We wszystkich
mediach i w codziennych rozmowach
słyszy się przede wszystkim o kryzysie
ekonomicznym. Tymczasem o wiele
gorsze skutki w naszym Ŝyciu pozostawia
po sobie kryzys wiary, społeczny, moralny
i kryzys wartości.
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O konfrontacji planów Boga i człowieka
pisze Grzegorz Górny (Ekonomia BoŜa i
ekonomia ludzka), o być moŜe "jedynym
skutecznym lekarstwie na obecny kryzys"
pisze Tomasz P. Terlikowski (Christianitas
lekarstwem na kryzys), z dr Paulem
Cameronem,
badaczem
homoseksualizmu, załoŜycielem Instytutu Badań nad
Rodziną, rozmawia Joanna Najfeld
(Przywileje dla gejów to szaleństwo).
W numerze Posłańca znajdziemy takŜe
ciekawe komentarze, felietony i refleksje
(Kryzys Piotra, Czy Bóg jest obecny w
kryzysie?, Moc sakramentu – lekarstwem
na kryzys). MoŜemy teŜ przeczytać
kryzysie
w
Ŝyciu
misjonarza
na
Madagaskarze
oraz
wiele
innych
ciekawych informacji. Szczegóły na
stronie internetowej: www.poslaniec.com.

Refleksja tygodnia

Konferencja Św. Wincentego a Paulo - O dziele rekolekcji
W związku rozpoczętym w niedzielę Rokiem Jubileuszowym, związanym z 350 rocznicą śmierci Św. Wincentego a Paulo,
a takŜe z Rokiem kapłańskim przytaczamy tekst Jego konferencji, skierowanej do własnej rodziny zakonnej, o dziele
rekolekcji. Tekst przytaczamy za www.misjonarze.pl

Proszę was, KsięŜa i moi Bracia,
Ŝebyście dziękowali Bogu za pociąg,
który dał, Ŝeby urządzać tutaj rekolekcje
dla tylu osób, to jest przedziwne; tylu
duchownych z miasta i z wiosek, którzy
opuszczają wszystko w tym celu; tyle
osób, które nalegają kaŜdego dnia, Ŝeby
być tu przyjętymi i które nalegająco
proszą na długo wcześniej! Wielki
powód, Ŝeby chwalić Boga! Jedni
przychodzą, Ŝeby mi powiedzieć:
„KsięŜe, od dawna proszę o tę łaskę;
przychodziłem tutaj tyle razy nie mogąc
jej otrzymać”; inni: „KsięŜe, muszę iść,
jestem obciąŜony, moje beneficjum
mnie wzywa, jestem na wyjezdnym,
wyświadcz mi ten zaszczyt”; inni:
„Zakończyłem studia i muszę się skupić
i pomyśleć o tym, kim powinienem się
stać”; jeszcze inni: „KsięŜe, bardzo tego
potrzebuję; och! gdybyś to wiedział,
natychmiast udzieliłbyś mi tej łaski.”
Wielki zaszczyt! wielka łaska, którą Bóg
uczynił temu domowi, Ŝe wezwał tu tyle
dusz na święte ćwiczenia i Ŝe posługuje
się tą rodziną, jako narzędziem, aby
słuŜyła nauczaniu tych biednych dusz!
O czym powinniśmy myśleć, Ŝeby
zdobyć duszę Bogu, prze wszystkim,
kiedy przychodzi ona do nas! Nie
powinniśmy mieć innego celu, nie dąŜyć
do czego innego, jak do tego jednego.
Niestety! tyle kosztowały one Syna
BoŜego, a to do nas je przysyła, aby
przywrócić je do swej łaski. O, KsięŜa,
strzeŜmy się, Ŝeby nas nie uczynił
niegodnymi i Ŝeby Bóg nie przybył, Ŝeby
cofnął swej ręki znad nas. Zdarza się,
Ŝe są takie dusze, którzy w ogóle nie
korzystają z nich, Ŝe konieczność
przyprowadza je tutaj i przychodzą tylko
po ulgę; ale nie naleŜy z tego powodu
zwalniać się z pomocy innym; ze
względu na kilku, którzy nie robią
dobrego uŜytku, nie naleŜy krzywdzić
tylu dobrych dusz, które bardzo z nich
korzystają.
JakieŜ
owoce,
jakieŜ
cudowne owoce! Powiedziałem wam
juŜ, dzisiaj powiem wam tylko jeden
przykład.

W czasie ostatniej podróŜy, którą
odbyłem pięć lat temu do Bretanii, zaraz
jak tylko przybyłem na miejsce, pewien
uczciwy
człowiek
przyszedł
mi
podziękować za łaskę, którą powiedział,
Ŝe otrzymał kiedy odprawiał tu
rekolekcje. „KsięŜe – powiedział mi –
bez tego byłbym zgubiony, wszystko
tobie zawdzięczam; to one dały mi
pokój, kazały mi obrać styl Ŝycia,
którego strzegę, za łaskę Boga, z
wszelkiego rodzaju radością. Ach!
KsięŜe,
jestem
Ci
tak
bardzo
zobowiązany, Ŝe mówię o tym wszędzie,
w kaŜdym towarzystwie, w jakim się
znajduję; mówię im, Ŝe bez rekolekcji,
które odprawiłem z Twojej łaski w SaintLazare, byłbym potępiony. O, KsięŜe,
jakŜe jest wobec Ciebie zobowiązany!”
To mnie cieszy.
Ach! jakŜe bylibyśmy nieszczęśliwi,
gdyby,
przez
nasze
lenistwo,
zmusilibyśmy Boga, Ŝeby zabrał od nas
tę łaskę! Nie wszyscy ludzie, to prawda,
tak korzystają z tego, ale czyŜ Królestwo
BoŜe nie jest złoŜone z dobrych i złych?
Tojest sieć, która łowi wszystkie gatunki
ryb, dobre i złe; we wszystkich łaskach,
których Bóg udziela znajdują się osoby,
które ich naduŜywają; On z tego
powodu nie przestaje ich udzielać; iluŜ
jest, którzy nie chcieli skorzystać ze
śmierci i męki naszego Pana! O, słodki i
miłosierny Zbawicielu, widzisz, Ŝe
większość nie wszyscy zwaŜają na to, a
Ty nie zrezygnowałeś ze śmierci,
chociaŜ
widziałeś
to
mnóstwo
niewiernych, którzy z tego szydzą, i tę
wielką liczbę spośród nas, którzy
pogardzają i depczą Twoją drogocenną
krew. Nie ma w ogóle dzieła poboŜnego,
którego nie profanują, nic tak świętego,
czego by nie naduŜywano; ale z powodu
tego wszystkiego, ale z powodu
wszystkich tych naduŜyć, nie powinno
się nigdy od nich odstępować, pod
pretekstem,
Ŝe
niektórzy
ich
naduŜywają; nie powinniśmy być leniwi i
stygnąć
w naszych ćwiczeniach,
poniewaŜ nie wszyscy korzystają z nich.
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JakaŜ strata i jakieŜ nieszczęście, jeśli
byśmy się zniechęcili do tej łaski, którą
Bóg nam uczynił przed innymi
wspólnotami, i gdybyśmy pozbawili
Boga chwały, którą z tego czerpie!
JakieŜ nieszczęście! nieszczęście dla
mnie, nieszczęście dla tego, który przez
swe lenistwo i przez obawę, Ŝe straci
swoje wygody, przez miłość oddawania
się im w czasie, kiedy naleŜy pracować,
kaŜe zwolnić zapał w tej świętej
praktyce! Ale, cokolwiek przyszłoby
przez błąd niektórych, nigdy nie naleŜy
się zwalniać; miejmy zawsze odwagę;
Bóg, który nam dał tę łaskę, podtrzyma
ją w nas; nawet da nam jeszcze
większe. Spodziewajmy się więcej,
miejmy serce mocne wobec trudności i
niezłomną odwagę; tylko ten przeklęty
duch lenistwa zraŜa się najmniejszą
przeciwnością;
unika
wszelkiego
skrępowania, obawia się wszelkiego
obowiązku, szuka tylko satysfakcji; ta
miłość
własna
rujnuje
wszystko.
Odrzućmy daleko od siebie to lenistwo;
prośmy Boga, Ŝeby przez swe
miłosierdzie zachował nam to, czego
nam hojnie udzielił; to jest wielki dar,
jakiego udzielił Zgromadzeniu; prośmy
Jego dobroć, aŜebyśmy nie stali się
niegodnymi przez nasze niedbalstwo;
prośmy o to bardzo.
O, Zbawicielu, wzbudź w nas, wzbudź
tego ducha św. Wawrzyńca, który
sprawił, Ŝe triumfował w ogniach
wściekłości całego piekła; wzbudź w
naszych sercach ten BoŜy ogień, ten
płomienny zapał, który sprawia, Ŝe
triumfujemy nad wszystkimi diabelskimi
przeszkodami i naszą złą naturą, która
sprzeciwia się dobru; podsycaj w nas
płonącą gorliwość, Ŝeby zabiegać o
Twoją chwałę we wszystkich naszych
zajęciach, abyśmy wytrwali w niej
nieustannie
aŜ
do
śmierci,
za
przykładem tego wielkiego świętego,
którego święto obchodzimy; błagamy o
to za jego przyczyną.

Odeszli do Pana

26.09.2009 r.

ODSZEDŁ DO PANA
w 69 roku Ŝycia
50 roku ślubów zakonnych
42 roku kapłaństwa

Ś.P.

Ks. JÓZEF GOTTER SDB
Urodzony: 16.03.1940 w Dubinie, woj.
Wielkopolskie
Nowicjat: 1958/1959 w Kopcu
Pierwsza profesja zakonna: 26.07.1959 w Kopcu
Święcenia kapłańskie: 18.06.1967 w Cieszkowie
Miejsce

od

do

Pełniona funkcja
Studia - Prymasowskie Studium śycia
Wewnętrznego

Warszawa

1967

1969

Lubin

1969

1970

Praca duszp.-katechet.

DzierŜysław

1970

1972

Praca duszp.-katechet.

Wrocław, św. Antoni

1972

1974

Praca duszp.-katechet.

Środa Śląska

1974

1979

Praca duszp.-katechet.

Trzebnice
Zambia

1979
1985

1985
2009

Proboszcz
Praca misyjna

Uroczystości pogrzebowe ks. Józefa Gottera odbędą się w Zambii.
Msza św. Ŝałobna w jego intencji odprawiona zostanie w niedzielę
4 października 2009 o godz. 15.00 w parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła
w Sułowie.
Polecamy zmarłego ks. Józefa modlitwie Współbraci.
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