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Wiadomość tygodnia

Z JASNEJ GÓRY O MUZYCE KOŚCIELNEJ
Śpiew i muzyka są nie tylko ozdobą
uroczystej liturgii, lecz również jej
integralną częścią – przypomina o.
Nikodem
Kilnar
OSPPE,
krajowy
duszpasterz
muzyków
kościelnych.
Zachęca też kapłanów do opieki
duszpasterskiej
nad
muzykami.
Rekolekcje przed wspomnieniem św.
Cecylii, patronki muzyków kościelnych,
rozpoczęły się 19 listopada wieczorem na
Jasnej Górze. Słowo do zebranych głosi
paulin o. Piotr Łoza.
O. Nikodem Kilnar, mianowany w marcu
br. krajowym duszpasterzem muzyków
kościelnych, zachęca kapłanów, by
organizowali podobne rekolekcje dla
organistów,
dyrygentów,
chórów,
zespołów
wokalno-instrumentalnych,
kantorów i muzyków kościelnych. „W wielu
diecezjach i parafiach fomacja duchowa
muzyków kościelnych jest wzorowa, za co

wyrażam
serdeczną
wdzięczność
wszystkim kapłanom” – pisze w liście na
święto muzyki kościelnej, 22 listopada.

„W
swojej
posłudze
Krajowego
Duszpasterza Muzyków Kościelnych przy
Konferencji Episkopatu Polski będę
zwracał uwagę na formację duchową
organistów,
dyrygentów,
chórzystów,
kantorów, mającą na celu systematyczny
rozwój ich życia duchowego” – deklaruje

o. Kilnar. Jak podkreśla duszpasterz,
„poziom muzyki liturgicznej w dużym
stopniu
zależy
od
fachowego
przygotowania i zaangażowania organisty,
którego
zadaniem
jest
pomagać
wspólnocie wiernych,
aby czynnie,
pobożnie i godnie przeżywać święte
obrzędy liturgiczne”. Dodaje, że „muzyk
kościelny jest sługą Eucharystii, jest sługą
Liturgii”, a „codzienne obcowanie z
sacrum powinno być traktowane jako
szczególny rodzaj powołania życiowego, a
także
jako
okazja
do
dawania
świadectwa”. Zachęca dyrygentów do
modlitwy przed rozpoczęciem próby oraz
po jej zakończeniu, i systematycznej
spowiedzi i częstego przyjmowania
Komunii św.
Za: Biuro Prasowe Jasnej Góry

Wiadomości krajowe

Sympozjum naukowe w Stadnikach
– Kościół polski i świat biznesu
Przedsiębiorcy, księża i klerycy spotkali się
razem na sympozjum w Stadnikach,
zorganizowanym
wspólnie
przez
Duszpasterstwo
Przedsiębiorców
i
Pracodawców „Talent” oraz Wyższe
Seminarium Misyjne Księży Sercanów.
Zastanawiali się nad tematem: „Kościół
polski i świat biznesu”. Sympozjum
naukowe
zgromadziło
w
murach
seminarium ok. 40 przedsiębiorców i
pracodawców z różnych stron kraju.
Razem z księżmi i alumnami wysłuchali
kilku wykładów zaprezentowanych przez
zaproszonych gości.
Redemptorysta o. dr hab. Witold Kawecki z
Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego

z Warszawy w swym wystąpieniu: „Czy
Kościół nadąża za zmianami? 20 lat
przemian
społeczno-ustrojowych
w
Polsce”, podkreślił dynamikę przemian
zachodzących w polskim społeczeństwie w
ostatnich 20. latach. Główne nurty tych
przemian to globalizacja, integracja
europejska,
przyspieszona
zmiana
pokoleniowa
oraz
sekularyzacja.
Zauważył, że Kościół jest w trudnej
sytuacji, ponieważ powinien o krok
wyprzedzać te przemiany, a nie leczyć
skutki. Nie jest słyszalny głos Kościoła na
płaszczyźnie ekonomicznej: ekonomiści go
ignorują, a zazwyczaj po prostu nie słyszą.
Z kolei prof. dr hab. Anna Barcik z
Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej
w Katowicach mówiła o potrzebę etyki w
życiu gospodarczym. Wskazała, że same
siły rynkowe to za mało, by zapewnić ład
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ekonomiczny. Dla przyszłości ekonomii nie
jest perspektywa ekonomia czy etyka, lecz
zrównoważony rozwój, który powinien
opierać się na rozwoju materialnym,
budowanym
na
fundamencie
etyki,
ponieważ taka jest natura człowieka.
Kolejnymi wykładowcami byli sercanie: ks.
dr
hab.
Władysław
Majkowski
z
Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego,
który zajął się sprawą aktualności
charyzmatu społecznego o. Leona Dehona
w dzisiejszych czasach, oraz ks. mgr lic.
Grzegorz Piątek, który ukazał praktyczne
sposoby realizacji charyzmatu Sercanów
przez
prowadzone
duszpasterstwo
przedsiębiorców. Było też świadectwo
przedsiębiorcy Andrzeja Miłkowskiego.
Mówił
o
tzw.
ekonomii
komunii
(proponowaną przez Ruch Focolare), która
polega na dzieleniu się zyskami firmy,
Chodzi o uwolnienie się od poczucia

własności i świadomości, że firma ma
większego „Szefa”.

W części popołudniowej organizatorzy
zaproponowali szereg dyskusji w małych
grupach: na ambonie o łapówkach i w
katechezie, przedsiębiorca w Kościele –
dostrzec bogactwo człowieka, animacja
społeczna, społeczna odpowiedzialność –
obowiązek
każdego
chrześcijanina.
Podsumowaniem była dyskusja panelowa
z udziałem prelegentów.
Sympozjum zakończyło się prezentacją
filmu Krzysztofa Jana Kubiaka pt.: „Żeby
przed nazwiskiem było człowiek”. Obraz
ukazuje bogactwo życia i osobowości
kobiety-przedsiębiorcy
ze
Śląska,
Małgorzaty
Matei.
Przedsiębiorcy
i
duchowni spotkali się także kaplicy
seminaryjnej
na
Mszy
św.
pod
przewodnictwem prowincjała ks. Tadeusza
Michałka SCJ, który w homilii zwrócił
uwagę na mocne fundamenty, na jakich
trzeba budować doczesną działalność.
Trudno jest być dobrym przedsiębiorcą,
jeśli nie dba się o głęboką relację z
Chrystusem – dodał Prowincjał Polskich
Za: www.sercanie.pl
Sercanów

Paulini rozmawali o rozwoju
Zakonu poza Polską
Spotkanie
prowincjałów
i
quasiprowincjałów Zakonu Paulinów odbyło się
16 listopada na Jasnej Górze. Do
sanktuarium
przybyło
trzech
ojców
prowincjałów:
prowincji
niemieckiej,
australijskiej i amerykańskiej; dwóch quasiprowincjałów: prowincji węgierskiej i
chorwackiej oraz delegat generała Zakonu
na Słowacji. Sesja poświęcona życiu i
działalności paulinów w poszczególnych
prowincjach trwała w Sali Konferencyjnej
Domu Pielgrzyma.
Z przybyłymi ojcami spotkali się: o. Izydor
Matuszewski, generał Zakonu Paulinów; o.
Arnold Chrapkowski, wikariusz generalny
Zakonu i o. Jan Berny, sekretarz generalny
Zakonu.
„Po raz pierwszy, od setek lat, znowu
podejmujemy tradycję takich spotkań mówi o. Mirosław Legawiec, prowincjał
paulinów w Niemczech - Jesteśmy na
etapie wypróbowywania się, jak to jest żyć
w prowincji mimo, że już niektóre prowincje
istnieją w tej chwili 12 lat, quasi-prowincje
nawet do 30 lat i więcej, jednak jest to też

pewien proces powstawania pewnych
struktur, zbierania doświadczeń. I właśnie
o to chodzi, żeby te starsze prowincje
podzieliły
się
doświadczeniem
z
młodszymi, które dopiero teraz powstają,
żeby mieć ukierunkowanie w rozwoju
zgodne z linią, którą nadaje ojciec
generał”.

przewodnicząca
Ogólnopolskiej
Ruchów Katolickich.

Rady

Gościem specjalnym był o. Stanisław
Dziuba, jedyny paulin - biskup, posługujący
obecnie w diecezji Umzimkulu w Republice
Południowej Afryki. W czasie wizyty na
Jasnej Górze bp Stanisław Dziuba
odprawił przed Cudownym Obrazem Mszę
św., w czasie której zawierzył Matce Bożej
swoją posługę biskupią i dziękował za dar
powołania kapłańskiego.
„Ta wizyta jest krótką wizytą, by złożyć
podziękowanie naszej Pani i Królowej,
Matce mojego powołania, bowiem od
początku mojego życia pielgrzymowałem
razem
z
rodzicami,
później
jako
młodzieniec
wstąpiłem
do
Zakonu
paulińskiego i pod tym okiem Matki Bożej
się wychowywałem, aż wyjechałem na
pracę misyjną do Afryki Południowej, do
diecezji Umzimkulu, do Afrykańskiej
Częstochowy. Tą Mszą św., którą
sprawowałem, chciałem podziękować za
dar powołania zakonnego, za dar
kapłaństwa, i podziękować za wszystkie
łaski, które Maryja wyprosiła dla narodu
zuluskiego, wśród którego pracuję, bowiem
odczuwamy Jej opiekę i tę matczyną
miłość i troskę” – powiedział ks. biskup. o.
Stanisław Tomoń. Za: Biuro Prasowe
Jasnej Góry.

O. Adam Schulz SI odznaczony
papieskim medalem za działalność
na rzecz ruchów katolickich
Liderzy ruchów i stowarzyszeń katolickich
spotkali się w Warszawie w sobotę, 21
listopada 2009 roku. Była to również
okazja do wręczenia przez abp Kazimierza
Nycza medalu „Bene Merenti Benedykta
XVI” o. Adamowi Schulzowi SJ za wkład
pracy o. Schulza w funkcjonowanie
Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich,
która w przyszłym roku będzie obchodzić
swoje 20-lecie. W spotkaniu uczestniczył
też bp Józef Kupny, delegat Episkopatu
ds. ruchów i stowarzyszeń katolickich, i bp
Piotr Jarecki.

Analiza kryzysu gospodarczego w świecie i
inspiracje
do
pracy
ruchów
oraz
stowarzyszeń katolickich płynące z
encykliki Ojca Świętego Benedykta XVI
„Caritas in veritate” – to główne tematy
sesji plenarnej ruchów i stowarzyszeń.
Pragniemy przyjrzeć się obecnemu
kryzysowi ekonomicznemu w świecie i w
Polsce, a także zastanowić się, jakie
możemy podjąć działania, aby z niego
wyjść lub zaradzić jego negatywnym
skutkom – mówi Regina Pruszyńska,
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Spotkanie
było
też
okazją
do
uhonorowania zasłużonych. Metropolita
warszawski wręczył o. Adamowi Schulzowi
SJ medal „Bene Merenti Benedykta XVI”.
Jest to dowód uznania Ojca Świętego za
wkład pracy o. Schulza w funkcjonowanie
Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich,
która w przyszłym roku będzie obchodzić
20-lecie pracy. - Wśród inicjatorów
powstania Rady Ruchów Katolickich był o.
Adam Schulz SJ, który został jej
pierwszym przewodniczącym.
Z jego inicjatywy powstały Diecezjalne
Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich
w 29 diecezjach. Zainicjował i we
współpracy
z
wieloma
ruchami
zorganizował,
jako
przewodniczący
komitetu
organizacyjnego,
trzy
Ogólnopolskie
Kongresy
Ruchów
i
Stowarzyszeń Katolickich – wymienia
Regina Pruszyńska. Jak dodaje obecna
przewodnicząca ORRK, o. Schulz cały
czas w różnych środowiskach laikatu oraz
ruchów katolickich dzieli się swoją wiedzą i
doświadczeniem, szczególnie z zakresu
teologii ludzi świeckich.
Za: Biuro Prasowe Episkopatu

Zjazd młodych z krajów
europejskich u oblatów w Obrze
Blisko 300 młodych osób z całego kraju, a
także z Niemiec, Włoch, Hiszpanii i
Ukrainy wzięło udział w spotkaniu
zorganizowanym przez Centrum Formacji
Niniwa nad którym opiekę duszpasterską
sprawują
Misjonarze
Oblaci
Maryi
Niepokalanej. XI Zjazd Niniwy miał miejsce
w Wyższym Seminarium Duchownym w
Obrze.
Jak
podkreśla
duszpasterz
młodzieży, o. Tomasz Maniura OMI kolejny zjazd młodych z kilku krajów
europejskich i wielu miejscowości Polski,
to czas aby przede wszystkim pogłębić
swoją więź z Panem Bogiem i ludźmi.
Młodzi tworzą wówczas piękną wspólnotę,
dzielą się swoją wiarą, pogłębiają ją tak,
aby po powrocie być świadkami w swoich
środowiskach. Z kolei o. Piotr Darasz OMI,
duszpasterz
młodzieży
z
Poznania
zaznacza, – że ważnym elementem

każdego
zjazdu
jest
także
czas
indywidualnego spotkania z Jezusem w
adoracji,
sakramencie
pojednania
i
Eucharystii
co
pomaga
młodemu
człowiekowi głębiej przeżywać swoją wiarę
we wspólnocie.
W roku kapłańskim tematem przewodnim
było hasło: „Kapłaństwo Drogą Życia”. W
czasie formacyjnego spotkania odbyła się
m.in. konferencja na temat św. Eugeniusza
de Mazenoda i jego propozycji wiary
skierowanych do ludzi młodych. Siostry
Misjonarki Oblatki z Hiszpanii przedstawiły
drogę życia, męczeństwa i świętości
oblackich
kandydatów
na
ołtarze.
Wolontariusze z Poznania z centrum
organizacji Europejskiego Spotkania Taizé
przedstawili prezentację zachęcającą do
wzięcia udziału w tegorocznym etapie
Pielgrzymki zaufania przez Ziemię.
W programie znalazł się także czas na
zwiedzanie jedynej czynnej parowozowni
w Europie, a także skansenu budownictwa
ludowego w Wolsztynie. Kleryckiego
zespołu „Gitary Niepokalanej” zgromadził

wszystkich
uczestników
w
auli
seminaryjnej na wyjątkowym koncercie.
Zjazd zakończył się uroczystą Eucharystią
pod przewodnictwem Prowincjała Ojca
Teodora Jochema OMI, który także
wygłosił do zebranych słowo Boże. (dk ©
Biuro Prasowe OMI 2009)

Niedziela „otwartych drzwi” u
poznańskich dominikanów
Przez całą niedzielę wszyscy chętni mogli
zwiedzać
klasztor
dominikanów
w
Poznaniu w ramach "Niedzieli otwartych
drzwi". W związku z przeniesieniem
nowicjatu z Poznania do Warszawy, w
poznańskim
klasztorze
rozpoczęto
remonty,
które
mają
przystosować
budynek
do
nowych
warunków.
Przygotowano nowe cele dla zakonników
oraz dodatkowe pomieszczenia dla pracy
duszpasterskiej
i
Wydawnictwa
"W
drodze".
"Chcemy pokazać niektóre odnowione
przestrzenie, a przy okazji poprosić o
pomoc finansową na wykończenie i

kontynuację rozpoczętych prac, których
sporo jeszcze przed nami" - powiedział
KAI przeor klasztoru, ojciec Jakub
Kruczek.
W tym roku poznańscy dominikanie
odnowili także Kaplicę Wieczystej Adoracji
w kościele Matki Bożej Różańcowej oraz
kaplicę "U Pana Boga za Piecem". Miejsca
te wierni mogą jednak obejrzeć na co
dzień.
Do Poznania dominikanie przybyli w 1231
roku, ale w czasie zaborów Prusacy
wypędzili ich z miasta. Zakonników w
biało-czarnych
habitach
sprowadził
ponownie w 1935 roku ówczesny Prymas
Polski, kardynał August Hlond, powierzając
im opiekę duszpasterską nad studentami.
Oprócz Duszpasterstwa Akademickiego prowadzonego obecnie przez twórce
Lednicy, ojca Jana Górę - poznańscy
zakonnicy prowadzą też Wydawnictwo "W
drodze" oraz wydają elitarny miesięcznik
pod
tym
samym
tytułem.
Za:
www.dominikanie.pl

Wiadomości zagraniczne
20. rocznica zamordowania sześciu
jezuitów w Salwadorze

Złoty jubileusz pracy
chrystusowców w Australii

Sześciu jezuitów zamordowanych przez
armię podczas wojny domowej w
Salwadorze dwie dekady temu odznaczył
pośmiertnie wczoraj prezydent tego kraju.
W czasie uroczystości prezydent Mauricio
Funes spotkał się z rodzinami ofiar tego
morderstwa
na
Uniwersytecie
Środkowoamerykańskim. Zbrodni dokonali
komandosi salwadorscy, szkoleni w bazie
wojskowej
w
USA.
Jezuici
byli
pracownikami
uniwersytetu,
a
jednocześnie
zadeklarowanymi
przeciwnikami wojskowego reżimu, który
zafundował Salwadorowi dwunastoletnią
wojnę domową.

W sobotę, 14 listopada w Sydney
świętowano uroczyście złoty jubileusz
duszpasterstwa księży chrystusowców w
Australii
i
Nowej
Zelandii.
W
uroczystościach wzięli udział między
innymi: metropolita Sydney ks. kardynał
George
Pell,
przełożony
generalny
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii
Zagranicznej
ks.
Tomasz
Sielicki,
prowincjałowie Towarzystwa z różnych
części świata oraz wielu gości

Zabicie duchownych, ich gospodyni oraz
jej córki, wywołało międzynarodowe
oburzenie i odbiło się bardzo negatywnie
na wizerunku Stanów Zjednoczonych w
Ameryce Łacińskiej.
W czasie wojny domowej (1980-92) w
Salwadorze zginęło ponad 70 tys. osób.
Los kilku dalszych tysięcy nadal jest
nieznany. Sto ofiar wojny domowej to
osoby
duchowne.
Minister
obrony
Salwadoru zadeklarował pełne otwarcie
archiwów wojskowych z czasów wojny
domowej, by możliwe było rozliczenie się z
trudną narodową historią. Natomiast bp
Gregorio Rosa Chávez ze stołecznej
archidiecezji wezwał, by pamięć jezuickich
męczenników
stała
się
„znakiem
pojednania i sprawiedliwości”. Za: Radio
Watykańskie

Na miejsce obchodów 50 rocznicy nie bez
powodu wybrano kościół p.w. św. Feliksa
de Valois w Bankstown. W tym kościele
bowiem, pół wieku temu przybyły do
Australii pierwszy chrystusowiec - ks.
Edmund Gagajek, odprawił inauguracyjną
Mszę św. dla Polaków, która stała się
zaczynem
dla
dalszej
działalności
duszpasterskiej
księży
Towarzystwa
Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w
Australii i Nowej Zelandii. Jubileuszowa
Msza św. zgromadziła licznie przybyłych
wiernych, Siostry Misjonarki Chrystusa
Króla i Siostry Nazaretanki. Polskie władze
państwowe
reprezentował
Konsul
Generalny RP – Daniel Gromann, a
polskie organizacje w Australii – p.Andrzej
Alwast, prezes Rady Naczelnej Organizacji
Polskich.
Po odśpiewaniu Hymnu Towarzystwa,
słowo powitalne wygłosił ks. Tadeusz
Przybylak, aktualnie pełniący funkcję
prowincjała Prowincji p.w. św. Rodziny z
Nazaretu w Australii.
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Jubileuszowej Mszy Świętej przewodniczył
ks. Kardynał George Pell, w asyście 32
kapłanów,
w
tym
24
Księży
Chrystusowców ze swoim Przełożonym
Generalnym ks. Tomaszem Sielickim.
Liturgia Mszy Świętej tego dnia, miała
szczególnie uroczystą oprawę i była
sprawowana w dwu językach, polskim i
angielskim. Homilię wygłosił ks. Kardynał
George Pell, który wyraził także swoje
gratulacje i życzenia dla Towarzystwa
Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.
Słowa podziękowania dla ks. Kardynała,
Współbraci, Sióstr Misjonarek Chrystusa
Króla, Wiernych i tych, którzy przyczynili
się do przygotowania jubileuszowej
uroczystości,
wyraził
Przełożony
Generalny Towarzystwa Chrystusowego
dla Polonii Zagranicznej, ks. Tomasz
Sielicki.
Druga część jubileuszowych celebracji
odbywała się w Klubie Polskim w
Bankstown. W uroczyście przygotowanej
sali, około trzysta osób oczekiwało na
przyjazd Jego Eminencji ks. Kardynała
Georga Pell’a, którego przedstawiciele
wspólnoty wiernych z Bankstown, powitali
chlebem i solą. Ostatnia część spotkania
miała charakter bardziej oficjalny. Wystąpił
w niej Prezes Rady Naczelnej Organizacji
Polskich w Australii, p.Andrzej Alwast i
Konsul Generalny RP, p. Daniel Gromann,
który w imieniu Prezydenta RP odznaczył
Krzyżami Kawalerskimi Orderu Zasługi
Rzeczypospolitej
Polskiej,
ks.Józefa
Kołodzieja i ks.Zbigniewa Pajdaka. Ksiądz
Generał Tomasz Sielicki podziękował za
uhonorowanie odznaczeniami w/w księży,

uświadamiając przy okazji, że to co
nabywa w zakonie jeden, staje się
własnością całego Zgromadzenia Księży
Chrystusowców, dlatego udział w radości z
tego faktu mają wszyscy współbracia.
Podziękował także za przygotowanie
samej uroczystości.
Zofia Kossakowska.

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w
Rio de Janeiro
Metropolita Rio de Janeiro abp Orani Joăo
Tempesta
w
oficjalnym
biuletynie
archidiecezji poinformował o utworzeniu w
kościele Miłosierdzia Bożego w dzielnicy
Vila Valqueire prowadzonego przez księży
pallotynów sanktuarium. Polscy pallotyni
pracujący w Rio de Janeiro od roku 1973
zawsze kierowali swoją pracę na szerzenie
Miłosierdzia
Bożego.
Owocem
tej
duchowości było rozpoczęcie przez ks.
Tadeusza Korbeckiego SAC w 1980 roku
budowy kościoła , który w 1983 roku stał
się siedziba jedynej parafii pod tym
wezwaniem w aglomeracji.

starania o utworzenie sanktuarium.
Zwiększająca się z każdym rokiem liczba
pielgrzymów szukających ukojenia u
Jezusa Miłosiernego; promowanie kultu
Miłosierdzia Bożego w wielu parafiach
archidiecezji,
którego
owocem
jest
prowadzone w święto Miłosierdzia Bożego
wielkiej celebracji z udziałem dużej rzeszy
wiernych na stadionie Maracanazinho;
propagowanie kultu Miłosierdzia Bożego
poprzez kwartalnik
Rais da Divina
Misericordia
oraz
zapewnienie
o
zagwarantowaniu przez pallotynów opieki
duszpasterskiej
nad
pielgrzymami
przyczyniło
się
do
szczęśliwego
zakończenia.
W piątek 20 listopada uroczystej Mszy św.
dziękczynnej za utworzenie sanktuarium
Miłosierdzia
Bożego
przewodniczył
proboszcz miejsca ks. Jan Sopicki SAC a
wśród licznie zgromadzonych pallotynów
koncelebrował
przełożony
regionalny
pallotynów w Rio de Janeiro ks. Jan
Stawicki SAC i wiceprowincjał prowincji
Zwiastowania Pańskiego z Poznania ks.
Lesław Gwarek. Za: www.pallotyni.pl

Nagroda Unicef dla Ośrodka Ks.
Bosko w Goma-Ngangi
Hiszpański Komitet Unicef przyznał
Ośrodkowi Ks. Bosko w Goma-Ngangi, w
Demokratycznej
Republice
Konga,
Międzynarodową
Nagrodę
“Najpierw
dzieci”. Nagroda ta, wręczona 13 listopada
w czasie “Caixaforum” w Madrycie,
wyróżnia pracę na rzecz dzieci i młodzieży
najbardziej
potrzebującej
z
regionu
północnego Kiwu.

Od kilku lat polscy misjonarze czynili

Pośród wojen, przemocy i nędzy Ośrodek
Ks. Bosko przyjął, wychował, opiekował się
i pomagał przeszło 26.000 dzieciom.
Kierowany jest przez ks. Mario Péreza,

liczy 20 nauczycieli, 100 pomocników, 5
salezjanów i 8 wolontariuszy, którzy
zajmują się 500 dziećmi, które tam
przebywają, a 3.000 z nich jest objętych
nauką i posiłkami.
Dyrektor ośrodka docenił to wyróżnienie i
podziękował Komitetowi za to, że
“pomyślał o zapomnianych dzieciach z tej
części Afryki”. Według Péreza “jest to
sposób, by dać usłyszeć krzyk tak wielu
ludzi młodych, którzy cierpią, i sprawić, że
ich krzyk cierpienia przemieni się w krzyk
nadziei
i
życia”.
Ośrodek Ks. Bosko w Ngangi został
założony w 1988 roku w celu promocji
działalności
sportowej
i
zajęć
pozaszkolnych dzieci z dzielnicy. Ale
ubóstwo, z racji którego 80% dzieci jest
pozbawionych nauki szkolnej, kazał
zweryfikować jego przeznaczenie i w ten
sposób stał się szkołą. Niedługo potem, po
wybuchu konfliktu etnicznego i wojnie w
Rwandzie, ten ośrodek szkolny został
przystosowany do przyjęcia młodych
uciekinierów.
Międzynarodowa Nagroda Unicef-u jest
“nagrodą dla wielu osób angażujących się
na rzecz dzieciństwa, pracujących w imię
lepszej przyszłości ludzkości” – stwierdził
ks. Pérez. Nagroda ta przyczynia się także
do ożywienia entuzjazmu, “aby nie
przestać walczyć o to, by wszystkie dzieci
mogły być respektowane i cieszyć się
prawami człowieka” – dodał ks. dyrektor.
Hiszpański Komitet Unicef-u nagradza
każdego roku działalność społeczną i
humanitarną organizacji i instytucji, którzy
w znaczący sposób udzielają się na rzecz
obrony praw dziecka, przyznając nagrody
instytucjom krajowym i międzynarodowym.
Za: www.salezjanie.pl

Witryna Biuletynu
Najnowszy numer jezuickiego kwartalnika 'Być dla innych'
Tematem przewodnim nowego numeru
kwartalnika 'Być dla innych' wydawanego
przez jezuickie Centrum Arrupe jest etyka
komunikacji międzyludzkiej. Czytelnicy
mogą dowiedzieć się jak z troską
nawiązywać kontakt z dzieckiem i
dorastającym młodym człowiekiem.

W numerze znajdują się również wywiady
z ekspertami ds. zarządzania ludźmi i
prezentacja
modelu
komunikacji
interpersonalnej - porozumienie bez
przemocy.
W dziale ŻYCIE I WYCHOWANIE
poruszany jest
temat rodzicielstwa
zastępczego i rola nauczyciela. Wśród
materiałów
praktycznych
znajdzie
Czytelnik między innymi podpowiedzi jak
stworzyć zeszyt myślącego ucznia i jak
odświeżyć wartość pisanego 'atramentem'
słowa. Numer kończy felieton o Irenie
Sendlerowej
zatytułowany
SANTA
SUBITO.
Za:www.jezuici.pl

Polecamy artykuł o języku nastolatków
zatytułowany 'Krejzolskie Klimaty' a także
refleksję nad zmysłowością i znaczeniem
w relacjach ubioru, spojrzenia, gestów,
dotyku i zapachu.
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Zapowiedzi wydarzeń

Św. Franciszek od 30 lat patronem
ekologów – sesja naukowa
30 lat temu Stolica Apostolska ogłosiła św.
Franciszka z Asyżu patronem ekologów.
Franciszkanie uczczą tę rocznicę w
Krakowie
w
piątek
27
listopada.
Uroczystość rozpocznie się sesją naukową
przy Franciszkańskiej 4 (Aula bł. Jakuba).
Po niej przewidziana jest msza św., a na
końcu
biesiada
ekologiczna.
Sesja
rozpocznie się o godz. 14.00 modlitwą do
Patrona ekologów. Spotkanie naukowe
dotyczyć
będzie
współczesnych
problemów ekologicznych w perspektywie
chrześcijańskiej.
Do udziału w panelu dyskusyjnym, który
poprowadzi franciszkański doktor nauk
humanistycznych w zakresie filozofii
przyrody o. Stanisław Jaromi zaproszeni
zostali ks. prof. Tadeusz Ślipko, prof.
Zbigniew Mirek (PAN), ks. prof. Maciej
Ostrowski (UPJPII), prof. Jan Dobrowolski
(AGH) i ks. dr Ryszard Sadowski (UKSW).

Po dyskusji, o godz. 16.30 w bazylice św.
Franciszka będzie celebrowana msza św.
pod przewodnictwem o. Pawła Dybki,
wikariusza
krakowskiej
prowincji
franciszkanów.

Św. Franciszek z Asyżu został ogłoszony
patronem ekologów 29 listopada 1979 r.
przez Jana Pawła II w Liście apostolskim
„Inter sanctos”. Była to odpowiedź na
prośbę środowisk naukowych: naukowców,
uczonych,
wykładowców,
członków
parlamentów,
stowarzyszeń
ochrony
przyrody, ekologów, etologów, botaników,
uczestników
międzynarodowych
sympozjów ekologicznych.
Kilka lat później w Krakowie powstał Ruch
Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu
(REFA),
który
istnieje
do
dnia
dzisiejszego.
Celem Ruchu jest budowanie cywilizacji
miłości opartej na prymacie: osoby przed
rzeczą, etyki przed techniką, umiłowania
tego, aby bardziej być przed dążeniem,
aby więcej mieć, miłosierdzia przed
sprawiedliwością
poprzez
braterskie
traktowanie człowieka i przyrody.
REFA przygotowuje materiały edukacyjne,
liturgiczne, kaznodziejskie popularyzujące
chrześcijańskie podejście do ekologii;
przygotowuje
ekspozycje,
materiały
multimedialne; przeprowadza wykłady w
szkołach i na uczelniach na temat różnych
aspektów
ekologii
chrześcijańskiej;
organizuje otwarte spotkania o tematyce
chrześcijańsko-ekologicznej;
gromadzi
dane o inicjatywach ekologicznych; wydaje
biuletyn „Zielony Zeszyt REFA”; podejmuje
się formacji liderów ruchów katolickich;
prowadzi warsztaty ekologiczne w parkach
narodowych
bądź
krajobrazowych;
organizuje
wycieczki,
wyprawy
przyrodniczo-edukacyjne;
inicjuje
spotkania modlitewne w obronie przyrody.
jms Więcej na stronie
www.refa.franciszkanie.pl

Pod koniec listopada, w święto Wszystkich
Świętych Franciszkańskich kończy się rok
jubileuszowy
800-lecia
zakonu
franciszkanów. W piątek 27 listopada o
godz.
19.00
TVP
Kraków
nada
dwudziestominutową
relację
z
ogólnopolskich obchodów tej rocznicy. W
sobotę 28 listopada o godz. 8.00 powtórka. W programie będzie można się
dowiedzieć m.in. o historii św. Franciszka,

\
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W tym roku po raz pierwszy po 800 latach
zostały otwarte drzwi do czterech
najstarszych klasztorów franciszkańskich
w Krakowie dla ludzi spoza zakonu.
Również oko kamery zarejestrowało
miejsca modlitwy, pracy i odpoczynku braci
i ojców.
9 listopada TVP2 nadała sześciominutowy
felieton nt. 800-lecia franciszkanów. Można
go zobaczyć również dziś w internecie,
pod adresem: www.tvp.pl/religia/programykatolickie/znaki-czasu/wideo/09112009.
jms

W obronie Świętego Mikołaja
Kilka lat temu tygodnik „Gość Niedzielny” i
portal „wiara.pl” podjęli program obrony
prawdziwego Świętego Mikołaja. Od
początku
do
inicjatywy
przystąpili
franciszkanie i serafitki z Krakowa. W
poniedziałek 30 listopada o godz. 14.00
TVP2 poświęci program tej sprawie. W
felietonie zrealizowanym przez Joannę
Adamik i Katarzynę Katarzyńską zostanie
przypomniana
prawdziwa
historia
Świętego Biskupa i jego tradycja w
chrześcijańskim świecie.

internetowej:

Relacje telewizyjne z 800-lecia
franciszkanów
Po niej w drugim klasztorze franciszkanów
w Krakowie przy ul. Żółkiewskiego 14
przewidziana
jest
biesiada
ekologiczna. Uroczystość
rocznicową
przygotowują
Instytut
Studiów
Franciszkańskich i Ruch Ekologiczny św.
Franciszka z Asyżu (REFA).

zakonu, który założył, oraz sposobie życia
braci w czasach współczesnych.

Autorki spróbują dowieść, ile z prawdziwej
wiedzy o świętym Mikołaju przetrwało do
czasów współczesnych, jaka nauka dla
ludzi wynika z Mikołajowej idei i jak
powinien wyglądać prawdziwy święty
Mikołaj.
W programie porozmawiają z dziećmi z
Przedszkola
Sióstr
Serafitek
przy
Grzegórzeckiej
w
Krakowie,
jak
wyobrażają sobie Świętego i czy w niego
wierzą.
jms

Refleksja tygodnia

Przypomnienie o znaczeniu muzyki w liturgii
Poniżej zamieszczamy apel paulina o. Nikodema Kilara, Krajowego duszpasterza muzyków kościelnych mianowanego podczas
347. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które obradowało w Warszawie w dniach 10-11 marca br. O. Kilnar jest
inicjatorem i prezesem działającego od 1999 r. Stowarzyszenia „Kapela Jasnogórska”, które zajmuje się m.in. opracowywaniem
zachowanych w archiwum jasnogórskim utworów muzycznych, a także przygotowywaniem ich do wykonania, nagrania i
publikacji. Najbardziej znany cykl płyt to „Jasnogórska Muzyka Dawna”
Czcigodni Współbracia w kapłaństwie, Kochani Bracia i Siostry
Muzycy Kościelni
przyjmijcie serdeczne pozdrowienia od tronu Jasnogórskiej Pani,
gdzie za św. Pawłem „zawsze dziękujemy Bogu za Was
wszystkich, wspominając o Was nieustannie w naszych
modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło
wiary, na trud miłości i wytrwałą nadzieję w Panu naszym, Jezusie
Chrystusie. Wiemy, bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu
waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się
samym tylko słowem, lecz mocą i działaniem Ducha Swiętego oraz
wielką siłą przekonania” /Tes 1,2-5/.

W swojej posłudze Krajowego Duszpasterza Muzyków
Kościelnych przy Konferencji Episkopatu Polski będę zwracał
uwagę na formacje duchową organistów, dyrygentów, chórzystów,
kantorów, mającą na celu systematyczny rozwój ich życia
duchowego. Muzyk kościelny jest sługą Eucharystii, jest sługą
Liturgii. Chrystus Pan powiedział - „Jeśli kto chce mi służyć niech
idzie za Mną, a gdzie Ja jestem tam będzie i mój sługa”. Stąd
codzienne obcowanie z sacrum powinno być traktowane jako
szczególny rodzaj powołania życiowego, a także jako okazja do
dawania świadectwa. Zachęcam z całego serca wszystkich
Kapłanów do objęcia serdeczną troską duszpasterską wszystkich
muzyków kościelnych, organistów, dyrygentów, chóry i zespoły
wokalno-instrumentalne oraz schole liturgiczne przez oranizowanie
specjalnych rekolekcji z okazji Święta Muzyki Kościelnej, której
patronuje św. Cecylia, Męczennica. Zachęcam dyrygentów do
modlitwy przed rozpoczęciem próby oraz po jej zakończeniu,
systematycznego korzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania,
co zaowocuje systematycznym przyjęciem Chrystusa w Komunii
św. W wielu diecezjach i parafiach fomacja duchowa muzyków
kościelnych jest wzorowa, za co wyrażam serdeczną wdzięczność
wszystkim kapłanom.

Słowo Boże i Liturgia budują Kościół jako wspólnotę ludzi
wierzących, stanowiących Ciało Chrystusa. Dzięki głoszonej
Ewangelii i przeżywanej liturgii rodzi się i rozwija Kościół w swoich
konkretnych wspólnotach. Eucharystia jest źródłem i szczytem
całego życia chrześcijańskiego. W jej celebrowaniu urzeczywistnia
się cała Tajemnica wydania się Jezusa za nas, grzeszników,
byśmy karmieni Ciałem i Krwią Chrystusa - mogli przyjmować
wynikająca z niej moc i przeżywać tajemnice umierania i
zmartwychwstania, już teraz, w naszej codzienności.
W wydanej przez Stolicę Apostolską w roku 1967 instrukcji o
muzyce w liturgii 'Musicam sacram', czytamy: „Jest rzeczą
wskazaną, aby organiści nie tylko umieli grać biegle na
powierzonym im instrumencie, ale posiadali także znajomość
ducha świętej liturgii i wnikali weń, by spełniając swoje zadania,
uświetniali nabożeństwo, zgodnie z naturą poszczególnych jego
części i ułatwiali w nim udział wiernych”.

Z okazji liturgicznego wspomnienia św. Cecylii przyjmijcie Bracia i
Siostry serdeczne życzenia - niech Chrystus Pan przybywa w Was
z całym swym bogactwem, niech Was błogosławi oraz Wasze
Rodziny, niech nadchodzący Adwent, który jest czasem
przygotowania na przyjście Pana będzie czasem radości i pokoju z
Chrystusem.

Śpiew i muzyka są nie tylko ozdobą uroczystej liturgii, lecz również
jej integralna częścią. Śpiew sprzyja zjednoczeniu zgromadzonych
i otwiera ich duszę na przeżywanie tajemnicy wiary. Poziom muzyki
liturgicznej w dużym stopniu zależy od fachowego przygotowania i
zaangażowania organisty, którego zadaniem jest pomagać
wspólnocie wiernych, aby czynnie, pobożnie i godnie przeżywać
święte obrzędy liturgiczne.

Niech Jasnogórska Królowa ogarnia nas wszystkich płaszczem
swojej opieki.
Z modlitwą
o. Nikodem Kilnar OSPPE
Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych przy Konferencji
Episkopatu Polski

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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