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Wiadomość tygodnia 

 

 

„Wartość wspólnoty dla świadectwa i posługi kapłańskiej zakonników” 

124. Zebranie plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich 

 

 

W Krakowie na Kazimierzu zakończyło się 

124. Zebranie Plenarne Konferencji Wyż-

szych Przełożonych Zakonów Męskich w 

Polsce. Głównym tematem dwudniowych 

obrad było kapłaństwo przeżywane we 

wspólnocie zakonnej.  

 

Obecny na Konferencji bp Kazimierz 

Gurda, przewodniczący Komisji Episkopa-

tu Polski ds. Instytutów Życia Konsekro-

wanego i Stowarzyszeń Życia Apostol-

skiego mówił, że każdy kapłan winien 

wypełnić misję, do której został powołany, 

jak najlepiej. Przypomniał, że zadaniem 

uczniów Chrystusa jest doprowadzić ludzi 

do Chrystusa, do przyjaźni z Nim i czuwa-

nie, aby ta więź nie osłabła. A sami kapła-

ni powinni odnowić swój radykalizm, wier-

ność Chrystusowi i Jego Kościołowi. 

„Niech św. Jan Maria Vianney tę łaskę 

nam wyprasza” - życzył.  

We mszy na zakończenie Konferencji 

metropolita krakowski kard. Stanisław 

Dziwisz mówił, że dziś  świat potrzebuje 

żywego świadectwa o Bogu. Życzy-

ł zakonnikom, aby ich światło świeciło w 

społeczeństwie.  Podziękował za wielki 

wkład, jaki zakony w noszą do Kościoła i 

do jego archidiecezji. „Zakony, których jest 

tak wiele w Krakowie nadają dynamikę 

temu miastu” – zauważył.   

Podczas dwudniowych obrad swoimi 

doświadczeniami kapłańskimi i zakonnymi 

dzielili się znani jezuici o. Mieczysław 

Kożuch i o. Krzysztof Dyrek oraz benedyk-

tyn o. Leon Knabit.    

Zdaniem prelegentów jakość  życia 

wspólnotowego i życia kapłańskiego w 

dużej mierze zależy od formacji począt-

kowej, podstawowej.   „Należy kłaść na-

cisk na formację początkową, podstawo-

wą, wtedy uniknie się wielu problemów w 

przyszłości” – przekonywał wieloletni 

ojciec duchowny, formator i były prowincjał 

krakowskich jezuitów o. Krzysztof Dyrek.  

 „Tematyka wychowania i formacji staje 

się zadaniem bardzo trudnym i pilnym” – 

mówił specjalista ds. formacji o. Mieczy-

sław Kożuch.  O. Kożuch wskazywał na 

rzeczy, które negatywnie wpływają na 

jakość życia wspólnotowego. Wśród nich 

wymienił: indywidualizm, zniechęcenie, 

tendencję do ukrywania pewnych rzeczy, 

tanie usprawiedliwianie słabych punktów 

wspólnoty, zbyt wielka wolność.    

Zdaniem prelegentów problemem jest to, 

że czasami wspólnoty tracą konkretne 

cele, dla których powstały.   Wystąpienia 

zaproszonych prelegentów były adreso-

wane w pierwszym rzędzie do wyższych 

przełożonych, dlatego wiele miejsca po-

święcono postawie przełożonego, jaka 

powinna ona być.    

O. Mieczysław Kożuch nakreślił obraz 

przełożonego, którego powinny cechować 

m.in.: prawość, odpowiedzialność za 

siebie i innych, przykładność, znajomość 

siebie, swoich ludzi, swojej pracy, zinte-

growany charakter, entuzjazm, równowa-

ga uczuciowa, wielki humanizm, decyzyj-

ność.    

„Przyłożony nie powinien wymagać więcej 

od innych niż od siebie. Powinien repre-

zentować wartości i ideały instytucji, na 

której czele stoi. Powinien przeżywać 

zakonne ideały, bronić ich. Powinien być 

gwarantem ideałów i celów. Powinien 

kształtować prawdziwą duszę wspólnoty” - 

mówił.   

O. Krzysztof Dyrek zwrócił uwagę jeszcze 

na jeden aspekt. „Przełożony musi bar-

dziej dbać o ludzi niż o dzieło” - przeko-

nywał.    

Podczas Zebrania Plenarnego dokonano 

także wyboru nowego wiceprzewodniczą-

cego Konferencji Wyższych Przełożonych 

$#guid{ C590633F-7504-42DB-ADA3- B7C4D8B919E0}#$ 
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Zakonów Męskich w Polsce. Z funkcji tej 

bowiem zrezygnował o. Kazimierz Lorek, 

barnabita. Na jego miejsce został wybrany 

o. Wojciech Ziółek, prowincjał jezuitów z 

Krakowa.   

Do generałów, opatów, prowincjałów list 

specjalny wystosował na ręce przewodni-

czącego Konferencji Wyższych Przełożo-

nych Zakonów Męskich w Polsce Nun-

cjusz Apostolski w Polsce ks. abp Józef 

Kowalczyk, który w minioną sobotę  zo-

stał ogłoszony nowym prymasem i paste-

rzem gnieźnieńskim. Podziękował za 

życzliwość, za wszystko, co w tym czasie, 

dzięki zespolonemu wysiłkowi, przyczyniło 

się do stabilizacji relacji Państwo-Kościół, 

a zwłaszcza za konkordat i za proces 

reorganizacji struktur administracyjnych 

Kościoła.   

„Kończąc moją misję nuncjusza apostol-

skiego w Polsce wyrażam na ręce Czci-

godnego Księdza podziękowanie dla 

wszystkich członków Konferencji Wyż-

szych Przełożonych Zakonów Męskich, 

którzy wspierali mnie w pełnieniu tej po-

sługi w każdym z jej wymiarów” - napisał. 

Polecił się życzliwości Konferencji na 

przyszłość.    

124. Zebranie Plenarne odbyło się u ka-

noników regularnych w związku ze zbliża-

jącą się kanonizacją bł. Stanisława Kazi-

mierczyka, który w krakowskim klasztorze 

kanoników przeżywał swoje kapłaństwo i 

gdzie znajdują się jego relikwie. W spo-

tkaniu wzięli udział także przewodniczący 

konferencji zakonnych Litwy, Białorusi i 

Ukrainy.    

Przełożeni modlili się  także w krypcie 

wawelskiej katedry przy grobie prezy-

denckiej pary śp. Marii i Lecha Kaczyń-

skich, gdzie wspólnie odmówili różaniec.

      jms 

 

     

  Wiadomości krajowe 

 

Dominicantes 2009 - 30 lat badań 

praktyk religijności w Polsce 

 

13 maja w pallotyńskim Instytucie Staty-

styki Kościoła Katolickiego została zorga-

nizowana konferencja prasowa, na której 

ogłoszone zostały wyniki badania ostatnie-

go (30. z kolei) badania praktyk niedziel-

nych Polaków.  

 

 

 

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego 

SAC od roku 1972 prowadzi badania so-

cjologiczno-statystyczne na temat religij-

ności w Polsce. W roku 1979 rozpoczął 

badanie niedzielnych praktyk religijnych 

(dominicantes i communicantes). Badania 

te w takiej samej formie prowadzone są 

do dzisiaj. W jednym dniu (wybrana nie-

dziela października lub listopada) 

we wszystkich parafiach w Polsce liczeni 

są wierni. Wyniki tych badań są dokumen-

towane i służą jako dodatkowy materiał 

w badaniach nad polską religijnością. 

 

Warto zauważyć, że są to tylko dwa 

wskaźniki religijności – msza i komunia 

niedzielna. Jednak są to wskaźniki bardzo 

znaczące. Okazuje się, że stan dominican-

tes i commnunicantes jest kompatybilny 

z wynikami innych nieraz bardzo szczegó-

łowych badań religijności. 

 

Ponadto wyniki prowadzonych od 30. już 

lat badań dominicantes i communicantes 

pozwalają na konkretnych pytań czy hipo-

tez, które można weryfikować 

w szczegółowych i pogłębionych bada-

niach socjologicznych. Jest to więc mate-

riał z jednej strony uzupełniający, 

a z drugiej inspirujący w badaniach religij-

ności. 

 

Religijność jest procesem i trudno poszu-

kiwać w procesie zmian religijności takich 

konkretnych, jednoznacznych punktów 

czasowych. Raczej można mówić 

o pewnych okresach czasu, w których 

przejawia się pewna tendencja zniżkowa, 

czy też proces wzrastający. Oczywiście są 

to zamsze tylko hipotezy i trzeba czekać 

i obserwować, czy czas je zweryfikuje. 

 

Obserwując wyniki badań dominicantes 

z 30 lat można (oczywiście umownie) 

ukazać trzy okresy przemian – spadku 

domimcantes. 

 

I. Pierwszy okres to lata 1980 – 1990, gdy 

średni procent dominicantes dla Polski 

oscyluje blisko 50%. W roku 1987 wynosi 

55,3%, ale ostatni raz wartości powyżej 

50% procent przyjmuje w roku 1990 

(50,3%). 

II. Drugi okres to lata 1991-2007, w którym 

średni procent dominicantes dla Polski 

zamyka się w przedziale 43-46 %. 

III. Wydaje się, że trzeci okres zaczął się 

w roku 2008, kiedy to procent dominican-

tes spadł do 40,4%. Wprawdzie w roku 

2009 jest nieco wyższy (41,5%), ale może 

to już być wyrazem dalszej tendencji spad-

kowej. Pokażą to wyniki następnych lat. 

 

Przez całe 30 lat wzrasta communicantes. 

Przyjmując powyższe okresy czasowe, 

przedstawia się on następująco: 

 

1980-1990: 7,8%-10,7% 

1981-2007: 10,8-17,6% 

2008-2009:        15,3-16,7%         

  Więcej na: www.iskk.pl 

 

Konferencja Prowincjałów 

Franciszkanskich obradowała w 

Krakowie 

 

W klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów 

w Krakowie Olszanicy dnia 10 maja br. 

odbyło się zwyczajne spotkanie Konferen-

cji Prowincjałów Franciszkańskich w Pol-

sce (KPF). Podczas spotkania jak zawsze 

poruszane były bieżące kwestie dotyczące 

współpracy na poziomie krajowym pomię-

dzy wszystkimi prowincjami Pierwszego 

Zakonu Świętego Franciszka w Polsce.  

 

Na spotkaniu wiele czasu zostało poświę-

cone rzeczywistości Fracniszkańskiego 

Zakonu Świeckich (FZŚ) i Młodzieży Fran-

ciszkańskiej (MF). Zaproszonymi gośćmi 

byli reprezentanci FZŚ  w Polsce z asy-

stentami narodowymi tj: br. Marian Jarzą-

bek OFMConv – asystent narodowy FZŚ w 

Polsce; br. Bolesław Kanach OFMCap – 

asystent narodowy FZŚ; br. Alojzy Pań-

czak OFM – asystent narodowy FZŚ; br. 

Adam Smoleń – przełożony narodowy 

FZŚ; s. Joanna Berłowska – odpowiedzial-

na ds. formacji FZŚ oraz asystent narodo-

wy Młodzieży Franciszkańskiej w Polsce - 

br. Juliusz Pyrek OFMCap. Podczas spo-

tkania swoje wystąpienie mieli również – 

dyrektor Instytutu Studiów Franciszkań-

skich w Polsce - br. dr Andrzeja Zająca 

OFMConv, który naświetlił obecną sytuację 

i prace ISF, oraz prof. dr. hab. Celestyn 

Napiórkowski OFMConv – przedstawiając 

zebranym projekt święta dnia stworzenia.  

Spotkania KPF to moment budowania 

więzi i relacji braterskich, ale przede 

wszystkim moment wspólnej modlitwy, 

który jest postawieniem w centrum osoby 

Jezusa Chrystusa umarłego i zmartwych-

wstałego. Dlatego wspólnie celebrowana 

była liturgia godzin jak i Eucharystia w 

kaplicy domu rekolekcyjnego w Krakowie 

Olszanicy, której przewodniczył gospodarz 

spotkania br. Jacek Waligóra OFMCap, 

słowo Boże wygłosił do zgromadzonych br. 

Marek Przeczewski OMFCap. O. Paweł 

Teperski                     Za: www.kapucyni.pl  

Międzynarodowe sympozjum o bł. 

Stanisławie Kazimierczyku 

 

Dwudniowa międzynarodowa konferencja 

naukowa nt. życia i działalności bł. Stani-

sława Kazimierczyka, kanonika regularne-

go laterańskiego, zakończyła się w sobotę 

8 maja w Krakowie. 17 października br. 

http://www.iskk.pl/
http://www.kapucyni.pl/
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odbędzie się w Watykanie jego kanoniza-

cja. 

 

Zdaniem ks. Kazmierza Łataka, kanonika 

regularnego laterańskiego, organizatora 

konferencji Kazimierczyk jest przez Kościół 

uznany błogosławionym od kwietnia 1993 

roku, ale wcześniej już oddawano mu kult, 

uważano go za świętego. Na spotkaniu 

rozmawiano o osobie błogosławionego na 

tle kultury XV wieku. 

 

  

 

Zaproszeni goście debatowali na temat 

ówczesnego życia codziennego Kazimie-

rza, gdzie żył bł. Kazimierczyk i przez całe 

życie związany był z bazyliką Bożego 

Ciała. Do jego relikwii znajdujących się w 

tej świątyni podróżują pielgrzymi z całego 

świata. 

 

Konferencję rozpoczęto od przypomnienia 

beatyfikacji bł. Stanisława Kazimierczyka, 

która odbyła się w 1993 roku w Watykanie, 

przyjrzano się także uroczystościom, jakie 

z tej okazji odbywały się w Polsce. Ks. 

Tadeusz Masłowski CRL, przełozony 

wyższy kanoników w Polsce powiedział: 

„17 lat temu miało miejsce uroczyste po-

twierdzenie nieprzerwanego kultu bł. Ka-

zimierczyka, z tej okazji do Watykanu 

przybyło 100 tys. pielgrzymów z całego 

świata” - mówił. „Z naszego kraju przybyli 

m.in. ks. kard. Franciszek Macharski, 

ówczesny Metropolita Krakowski, prezy-

dent Lech Wałęsa, przedstawiciele Kano-

ników Regularnych (…) 

 

W konferencji udział wzięli kanonicy regu-

larni laterańscy z Krakowa, Torunia, a 

także z Rzymu, Belgii i Austrii. Na spotka-

nie przybyli także mieszkańcy Kazimierza, 

w którym całe życie spędził bł. Kazimier-

czyk i gdzie w Bazylice Bożego Ciała 

znajdują się jego relikwie.  

Więcej na: www.kanonicy.pl  

 

Spotkanie saletynów z różnych 

części świata 

 

W dniach od 12-26 maja 2010 roku w 

Centrum Pojednania La Salette w Dębow-

cu k. Jasła pod przewodnictwem Przełożo-

nego Generalnego - ks. Dennisa Loomisa 

MS odbywa się II Spotkanie Saletynów z 

całego świata. Tematem tego zjazdu bę-

dzie Realizacja charyzmatu saletyńskiego 

przez Prowincję Polską.  

 

Do Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej, 

Polskiego La Salette, przybyli Saletyni z 

Brazylii, Francji, Indii, Madagaskaru, Włoch 

i USA. Motywem zaproszenia przedstawi-

cieli z innych Prowincji i Regionów Misjo-

narzy Saletynów do Polski jest Jubileusz 

100-lecia obecności Misjonarzy Saletynów 

w Dębowcu. 

 

W programie przewidziano konferencje 

tematyczne dotyczące historii Polski, Pol-

skiej Prowincji Zgromadzenia Księży Mi-

sjonarzy Saletynów, charyzmatu saletyń-

skiego, prezentacje multimedialne ukazu-

jące posługę duszpasterską, realizację 

formacji na każdym z jej etapów, a także 

działalność różnych dzieł i agend. Każda z 

Prowincji czy Regionów będzie miała 

możliwość zaprezentowania siebie na 

forum Spotkania. 

 

Ten dwutygodniowy czas spędzony w 

Polsce staje się dla przybyłych Saletynów 

z innych części świata możliwością do-

świadczenia polskiej kultury i tradycji, 

odwiedzenia miejsc ważnych dla naszej 

historii, takich jak: Częstochowa, Kraków, 

Oświęcim, Szczawnica, Wieliczka czy 

Zakopane. ks. Piotr Szweda MS  

Za: www.saletyni.pl 

 

Międzynarodowa Konferencja w 

Obrze poświęcona o. Matteo  

Ricciemu SJ 

 

Dziedzictwu największego misjonarza 

Chin, który dotarł na dwór cesarski dynastii 

Ming, poświęcona była międzynarodowa 

konferencja naukowa, zorganizowana w 

Obrze w Wielkopolsce w Wyższym Semi-

narium Duchownym Misjonarzy Oblatów 

Maryi Niepokalanej. Rocznica śmierci 

wielkiego jezuity stała się okazją do omó-

wienia roli misjonarzy jako tych, którzy 

budują duchowe mosty między odległymi 

cywilizacjami. Dokładnie w czterechsetną 

rocznicę śmierci misjonarza Chin, w dniach 

10-11 maja 2010 r., odbyła się międzyna-

rodowa konferencja naukowa Misjonarze 

między Wschodem i Zachodem. W 400. 

rocznicę śmierci o. Matteo Ricciego SJ. 

 

Konferencja została zorganizowana przez 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu – Wydział Filologii Polskiej i 

Klasycznej oraz Wydział Teologiczny, a 

także przez misjonarzy oblatów. Podczas 

Mszy w rocznicę śmierci wielkiego misjo-

narza modliliśmy się o jego beatyfikację. 

 

W dwudniowej sesji uczestniczyli profeso-

rowie z Makau, Kantonu, Leuven, a także z 

Poznania. Wśród uczestników, poza stu-

dentami z Poznania, są też goście z War-

szawy i innych miast Polski. o. Wojciech 

Kluj OMI, Obra 

 Za: Radio watykańskie 

 

„Odśwież piękno świata kroplą 

miłości” 

 

Dnia 16 maja pod hasłem: "Odśwież pięk-

no świata kroplą miłości", odbyła się już 

czwarta akcja honorowego krwiodawstwa 

w kalwaryjskim Wyższym Seminarium 

Duchownym. Przyniosła ona bardzo duże 

owoce. Dotychczasowi członkowie Fran-

ciszkańskiego Klubu Honorowych Dawców 

Krwi PCK (zwanego "Franc-bloodersi") – 

bracia klerycy i junioryści – starali się 

dotrzeć z zaproszeniem do oddania krwi 

do wszystkich mieszkańców kalwaryjskiej 

parafi oraz 12 okolicznych – przez ogło-

szenia parafialne, rozlepiane plakaty, 

informacje przekazywane znajomym, 

lokalne portale internetowe oraz gazety. 

 

Pomimo niezadowalających warunków 

atmosferycznych do budynku WSD przyby-

ło wielu ludzi, którzy pomimo dnia wolnego 

- czy to od szkoły, czy też od pracy - ze-

chcieli poświęcić swój czas, a przede 

wszystkim cenne 10% swojej krwi, aby 

podarować zupełnie nieznanym osobom 

bezinteresowny prezent w postaci tego 

życiodajnego płynu. Krew oddało 66 daw-

ców, co oznacza, że nasz klub zebrał w 

tym dniu 29,7 litrów krwi.  

   

Pierwsi krwiodawcy przybyli dużo wcze-

śniej niż się spodziewaliśmy, bo już ok. 

godziny 8:00 zaczęła tworzyć się malutka 

kolejka ludzi, którzy obawiali się powtórki z 

poprzedniej (październikowej) akcji - tłumy, 

długa kolejka, długi czas oczekiwania, 

nerwowa atmosfera... Chcieli tym razem 

tego uniknąć i przybyli wcześniej, aby 

oddać krew sprawnie i mieć już czas wol-

ny, bez konieczności znoszenia ww. nie-

dogodności. Tłumów nie było, ale systema-

tycznie dochodzili kolejni dawcy, którym 

jesteśmy naprawdę i zupełnie szczerze 

wdzięczni za ich poświęcenie i stałą chęć 

pomagania.  

   

  

 

Dziękujemy także 26-ciu nowym członkom 

klubu, którzy tego właśnie dnia zechcieli 

umocnić naszą, dotąd kameralną grupę, 

swoją osobą. Wielu czyniło to bez cienia 

wątpliwości, obiecując zachęcić do wstą-

pienia w klubowe szeregi swoich znajo-

mych. Członkostwo w klubie nie jest czyn-

nością zajmującą czas, ani kosztującą nas 

wiele zachodu czy pieniędzy. (…) 

http://www.kanonicy.pl/
http://www.sanktuarium.saletyni.pl/
http://saletyni.pl/aktualnosci/wiadomosc/106/debowiec-spotkanie-saletynow-ze-swiata
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 Następna taka akcja w WSD planowana 

jest na trzecią niedzielę października – 

17.10.2010 (niedziela) w godzinach 9:00-

13:00, na którą już teraz serdecznie 

wszystkich zapraszam, licząc na to, że 

nasi stali bywalcy (niektórzy z nich już jako 

członkowie klubu HDK) przyprowadzą ze 

sobą przynajmniej jedną osobę, która 

zechce stać się honorowym dawcą krwi. 

Wszystkich, którzy posiadaliby informacje 

na temat osób chorych z naszego regionu, 

którzy potrzebowaliby krwi, prosimy o 

kontakt. Postaramy się następnym razem 

zbierać krew właśnie dla tej osoby. br. 

Alojzy Garbarz ofm 

Za: www.kalwaria.eu 

 

Uroczystość otwarcia 'Expressu 

Gietrzwałdzkiego' 

 

Przedsiębiorstwo PKS Warszawa urucho-

miło w dniu 8 maja połączenie okazjonalne 

pn. „Express Gietrzwałdzki” w relacji War-

szawa Zachodnia – Sanktuarium w Gie-

trzwałdzie – Warszawa Zachodnia. Po-

wstałe połączenie jest efektem współpracy 

pomiędzy PPKS Warszawa a przełożony-

mi Sanktuarium u kanoników laterańskich. 

 

Więcej Informacji o nowych terminach 

wyjazdu uzyskają Państwo pod numerem 

tel. 600-482-779        Za: www.kanonicy.pl.

 

   

  Wiadomości zagraniczne  

 

Przełożone generalne obradują w 

Rzymie 

 

W odbywa sie od 7 do 11 maja sesja 

plenarna Międzynarodowej Unii Przełożo-

nych Generalnych. Należą do niej zgro-

madzenia, w których skład wchodzi łącz-

nie ponad 750 tys. zakonnic. W sesji 

uczestniczy ok. 800 przełożonych gene-

ralnych z całego świata, w tym również z 

Polski. 

 

„Wszystkie referaty koncentrują się wokół 

tematu: «Mistyka i profetyzm», mówią o 

dwóch wymiarach życia konsekrowanego 

dzisiaj – powiedziała Radiu Watykańskie-

mu s. Danuta Wróbel, przełożona gene-

ralna Zgromadzenia Sióstr Służek NMP 

Niepokalanej i przewodnicząca Konferen-

cji Wyższych Przełożonych Żeńskich 

Zgromadzeń Zakonnych w Polsce. – 

Ujęłabym to w słowach, które wypowie-

dział ks. Karl Rahner SJ: «chrześcijanin 

XXI wieku albo będzie mistykiem, albo go 

wcale nie będzie». To, co uderzyło mnie 

najbardziej, to połączenie mistyki i tego 

wsłuchiwania się w drugiego człowieka, 

coś, co można ująć w słowie «gościn-

ność». 

 

„Każda z nas w obecnej sytuacji kryzysu 

szuka umocnienia na drodze, jaką jest 

posługiwanie zgromadzeniu – mówi s. 

Samuela Werbińska, przełożona general-

na Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. – 

Doszłyśmy do bardzo konkretnego wnio-

sku, że mimo kryzysu musimy jeszcze 

bardziej postawić na ten wymiar mistycz-

no-profetyczny. Materializm, sekularyzm, 

to wszystko wchodzi nam dosyć mocno w 

życie zakonne. Myślę, że to jest sytuacja, 

w której zgromadzenia zakonne będą 

musiały bardzo mocno wrócić do źródeł, 

wrócić do Chrystusa”.  

Za: Radio watykańskie 

 

Kapituła generalna ojców białych 

w Rzymie 

Zakończył się pierwszy tydzień obrad 27 

Kapituły Generalnej Misjonarzy w Domu 

Generalnym Zgromadzenia w Rzymie. 

Kapituła rozpoczęła się w poniedziałek 10 

maja uroczystą Eucharystią, której prze-

wodniczył Generał Misjonarzy Afryki – 

o.Gerard Chabanon. W swojej homilii 

o.Gerard nawiązał do wydarzenia nawie-

dzenia św. Elżbiety przez Maryję. Podob-

nie jak Maryja udała się do swej kuzynki 

Elżbiety aby podzielić się z nią wspaniałą 

rzeczą , której Bóg dokonał w jej życiu, tak 

i uczestnicy Kapituły przybyli z różnych 

zakątków świata są zaproszeni do tego 

aby spojrzeć co Bóg uczynił dobrego i 

wspaniałego dla Zgromadzenia, Kościoła i 

świata, tam gdzie oni pracują.  

 

 

 

 Po Mszy Świętej w sposób zgodny z 

procedurami kanonicznymi i w myśl Kon-

stytucji Zgromadzenia dokonano oficjalne-

go otwarcia Kapituły. Przewodniczącym 

obrad jest urzędujący wciąż Przełożony 

Generalny Ojców Białych; moderatorami 

są dwie osoby – o.Dominic Apee, Ojciec 

Biały z Ghany oraz kanadyjska siostra 

Micheline Trembley ze Zgromadzenia 

Sióstr Świętego Krzyża. Są także współ-

bracia pełniący funkcję sekretarzy, tłuma-

czy, doradców kanonicznych oraz ojciec 

duchowy Kapituły, którym jest znany w 

Polsce – o. Francis Barnes z Anglii. Tak 

więc, wraz z 42 członkami Kapituły na sali 

obrad znajduje się blisko 60 osób. Po 

oficjalnym rozpoczęciu obrad Kapituły i 

przedstawieniu programu oraz procedury 

przebiegu Kapituły, co miało miejsce w 

poniedziałek, tego samego wieczora ropo-

czął się dzień skupienia. Ważny znak, że 

w trakcie obrad Kapituły nie chcemy ogra-

niczyć się tylko do naszego ludzkiego 

postrzegania spraw, ale chcemy czynić to 

także z uwzględnieniem Bożej perspekty-

wy i w oparciu o przesłanie Ewangelii. W 

środę zaczęły się już właściwe obrady. 

Metoda pracy zaproponowana na tę Kapi-

tułę to stosowana już wcześniej przez 

Zgromadzenie metoda: „zobaczyć – oce-

nić – działać” (see – judge – act).  

   

Te pierwsze dni to właśnie zobaczenie 

tego czym żyje Zgromadzenie w chwili 

obecnej – tak więc, od środy do soboty 

zaprezentowały się wszystkie Prowincje 

Ojców Białych. Bardzo ciekawa i ubogaca-

jąca analiza stanu bieżącego Zgromadze-

nia, dzięki której można było ujrzeć jakże 

różnorodna jest rzeczywistość działalności 

naszych misjonarzy, w zależności od 

kontekstu w którym oni pracują. Śmiało 

mówiono także o wyzwaniach i trudno-

ściach, które skądinąd będą przedmiotem 

dyskusji w trakcie Kapituły. Odwiedzili 

Kapitułę także pierwsi goście. Już pierw-

szego dnia złożył wizytę biskup Silota z 

Mozambiku, który jest także członkiem 

Zgromadzenia. W piątek z kolei z uczest-

nikami Kapituły spotkały się siostry z Rady 

Generalnej Sióstr Białych dzieląc się 

przygotowaniami do swojej Kapituły, która 

odbędzie się za rok. W poniedziałek, po 

niedzielnej przerwie rozpocznie się drugi 

tydzień obrad, którego celem będzie oce-

na działalności Ojców Białych przez nich 

samych. Atmosfera miedzy współbraćmi 

jest bardzo dobra, dużo radości ze spo-

tkań z osobami, których nie widziało się 

wiele lat. Wszyscy są zaskoczeni pogodą 

jaka panuje w Rzymie – jest zimno, 

wietrznie i pada deszcz; no cóż, może z 

drugiej strony taka właśnie pogoda sprzyja 

skupieniu się na obradach.  

Za: www.ojcowiebiali.org 

 

Polscy dominikanie zakończyli ko-

lejny rok pracy duszpasterskiej na 

Uniwersytecie Columbia 

 

Zakończenie roku pracy duszpasterskiej 

na Uniwersytecie Columbia towarzyszy 

rozpoczętej w piątek 14.05 ceremonii tzw. 

„graduation” – końca roku szkolnego i 

nadania tytułów akademickich absolwen-

tom nowojorskiej uczelni. Wśród studen-

tów i profesorów Columbii pracuje trzech 

polskich dominikanów.  

Piątkową uroczystością bakalaureatu w 

kaplicy św. Pawła na kampusie Mor-

ningside Heights nowojorski uniwersytet 

Columbia rozpoczął kilkudniową ceremo-

nię tzw. “graduation” – końca roku szkol-

nego i nadania tytułów akademickich 

absolwentom 16 szkół wchodzących w 

http://www.kalwaria.eu/
http://www.kanonicy.pl/aktualnosci/uroczystosc-otwarcia-expressu-gietrzwaldzkiego,81.html
http://www.ojcowiebiali.org/index.php?option=com_content&view=article&id=718:27-kapitua-generalna-ojcow-biaych-zakoczy-si-1-tydzie-obrad&catid=58:aktualnoci
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skład uczelni, piątej spośród najstarszych 

placówek wyższej edukacji w Stanach 

Zjednoczonych (1754 r.) i zarazem jednej 

z ośmiu uniwersytetów elitarnej amery-

kańskiej grupy “Ivy League”.   

 

Tym spektakularnym ceremoniom uczel-

nianym towarzyszy również bardziej ka-

meralne zakończenie roku pracy duszpa-

sterskiej prowadzonej wśród społeczności 

akademickiej Columbii przez polskich 

dominikanów z klasztoru Bożego Miłosier-

dzia przy parafii Notre Dame. Opieką braci 

otoczona jest grupa kilkuset katolickich 

studentów i profesorów, którzy znajdują 

czas i odwagę, by włączyć się aktywnie w 

życie sakramentalne i działalność intelek-

tualną duszpasterstwa. W kończącym się 

roku do istniejących wcześniej inicjatyw 

udało się dodać kilka nowych, jak np. 

regularnie spotykającą się grupę katolic-

kich profesorów z największych uniwersy-

tetów Nowego Jorku (New York Universi-

ty, Columbia, Fordham – grupa pod opie-

ką o. Marka Pieńkowskiego OP), weeken-

dowe rekolekcje wyjazdowe dla studen-

tów, grupy formacyjne (o sakramentach 

“Duch liturgii” oraz “Rodzinka” – poświę-

cona teologii ciała, a nazwana tak w na-

wiązaniu do duszpasterstwa o tej samej 

nazwie, prowadzonego w latach 50-tych w 

Krakowie przez ks. Karola Wojtyłę); waż-

nym elementem duszpasterstwa stała się 

również schola, wykonująca szeroki reper-

tuar muzyki liturgicznej czerpiącej twórczo 

z bogatego dorobku środowiska polskich 

dominikanów. 

 

Na przyszłość planowna jest wakacyjna 

pielgrzymka do Hiszpanii: grupa 10 stu-

dentów z o. Łukaszem Miśko OP w dniach 

20-31 maja zamierza przejść trasę ok. 320 

km z León do Santiago de Compostela. Z 

kolei głównym przedsięwzięciem intelek-

tualnym duszpasterstwa w przyszłym roku 

akademickim, oprócz regularnych spotkań 

formacyjnych, jest zaplanowana seria 

wykładów “Faith and Reason” (Wiara i 

rozum), której celem jest zaproponowanie 

studentom Columbii przygody wspólnego 

odkrywania skarbów teologii Kościoła i 

nauka patrzenia na świat w perspektywie 

wiary, która przy światopoglądzie promo-

wanym przez uniwersytet wymaga ogrom-

nego wysiłku i bycia zakorzenionym we 

wspólnocie, która tę wiarę wspólnie kulty-

wuje. (…) Za: www.dominikanie.pl  

Peregrynacja Relikwii św. Małgo-

rzaty Marii Alacoque na Ukrainie 

 

30 kwietnia, długo oczekiwane relikwie św. 

Małgorzaty Marii Alacoque, dotarły na 

Ukrainę. Najpierw przybyły do Lwowa, do 

siedziby Wyższego Seminarium Duchow-

nego. Następnie nawiedziły parafie pro-

wadzone przez Księży Sercanów. Będą 

jeszcze w sanktuarium w Dowbyszu, u 

Sióstr Karmelitek w Żytomierzu oraz w 

żytomierskiej katedrze. Wszędzie jest z 

nimi ks. Jerzy Wełna SCJ, odpowiedzialny 

za peregrynację relikwii. 

Po niełatwym przekroczeniu granicy, 

relikwie przybyły do Lwowa, gdzie w Wyż-

szym Seminarium Duchownym ks. Jerzy 

Wełna SCJ wygłosił konferencje dla klery-

ków i oddał seminarium pod opiekę Jezu-

sowego Serca. W uroczystej Mszy św. 

brał udział rektor seminarium ks. Oleg 

Salomon, wychowawcy i alumni. Jeszcze 

tego samego dnia relikwie dotarły do 

Bykówki, niewielkiej miejscowości położo-

nej 60 km od Żytomierza, aby stąd od 

następnego dnia rozpocząć pielgrzymo-

wanie po okolicznych parafiach. (…)  

Więcej na: www.sercanie.pl 

Zapowiedź kampanii sióstr zakon-

nych podczas Mistrzostw Świata w 

RPA 

 

Kampanię walki z handlem «żywym towa-

rem» podczas rozpoczynających się za 

miesiąc w Republice Południowej Afryki 

piłkarskich mistrzostw świata prowadzą 

siostry zakonne. Odbywa się ona pod 

patronatem Międzynarodowej Unii Przeło-

żonych Generalnych żeńskich zakonów i 

zgromadzeń przy współpracy z Międzyna-

rodową Organizacją ds. Migracji. Jedną z 

promotorek kampanii jest salezjanka, s. 

Bernadette Sangma. 

 

„Staramy się dotrzeć, na ile to możliwe, do 

samych kibiców, bo uważamy, że ma to 

strategiczne znaczenie. Zgodnie z logiką 

rynku nie ma podaży bez popytu. Jeśli 

zatem kibice ograniczą się do szukania 

wyłącznie godziwej rozrywki, zapotrzebo-

wanie na «żywy towar» powinno się od 

razu zmniejszyć. Dotarcie do kibiców ma 

zasadnicze znaczenie dla zapobiegania 

handlowi «żywym towarem». Handel ten 

dotyczył, jak się dotychczas wydawało, 

jedynie dorosłych. Ostatnio jednak można 

zauważyć, że rozciąga się on na dzieci 

obojga płci, którymi «handluje się» zarów-

no celem zmuszania do pracy, jak i wyko-

rzystywania seksualnego. Stąd należy się 

obawiać szerzenia pedofilii. W RPA roz-

poczęłyśmy już działania zapobiegawcze. 

W szkołach i parafiach rozwijamy bardzo 

intensywną kampanię, skierowaną przede 

wszystkim do dzieci i młodzieży. Spodzie-

wamy się, że w ten sposób uda się temu 

zapobiec”. 

 

Kampania walki z handlem «żywym towa-

rem» to jeden z tematów podjętych na 

trwającej od 7 do 11 maja w Rzymie sesji 

plenarnej Międzynarodowej Unii Przełożo-

nych Generalnych 

Za: Radio Watykańskie

     

  Refleksja Tygodnia 

 

 

Bł. Stanisław był człowiekiem Księgi 

Medytacja na rozpoczęcie 124. zebrania plenarnego KWPZM  

 

Z samego rana Bóg pokrzepia i umacnia 

nas swoim Słowem… . Pragnie, aby nie 

tylko światło wschodzącego słońca docie-

rało do naszych oczu, ale także, aby świa-

tło Jego Słowa dotarło do naszych dusz i je 

rozpromieniło. Dlatego ze zdziwieniem 

pyta się nas Słowo poprzez psalmistę: 

Czemu chodzisz smutny, czemu zgnębio-

na jest dusza Twoja i czemu trwoży się w 

Tobie? (Por. Ps. 43) I jednocześnie Słowo 

wyjaśnia przez usta Izajasza, że wszystkie 

Twoje grzechy odrzucił Bóg za siebie (Por. 

Iz. 38). 

 

Zaś Lectio brevis przekazuje Dobrą Nowi-

nę o obietnicy danej ojcom, która spełnia 

się wobec nas i dzisiejszego poranka 

rozbrzmiewa wraz ze śpiewem ptaków: 

Jezus, który wziął na siebie nasz grzech, i 

umarł zamiast nas, został wskrzeszony 

przez Ojca i żyje. A Bóg nazywa nas „moje 

dzieci” – nie inaczej!  (Por Dz 13, 30 – 33). 

Bóg  w Słowie daje nam siłę na cały dzień, 

abyśmy w tysiącach różnych spraw, które 

przyniosą najbliższe godziny byli spokojni i 

ufni, bo Wszechmogący Ojciec nie opusz-

cza swoich dzieci, gdy one pozwalają Mu 

na bycie z nimi… .  

 

Bogu bardzo zależy, aby człowiek dwu-

dziestego pierwszego wieku był z Nim 

blisko poprzez modlitwę Słowem Bożym. 

Świadczą o tym, przeżywające oblężenie 

Szkoły Modlitwy Słowem Bożym, rekolek-

http://www.dominikanie.pl/
http://www.sercanie.pl/
http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=377418
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cje Lectio Divina, czy też Ćwiczenia Igna-

cjańskie… .  

 

Świadczą o tym także beatyfikacje i kano-

nizacje osób, które ukochały Słowo Boże i 

czerpały ze Słowa energię witalną, siłę i 

program na życie. Jednym z nich jest 

kapłan-zakonnik bł. Stanisław Kazimier-

czyk, którego kanonizację będziemy ob-

chodzić 17 października tego roku. 

 

Notki biograficzne mówią o bł. Stanisławie, 

że urodził się w 1433 roku.  Po ukończeniu 

szkoły parafialnej i po studiach na Uniwer-

sytecie Krakowskim dalsze swoje życie, aż 

do śmierci w 1489 roku, bł. Stanisław 

związał z kanonikami regularnymi pracują-

cymi w rodzinnej parafii. To tutaj przy tym 

kościele i klasztorze, kontynuował swoją 

drogę do świętości… .  

 

Pełnił szereg różnych funkcji duszpaster-

skich i zakonnych. Był kaznodzieją, spo-

wiednikiem, mistrzem nowicjatu i zastępcą 

przełożonego. Opiekował się chorymi i 

biednymi. Czcił Mękę Pańską, Matkę Bożą 

i św. Stanisława biskupa. Zmarł w opinii 

świętości 3 maja 1489 roku w infirmerii 

klasztornej.  

 

Po jego śmierci do dnia dzisiejszego za 

jego wstawiennictwem, przy jego grobie w 

tej Bazylice Bóg dokonał wielu uzdrowień i 

innych cudownych interwencji w życiu ludzi 

szukających ratunku. Jego życie jest wpi-

sane w gorliwą realizację charyzmatu 

wspólnoty zakonnej, w której przyszło mu 

żyć. Zatem stał się on dziedzictwem Zako-

nu kanoniczego, blaskiem świętości na tle 

jego historii, wpierw jednak obficie czerpiąc 

z dorobku poprzednich pokoleń… .  

 

Jego wielka kultura duchowa i umysłowa, 

związana poniekąd z reformą w duchu 

devotionis modernae pokazuje, że Bł. 

Stanisław był również człowiekiem Księ-

gi.Pamiętali o tym nasi przodkowie, którzy 

malowali na obrazach Kazimierczyka 

zawsze z Księgą… On tę księgę kochał… . 

Z Nią chodził w środku nocy do chóru, gdy 

cały klasztor jeszcze twardo spał.  

 

W jego biografii napisanej przez Marcina 

Baroniusza czytamy, że tak rzadkiemu był 

oddany czytaniu, że zawsze pierwszy był 

na modlitwach współbraci i niekiedy nawet 

cały psałterz przed matutinum odmawiał. 

Ta Księga to Pismo Święte – Żywe Słowo 

Boga.  

 

Można powiedzieć, że w życiu Kazimier-

czyka nie było nic niezwykłego… . Nie ma 

w Jego życiorysie żadnej sensacji. Nie był 

na misjach,  nie wyjeżdżał z klasztoru. 

Jego życie toczyło się w obrębie klasztor-

nych murów. Jednak, tak naprawdę, to 

właśnie jest niezwykłe… . 

 

Odnalazł Boga, człowieka i cały Wszech-

świat na kilku hektarach kanonickiego 

klasztoru..., bo to wszystko odkrył w tej 

Księdze…  

  

Słuchał Słowa, aby mieć  Słowo w sobie i 

nim żyć na co dzień…  

 

Potraktował dosłownie propozycję Boga 

zapisaną w Księdze Ezechiela: Synu czło-

wieczy, zjedz to, co masz przed sobą. 

Zjedz ten zwój i idź przemawiać do Izraeli-

tów!" Otworzyłem więc usta, a On dał mi 

zjeść ów zwój,  mówiąc do mnie: "Synu 

człowieczy, nasyć żołądek i napełnij 

wnętrzności swoje tym zwojem, który ci 

podałem". Zjadłem go, a w ustach moich 

był słodki jak miód. 

 

Ks. Wojciech Ćwiąkała CRL, magister 

nowicjuszy i kleryków 

 

 

 

   

  Zapowiedzi wydarzeń  

 

 

Zapowiedź kolejnego Spotkania 

Młodych nad Lednicą 

 

 „Kobieta - dar i tajemnica” to hasło czter-

nastego już spotkania młodych nad Ledni-

cą, które odbędzie się 5 czerwca. Tym 

razem o. Jan Góra zachęca młodych do 

refleksji nad rolą kobiety, podkreśla war-

tość życia w czystości i wychowania do 

pięknej i prawdziwej miłości. „Jest to hołd 

złożony przede wszystkim Maryi” – zazna-

czają organizatorzy spotkania.  

 

„Pragniemy zgłębić tajemnicę kobiety, 

uświadomić sobie doniosłość obecności 

kobiet pośród nas, poznać lepiej archetyp 

Ewy, misję Maryi, a w nich każdej kobiety, 

naszych matek i sióstr, a ostatecznie Ko-

ścioła, który również jest kobietą, małżon-

ką Chrystusa” – tak tegoroczny temat 

lednickiego spotkania, które rozpocznie się 

w sobotę 5 czerwca, wyjaśnia dominikanin 

o. Jan Góra. Na pola lednickie będzie 

można wejść od godz. 8.00 rano. 

  

  

 

Organizatorzy spotkania jako wzór kobiety 

wskazują Matkę Bożą. Ilość i różnorodność 

aspektów jej miłości zostanie ukazana 

m.in. poprzez delegacje z wizerunkami 

Matki Bożej z całej Polski. Nie zabraknie 

też innych przykładów kobiet świętych. 

Zostanie przywołana postać Marii Magda-

leny - nawróconej grzesznicy; Weroniki, 

która otarła twarz cierpiącego Chrystusa; 

Edyty Stein - uczonej i Jadwigi - królowej. 

O tym, jak ważne jest życie w czystości 

przypomni natomiast bł. Karolina Kózków-

na, której relikwie w stworzonym specjalnie 

na tę okazję relikwiarzu przekaże do 

Ośrodka Jana Pawła II na Polach Lednic-

kich młodzież z diecezji tarnowskiej, gdzie 

mieści się sanktuarium Błogosławionej. 

  

Obok stałych punktów lednickiego spotka-

nia - jak przesłanie do młodych wygłoszo-

ne przez Ojca Świętego i przejście o pół-

nocy przez Bramę III Tysiąclecia - jego 

uczestnicy wezmą udział m.in. w oddają-

cym cześć poświęceniu kobiet "Błogosła-

wieństwie rąk kobiecych”. Podczas niego, 

kobiety wzniosą ręce ku górze, a męż-

czyźni przyklękną. Pozdrowienie do mło-

dych wygłosi też za pośrednictwem połą-

czenia wideo matka ks. Jerzego Popie-

łuszki, który 6 czerwca zostanie beatyfiko-

wany.  

 

W związku z Rokiem Kapłańskim w szcze-

gólny sposób zostaną uhonorowani księża. 

Uczestniczki spotkania nad Lednicą skieru-

ją do nich listy, przypominające o tym, jak 

istotną rolę pełnią i jak ważni są w dzisiej-

szym świecie kierownicy duchowi. Nowo 

wyświęceni księża otrzymają dodatkowo 

specjalne ornaty lednickie. 

  

 

Każdy z przybyłych nad jezioro lednickie 

otrzyma zaś książkę dr Wandy Półtawskiej 

pt. „Eros et iuventus!” podkreślającą god-

ność kobiety i uczącą panowania nad 

ciałem oraz wielobiegunowego rozwoju. 

Symbolicznym akcentem, nawiązującym 

do tematu spotkania będzie też ... słoik 

miodu – dar od karpackich pszczelarzy.  

 

Podczas tegorocznego spotkania lednic-

kiego nie zabraknie modlitwy w związku z 

tragicznymi wydarzeniami z 10 kwietnia. 

Zebrani oddadzą hołd ofiarom katastrofy 

pod Smoleńskiem, obserwując w ciszy, jak 

96. spadochroniarzy ląduje na Polach 

Lednickich.  

 

Dla upamiętnienia Ojca Świętego Jana 

Pawła II - wielkiego przyjaciela Lednicy - 

jego imieniem zostanie nazwana nowa 

odmiana tulipanów. W trakcie nabożeń-

stwa kwiaty właśnie tej odmiany będą 

zdobiły podnóże Bramy Ryby. 

  

LEDNICA jest modlitewnym spotkaniem 

młodych, które od 1997 roku na początku 

czerwca gromadzi ok. 100 tys osób. Mło-

dzież zbiera się przy Jeziorze Lednickim, 

miejscu chrztu Polski, aby wspólnie wybrać 

Chrystusa, jak to uczynił Mieszko I przed 

tysiącem lat. Modlą się tańcem i śpiewem. 

Końcowym elementem każdego spotkania 
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jest przejście przez Bramę-Rybę nawiązu-

jącą do pierwszych chrześcijan. Przygoto-

wania prowadzone są w Duszpasterstwie 

Akademickim Ojców Dominikanów w Po-

znaniu podczas całorocznych spotkań, 

których ważnym elementem jest studiowa-

nie wraz z o. Janem Górą przemówień 

Jana Pawła II. 

  

W tym roku o. Jan Góra postanowił prze-

kazać 5 czerwca uczestnikom Spotkania 

"Uroczysty akt nadania ziemi lednickiej 

młodzieży polskiej". Jak tłumaczy, w ten 

sposób każdy może czuć, że to miejsce 

należy do niego i zawsze może tu powra-

cać - do siebie. W celu aktywowania aktu 

własności należy zarejestrować się po 

Spotkaniu na stronie internetowej ledni-

ca2000.pl. Za: Biuro Prasowe Jasnej Góry 

 

 W Krakowie prezentacja dramatów 

Kazimierza Brauna o męczeństwie 

Św. Maksymiliana Kolbego 

W 2011 r. Zakon Franciszkański będzie 

obchodził 70-tą rocznicę męczeńskiej 

śmierci św. Maksymiliana M. Kolbego 

OFMConv. To okazja, aby przybliżyć 

współczesnemu człowiekowi tę szczególną 

postać: kapłana, franciszkanina, wydawcy, 

założyciela Niepokalanowa, misjonarza w 

dalekiej Japonii, a przede wszystkim mę-

czennika. W promocję tej niezwykłej po-

staci Polskiego Kościoła włączają się 

również przedstawiciele kultury i sztuki. 27 

maja b.r. w Krakowie o godz. 17.30, w Auli 

bł. Jakuba przy ul. Franciszkańskiej 4 

odbędzie się promocja dwóch dramatów 

prof. Kazimierza Brauna o św. Maksymilia-

nie.  

 

  

 

Sztuka Maximilianus oraz monodram Cela 

Ojca Maksymiliana są owocami osobistego 

spotkania prof. Brauna z dziełem św. Mak-

symiliana i z żywymi świadkami jego życia. 

Rok temu na zaproszenie krakowskiej 

prowincji franciszkanów prof. Brauna był 

przez miesiąc gościem Centrum św. Mak-

symiliana w Harmężach koło Oświęcimia. 

Odwiedził miejsca związana z osobą Zało-

życiela Niepokalanowa, a także rozmawiał 

z żyjącymi jeszcze świadkami. Podczas 

pobytu w Polsce miał okazję zapoznać się 

z wydanymi drukiem przez Niepokalanów 

w 2007 i 2008 roku Pismami św. Maksymi-

liana oraz wydanymi po raz czwarty w 

2009 r. Konferencjami. Polskie doświad-

czenia w połączeniu z wizytą prof. Brauna 

w Japońskim Niepokalanowie w 1983 r. 

zaowocowały w ostatnich miesiącach 

trzema dramatami, których główną posta-

cią jest św. Maksymilian M. Kolbe. Dwa z 

nich zostały właśnie wydane drukiem przez 

franciszkańskie wydawnictwo Bratni Zew. 

Na uwagę zasługuje fakt, że monodram 

Cela Ojca Maksymiliana został wydany w 

języku polskim i angielskim.  

Kazimierz Braun (ur. 1936) – aktor i reży-

ser teatralny, teatrolog, krytyk teatralny, 

pisarz i tłumacz. Ukończył polonistykę na 

Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu (1958) oraz reżyserię drama-

tyczną w PWST w Warszawie (1962). Jako 

reżyser zadebiutował w 1961 roku. W 

latach 1967-74 był dyrektorem i kierowni-

kiem artystycznym Teatru im. Osterwy w 

Lublinie, a w latach 1975-84 – Teatru 

Współczesnego we Wrocławiu. Pracował 

również jako pedagog w PWST w 

Krakowie i jej wrocławskiej filii. Od 1985 

mieszka w USA, gdzie wykłada na wielu 

uniwersytetach. Szczególnie związał się z 

Uniwersytetem w Bufallo, gdzie wykłada 

teatrologię. W 1992 został profesorem 

nauk humanistycznych. O. Piotr Cuber 

OFMConv 

Sesja naukowa: Chrześcijanin wo-

bec współczesnych wyzwań ekolo-

gii i konsumpcji 

 

Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich i 

Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu 

w ramach IV Ogólnopolskiego Kongresu 

Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich zapra-

szają na sesję: Chrześcijanin wobec 

współczesnych wyzwań ekologii i kon-

sumpcji    

Odbedzie się ona w sobotę, 22 maja 2010 

w  Domu Pielgrzyma Amicus, ul. Hozjusza 

2, Warszawa (przy kościele św. Stanisława 

na Żoliborzu)  

 

Konferencja będzie poświęcona nowym 

wyzwaniom, przed jakimi stoją chrześcija-

nie  w dziedzinie ekologii oraz konsumpcji. 

Zastanowimy się również jak rozwijać 

postawy proekologiczne oraz chrześcijań-

skie podejścia do konsumpcji.  

 

Program:  

  9.00 –  Msza św. w kościele św. Stani-

sława Kostki  

10.00 –  Powitanie i  wprowadzenie w 

tematykę konferencji - o. Adam Schulz SJ  

10.15 – 12.00 Sesja przedpołudniowa:  

Chrześcijanin jako konsument - ks. dr 

Krzysztof Kietliński (UKSW)  

Chrześcijańska ekologia wg Benedykta 

XVI - o. Zbigniew Świerczek OFM Conv.  

GMO, troska o bioróżnorodność, perturba-

cje klimatyczne i inne tematy ekologiczne z 

perspektywy chrześcijańskiej - o. dr Stani-

sław Jaromi OFM Conv.  

12.00 – 12.30 przerwa  

12.30 – 14.15 Sesja popołudniowa: Pre-

zentacje chrześcijańskiej edukacji ekolo-

gicznej  

Ogrody św. Franciszka - mgr inż. Kasper 

Jakubowski     

Młodzi tej ziemi - chrześcijańska edukacja 

ekologiczna Katolickiego Stowarzyszenia 

Młodzieży - ks. Andrzej Lubowicki (diece-

zja drohiczyńska, asystent KSM)  

Mapa chrześcijańskich inicjatyw ekologicz-

nych – mgr Małgorzata Smółka  

14.15-15.00 – Podsumowanie sesji i dys-

kusja  

 

Zgłoszenia udziału w Konferencji prosimy 

kierować do Sekretariatu ORRK 

z wyraźnym podkreśleniem, czy pragną 

Państwo po spotkaniu zjeść obiad.  

 

Adres Sekretariatu ORRK: Skwer Ks. 

Kardynała Wyszyńskiego 6, 01-015 War-

szawa. Poczta elektroniczna: 

sekretariat@kongresruchow.pl lub 

orrk@poczta.opoka.org.pl  

 

Koszt udziału w Konferencji wynosi 15 zł 

(bez obiadu), dla tych którzy pragną zjeść 

obiad – 40 zł. Opłaty będą przyjmowane w 

recepcji w dniu, w którym odbywać się 

będzie Konferencja.  

 

Pieśń o Matce Bożej Saletyńskiej po 

łotewsku 

 

W Sanktuarium Matki Bożej Agłońskiej w 

Agłonie na Łotwie dnia 19 maja 2010 roku 

odbędzie się Festiwal Piosenki Maryjnej. 

Po raz pierwszy w języku łotewskim zosta-

nie wykonana pieśń pt. Dziewico Saletyń-

ska. Utwór zabrzmi na Kalwarii Saletyń-

skiej usytuowanej na placu wokół Bazyliki, 

na rozpoczęcie i zakończenie Festiwalu. 

 

Pomysłodawcą tego projektu, jak i pierw-

szej Kalwarii Saletyńskiej na Łotwie, jest 

ks. Czesław Hałgas sr MS, saletyn pracu-

jący w Dalekich na Białorusi. Dnia 14 

sierpnia 2009 roku Bazylice Matki Bożej w 

Agłonie na Łotwie ordynariusz diecezji 

Rezekniensko-Agłońskiej dokonał uroczy-

stego aktu poświęcenia Saletyńskiej Kal-

warii: grupy trzech figur Maryi Płaczącej, 

rozmawiającej z dziećmi oraz wstępującej 

do nieba. Figury te przedstawiają trzy fazy 

objawienia Matki Bożej z La Salette.  

   

Dzięki tej inicjatywie Orędzie Saletyńskie 

dociera w kolejne zakątki świata, w myśl 

słów Maryi z La Salette: „A więc moje 

dzieci, ogłoście to całemu mojemu ludo-

wi…”. Figury Matki Bożej Saletyńskiej 

zostały umieszczone na ogromnym placu 

wokół Bazyliki. Patronat nad Festiwalem 

objął Metropolita Rygi – kard. Janis Pujatis 

i ordynariusz diecezji Rēzekne-Aglona – 

bp Janis Bulis.              Za: www.saletyni.pl  

 

 

 

http://jasnagora.com/wydarzenie.php?ID=5702
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_im._Adama_Mickiewicza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pozna%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Akademia_Teatralna_im._Aleksandra_Zelwerowicza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Teatr_im._Juliusza_Osterwy_w_Lublinie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lublin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wroc%C5%82awski_Teatr_Wsp%C3%B3%C5%82czesny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wroc%C5%82aw
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwowa_Wy%C5%BCsza_Szko%C5%82a_Teatralna_im._Ludwika_Solskiego_w_Krakowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
mailto:sekretariat@kongresruchow.pl
mailto:orrk@poczta.opoka.org.pl
http://www.saletyni.pl/
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