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Wiadomość tygodnia 

 

 

Uroczyste zakończenie Roku Kapłańskiego 

Trzydniowe spotkanie kapłanów z całego świata w Rzymie 

 

 

Do ponownego odkrycia i przeżycia wiel-

kości i piękna swego powołania wezwał 

duchownych Benedykt XVI. 11 czerwca, 

na zakończenie Roku Kapłańskiego, 

przewodniczył on na Placu św. Piotra 

Mszy św. koncelebrowanej wraz z ok. 15 

tys. księży z całego świata. W kazaniu 

przeprosił za grzechy nadużyć seksual-

nych ze strony duchowieństwa wobec 

nieletnich i zapewnił, że Kościół uczyni 

wszystko, co w jego mocy, aby tego ro-

dzaju grzechy i błędy nigdy więcej się nie 

powtórzyły. (pełny tekst kazania Benedyk-

ta XVI w dziale „Refleksja tygodnia”) 

  

Mimo wcześniejszych zapowiedzi Kongre-

gacji ds. Duchowieństwa Ojciec Święty nie 

ogłosił św. Jana Marii Vianneya patronem 

wszystkich księży. 150. rocznica śmierci 

słynnego Proboszcza z Ars była okazją do 

zwołania Roku Kapłańskiego, który rozpo-

czął się 19 czerwca ub.r. Jego obchody, 

przebiegające pod hasłem: „Wierność 

Chrystusa, wierność kapłana”, zwieńczyło 

Międzynarodowe Spotkanie Kapłanów w 

Rzymie w dniach 9-11 czerwca br. Obej-

mowało ono konferencje głoszone przez 

biskupów z różnych krajów, Msze, nabo-

żeństwa i adoracje eucharystyczne, moż-

liwość skorzystania z sakramentu pokuty, 

a także imprezy artystyczne. 

 

Bez spowiedzi – kryzys 

 

Trzydniowe zgromadzenie zainaugurowa-

ła medytacja kard. Joachima Meisnera w 

Bazylice św. Pawła za Murami. Metropoli-

ta Kolonii podkreślił, że kryzys Kościoła i 

kapłaństwa wynika m.in. z zaniedbania 

spowiedzi. Wyjaśnił, że „jedną z najtra-

giczniejszych strat, jakie Kościół nasz 

poniósł w drugiej połowie XX w., jest utra-

ta Ducha Świętego w sakramencie pojed-

nania”. A „tam, gdzie kapłan nie jest już 

spowiednikiem, staje się religijnym opie-

kunem społecznym”. 

 

Wskazał, że kiedy duchowny „oddala się 

od konfesjonału, przeżywa kryzys tożsa-

mości”. – Kapłan, który często nie znajdu 

je się po jednej i drugiej stronie kratek 

konfesjonału, doznaje trwałych szkód na 

duszy – podkreślił hierarcha. 

 

Jego zdaniem „kryzys sakramentu pokuty 

nie jest wyłącznie rezultatem tego, że 

ludzie nie przystępują więcej do spowie-

dzi, ale tego, że w konfesjonale nie mas 

już nas, kapłanów”. – Konfesjonał, w 

którym jest kapłan w pustym kościele jest 

najbardziej poruszającym symbolem cier-

pliwości Boga, który czeka. Taki jest Bóg. 

Czeka na nas całe życie – powiedział 

kard. Meisner. 

 

Wyruszcie na misję 

 

Mszy św. w bazylice przewodniczył prefekt 

Kongregacji ds. Duchowieństwa kard. 

Claudio Hummes. W kazaniu wezwał 

księży, by powstali i wyruszyli na misję. 

Jako wzór postawy kapłana-misjonarza 

przytoczył św. Pawła Apostoła. – Musimy 

być bardzo świadomi obecnej palącej 

potrzeby działalności misyjnej – stwierdził 

brazylijski purpurat. Mamy dziś bowiem do 

czynienia zarówno z dechrystianizacją 

krajów „dawnej ewangelizacji”, jak i „nową 

ewangelizacją, która często będzie musia-

ła być prawdziwą pierwszą ewangelizacją” 

oraz „pierwszym głoszeniem” na terenach 

misji „ad gentes”. Wszystkie te zjawiska 

ukazują „rozległość dzieła misyjnego, 

które ciągle jeszcze jest do wykonania”, 

jak też trwałą aktualność Chrystusowego 

wezwania, skierowanego do apostołów: 

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię 

wszelkiemu stworzeniu”. (…) 

 

Bracia wśród braci 

 

Wieczorem księża zgromadzili się w waty-

kańskiej Auli Pawła VI. Wieczór świadectw 

i refleksji zorganizowały tam ruchy i orga-

nizacje kościelne, w tym Focolari, Ruch 

Szensztacki, Odnowa w Duchu Świętym i 

Unia Apostolska Kleru. Do zgromadzo-

nych przemówił kard. Tarcisio Bertone. 

Zauważył, że nigdy nie będzie dość po-

wtarzania, że „kapłan jest mężem Bożym, 

ikoną Chrystusa i to nie tylko wówczas, 

gdy się modli czy sprawuje sakramenty, 
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ale w całym swoim życiu jest on wizerun-

kiem Boga, który jest miłością – Deus 

caritas est – Jego miłosierdzia, Jego 

ukrzyżowanej miłości”. Przypomniał, że 

kapłani „są braćmi wśród braci, w których 

widzą oblicze Chrystusa”, braćmi „każdej 

osoby ludzkiej, mężczyzn i kobiet, których 

mają miłować i którym mają służyć z cał-

kowitym oddaniem, nie szukając własnego 

interesu. Wówczas rozumie się aktualność 

i urodę celibatu” – mówił najbliższy współ-

pracownik papieża. (…) 

 

Wytrwałem w kapłaństwie 

 

Drugi dzień spotkania w Bazylice św. 

Pawła za Murami rozpoczęło świadectwo 

kard. Marca Ouelleta z Kanady. Przypo-

mniał, że święcenia kapłańskie przyjął w 

maju 1968 r., „w atmosferze ogólnej kon-

testacji”. – Mogłem zboczyć z drogi lub 

nawet zerwać z nią, jak to się przydarzyło 

w tamtym okresie wielu kapłanom i za-

konnikom – wspominał hierarcha. Na 

szczęście tak się nie stało, a to, że wy-

trwał w powołaniu, zawdzięcza „doświad-

czeniu misyjnemu, przyjaźni kapłańskiej i 

bliskości ubogich”. (…) 

 

Celibat zgorszeniem dla świata 

 

Wieczorem na Placu św. Piotra odbyło się 

czuwanie modlitewne z udziałem Bene-

dykta XVI. Papież odpowiedział na pyta-

nia, jakie postawili mu księża z pięciu 

kontynentów. Kapłan z Brazylii mówił m.in. 

o trudnościach pracy dzisiejszego pro-

boszcza. Duchowny z Afryki zwrócił uwa-

gę na rozbieżność a czasem wręcz 

sprzeczność między teologią i doktryną 

Kościoła. W odpowiedzi Benedykt XVI 

zacytował słowa św. Bonawentury o „aro-

gancji rozumu” i przyznał, że istnieje teo-

logia, która „nie karmi wiary”. Przypomniał, 

że wiele tez, które w latach 60. XX w. 

wydawały się rewolucyjne i nowoczesne, 

budzi dziś śmiech. Zalecił, by w celu roz-

wiewania nasuwających się czasem wąt-

pliwości wracać do Katechizmu Kościoła 

Katolickiego, „który pozostawił nam Jan 

Paweł II”. 

 

Słowacki ksiądz pracujący w Rosji zapytał, 

jak reagować na krytykę celibatu i prosił o 

wyjaśnienie jego autentycznego sensu. 

Benedykt XVI zwrócił uwagę, że wielkim 

problemem chrześcijaństwa dzisiaj jest to, 

że „nie myśli się już o przyszłości w Bogu, 

ale o teraźniejszości tego świata”. – 

Chcemy mieć tylko ten świat, żyć tylko na 

tym świecie. Tym samym zamykamy drzwi 

przed prawdziwą wielkością naszej egzy-

stencji – podkreślił papież. Jego zdaniem 

„sens celibatu jako antycypacja przyszło-

ści” jest „otwarciem drzwi i ukazaniem 

realności przyszłości, świadectwem, że 

rzeczywiście wierzymy, że Bóg jest” oraz 

że można „oprzeć życie na Chrystusie, na 

przyszłym życiu”. Ojciec Święty przyznał, 

że „dla świata agnostycznego”, dla świata, 

z którym Bóg nie ma nic wspólnego, celi-

bat jest wielkim zgorszeniem”, ponieważ 

pokazuje, że jest czymś realnym. (…) 

 

Eucharystia broni przed klerykali-

zmem 

 

Przypomniał, że sensem kapłaństwa jest 

„skandal wiary” i „oparcie całej egzystencji 

na Bogu”. – Wiemy, że obok tego wielkie-

go zgorszenia, którego świat nie chce 

oglądać, są także zgorszenia drugorzęd-

ne, związane z naszymi niedociągnięcia-

mi, grzechami, które przyćmiewają ten 

prawdziwy i wielki skandal oraz skłaniają 

do myślenia, że księża nie żyją faktycznie 

po Bożemu – mówił papież. Jego zdaniem 

krytyka pod adresem celibatu dowodzi, że 

„jest on wielkim znakiem wiary i obecności 

Boga w świecie”. – Prośmy Pana, aby 

nam pomógł i uwolnił od skandali drugo-

rzędnych, aby uczynił obecnym wielki 

skandal naszej wiary, ufności, siły nasze-

go życia, opartego na Bogu i Chrystusie 

Jezusie – zakończył Benedykt XVI.(…) 

 

Następnie rozpoczęła się adoracja eucha-

rystyczna. Po odmówieniu modlitwy Roku 

Kapłańskiego papież udzielił błogosła-

wieństwa Najświętszym Sakramentem. 

Prośba o przebaczenie 

 

Zwieńczeniem trzydniowego spotkania i 

całorocznych obchodów Roku Kapłań-

skiego była Msza św., jaką Benedykt XVI 

odprawił w uroczystość Najświętszego 

Serca Jezusowego na Placu św. Piotra 

(…) 

 Więcej na : www.deon.pl 

 

     

  Wiadomości krajowe 

 

Koronacja „Matki Bożej Murkowej” 

patronki Krosna 

 

W niedzielę na krośnieńskim Rynku prze-

wodniczący Episkopatu Polski abp Józef 

Michalik, kard. Stanisław Dziwisz, biskupi z 

Rzeszowa, Przemyśla i Taszkientu ukoro-

nowali cudowny obraz Najświętszej Maryi 

Panny i oddali miasto z jego mieszkańcami 

w opiekę Obrończyni Wiary. (…) 

Metropolita krakowski, który jest honoro-

wym obywatelem miasta Krosna, pro-

sił Maryję, aby wzięła w opiekę lud, który 

się dzisiaj Jej powierza, aby prowadziła go 

drogą wiary, nadziei i miłości, aby ochra-

niała w nim to, co dobre i święte, aby od-

dalała od niego to, co nieprawe i puste, co 

poniża godność, aby wyzwalała drzemiące 

pokłady dobra, aby Miasto i Ojczyzna były 

krainami sprawiedliwości i solidarności, 

aby prowadziła do swojego Syna.   Akt 

zawierzenia Krosna Matce Bożej Murkowej 

i ślubowanie rozwijania kultu Najświętszej 

Maryi Panny odczytał  przełożony klaszto-

ru franciszkanów o. Piotr Głód.  

W homilii ksiądz kardynał  apelował, aby 

rodziny, które chroni Maryja były oazami 

życia i miłości. Dziękował za wszystkie 

matki i prosił je, aby zawsze stały na straży 

życia, aby wychowywały dzieci tak, by 

mogły jak Maryja uczynić ze swego życia 

dar dla Boga i dla ludzi.   

 Ukoronowany dziś obraz Matki Bożej 

Niepokalanej został namalowany ok. 400 

lat temu, jednak ani autor, ani dokładny 

czas jego powstania nie są znane. Pier-

wotnie przedstawiał stojącą postać Matki 

Bożej trzymającej na lewym ramieniu 

Dzieciątko Jezus, a u stóp Maryi znajdował 

się księżyc. Tak w owym czasie przedsta-

wiano Matkę Bożą Niepokalaną.   

W XVII w. obraz ten był umieszczony na 

lewo od głównego wejścia do kościoła na 

murze i stąd powstała popularna nazwa: 

„Matki Bożej na Murku” albo „Matki Bożej 

Murkowej”.   

Cześć tego wizerunku Najświętszej Maryi 

Panny rozwinęła się szczególnie po cu-

downym ocaleniu Krosna w 1657 roku. 

Podczas potopu szwedzkiego Krosno 

zostało zaatakowane przez wojska Jerze-

go II Rakoczego. Miasto było oblegane i 

bliskie upadkowi. Wówczas mieszczanie 

modlili się przed obrazem umieszczonym 

na murze franciszkańskiego kościoła i 

złożyli Matce Boże śluby. 16 marca ukaza-

ła się na niebie włócznia; tego znaku ulękli 

się napastnicy i wycofali się nie niszcząc 

Krosna. W mieście odczytano to jako łaskę 

wyjednaną przez Matkę Bożą Murkową 

(…) 

W styczniu 2008 roku abp Józef Michalik 

podjął decyzję o koronacji obrazu, nadając 

mu jednocześnie tytuł teologiczny: „Obroń-

czyni Wiary”.  16 marca 2009 r. Rada 

Miasta podjęła Uchwałę, w której wyraziła 

wolę, aby Matka Boża Murkowa została 

Patronką Miasta Krosna. W krośnieńskich 

parafiach zebrano ok. 11 tysięcy podpisów 

popierających ogłoszenie Matki Bożej 

Murkowej patronką Krosna.   

http://www.deon.pl/
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Abp Józef Michalik przedstawił te prośby 

na forum Konferencji Episkopatu Polski, a 

następnie wysłał odpowiednią prośbę do 

Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny 

Sakramentów. W odpowiedzi z dnia 12 

stycznia 2010 kard. Antoni Canizares 

Llovera wydał dekret ustanawiający Matkę 

Bożą Murkową Patronką przed Bogiem 

Miasta Krosna.  Złoto na korony oraz berło 

złożyło 458 parafian oraz czcicieli Matki 

Bożej. Korony oraz berło wykonał  krakow-

ski artysta Marek Ganew wg projektu 

Pauliny Michalskiej. Jms (szersza relacja 

na www.zyciezakonne.pl ) 

'Te Deum' na zakończenie Roku 

kapłańskiego u jezuitów w Krako-

wie 

 

W piątek, w uroczystość Najświętszego 

Serca Pana Jezusa w Kościele katolickim 

zakończył się Rok kapłański. W Krakowie 

zamknął go kardynał Stanisław Dziwisz 

podczas wieczornej liturgii sprawowanej w 

bazylice Najświętszego Serca Pana Jezu-

sa oo. jezuitów. We mszy wzięli udział 

kapłani zakonni i diecezjalni oraz goście 

zza granicy: ks. kard. Adam Majda z Detro-

it w Stanach Zjednoczonych i ks. abp 

Juliusz Janusz, nuncjusz apostolski w 

Budapeszcie na Węgrzech.  

 

Kard. Stanisław Dziwisz powiedział, że 

kapłani są darem dla Kościoła i ludzkości. 

Ale nie ukrywał, że niektórzy kapłani po-

wodują smutek, a czasem nawet zgorsze-

nie. Dlatego prosił o modlitwę o świętych 

kapłanów, aby Chrystus dawał kapłanów 

wg swojego serca. Bo „świat czeka na 

świadectwo kapłanów” – przekonywał. (..) 

Na zakończenie Eucharystii ksiądz kardy-

nał zawierzył Bogu przed Najświętszym 

Sakramentem wszystkich kapłanów i prosił 

dla nich o serce czyste, wielkie, mocne i 

zdolne do prawdziwej miłości.  Wiernych, 

którzy wypełnili bazylikę  jezuitów metropo-

lita krakowski prosił o modlitwę o powoła-

nia, aby nie zabrakło w przyszłości tych, 

którzy zostawią wszystko i pójdą za Chry-

stusem.   Kard. Dziwisz zachęcał kapłanów 

do wdzięczności Chrystusowi za Jego 

miłość i za dar kapłaństwa. Uroczystość 

zakończyła się wspólnym śpiewem hymnu 

uwielbienia „Te Deum”. jms 

Relikwie św. Ottona na Św. Górze 

Polanowskiej 

 

Jak podaje Nasz Dziennik, franciszkańska 

pustelnia na Świętej Górze Polanowskiej 

otrzymała w sobotę od następcy św. Otto-

na - ordynariusza Bambergu abp. Ludwiga 

Schicka - cenny dar relikwii tego święte-

go.Zostały one umieszczone w konsekro-

wanym ołtarzu. Uroczystość rozpoczęła 

procesja z relikwiami apostoła Pomorza - 

św. Ottona, która wyruszyła z polanow-

skiego kościoła Podwyższenia Krzyża 

Świętego. Na jej trasie ordynariusz Bam-

bergu abp Ludwig Schick dokonał aktu 

poświęcenia pomnika św. Ottona. Monu-

ment 2,5-metrowej wysokości wzniesiono 

w Polanowie dla uczczenia jubileuszu 700-

lecia miasta. 

  

W samo południe na szczycie Świętej Góry 

Polanowskiej rozpoczęła się uroczystość 

konsekracji kaplicy Matki Bożej Bramy 

Niebios i ołtarza. Uroczystą Eucharystię 

odprawił ordynariusz koszalińsko-

kołobrzeski bp Edward Dajczak w konce-

lebrze m.in. z ks. abp. Ludwigiem Schic-

kiem. - Czuję się w sposób szczególny 

związany z polskim Narodem. Już od 

dawna bardzo ceniłem sobie głęboką wiarę 

Polaków i waszą wierność Kościołowi - 

mówił w homilii arcybiskup Bambergu. 

Zwrócił uwagę, że w zawierzeniu Bogu i 

pod opieką Matki Bożej w ciągu wieków 

Naród Polski obronił swoją jedność i toż-

samość. - W sercu Europy ten Naród 

pozostał wierny chrześcijaństwu i Kościo-

łowi katolickiemu - podkreślił abp Schick. 

Za: www.deon.pl   

 

Warszawa ma nowe Sanktuarium 

Św. Antoniego  

 

13 czerwca, w uroczystość św. Antoniego 

z Padwy, abp Kazimierz Nycz, metropolita 

warszawski, podniósł do rangi sanktuarium 

diecezjalnego św. Antoniego kościół św. 

Stygmatów Franciszka Serafickiego w 

Warszawie oraz przyległy teren przyklasz-

torny. (…) Pierwszym kustoszem sanktu-

arium został  obecny rektor kościoła, o. 

Zdzisław Dzido. Działalność apostolska 

sanktuarium w Warszawie ma charaktery-

zować się duchowością św. Antoniego. 

(…) 

Warszawski klasztor franciszkanów za-

wdzięcza swoje powstanie osobie kapela-

na i kapelmistrza na dworze królewskim 

Władysława IV, włoskiemu franciszkani-

nowi, o. Wincentemu Scapicie. (…)Po 

zbudowaniu drewnianego kościoła i klasz-

toru poświęcenia dokonano 3 października 

1646 roku, nadając tytuł św. Franciszka 

Serafickiego. Po wielu latach zaczęto 

realizować marzenia o zabudowie cegla-

nej. Kamień węgielny pod obecną świąty-

nię położono w dzień Matki Bożej Aniel-

skiej, 2 sierpnia 1679 roku. Król Jan III 

Sobieski zasiadał do stołu w refektarzu 

klasztornym i - jak podaje badacz dziejów 

warszawskich franciszkanów, o. Cezar 

Baran (1915-1997) - podarował do kościo-

ła obraz Matki Boskiej Pocieszenia, który 

dzisiaj znajduje się przy wejściu południo-

wą kruchtą do świątyni. Uroczystej konse-

kracji franciszkańskiej świątyni dokonał 29 

września 1737 roku biskup poznański, 

Stanisław Hozjusz.  

Klasztor i kościół podzieliły losy warszaw-

skiej starówki w czasie powstania 1944 

roku. Wśród ruin i zgliszcz pierwszą Mszę 

odprawiono 21 stycznia 1945 roku przy św. 

Antonim, który cudem ocalał. Jego ołtarz 

od początku znajduje się w transepcie. 

Autorem ołtarza obrazu Św. Antoni i cud z 

klękającym osłem jest Mateusz Bortowicz, 

serwitor królewski (pierwowzorem jest 

obraz Matthiasa Kargena). Znajduje się w 

tym sanktuarium już od 345 lat. Obraz 

swoim owalnym ujęciem u góry przypomi-

na kształt dziurki od klucza i patrząc na 

niego można odnieść wrażenie, że obser-

wator tak jakby trochę „podgląda” Święte-

go w jego padewskim mieszkaniu. W 

związku z reaktywowaniem działalności 

Bractwa świętego Antoniego obraz zyskuje 

dodatkowy, symboliczny wymiar drogo-

wskazu dla tych, którzy chcą otworzyć 

drzwi mieszkania Świętego, by tam wejść i 

być jego gościem, otworzyć drzwi swoich 

serc i zaprosić niezwykłego gościa w od-

wiedziny i by już razem pójść z nim drogą 

ziemskiego życia.         o. Sebastian Bielski 

OFMConv 

Chrystusowcy: Pożegnanie misjo-

narzy w Domu Głównym 

 

W Domu Głównym Towarzystwa Chrystu-

sowego w Poznaniu odbyło się 9 czerwca 

podczas porannej Mszy Świętej liturgiczne 

posłanie nowych misjonarzy do pracy 

wśród Polonii w różnych krajach. W tym 

roku do pracy za granicą wyjeżdża ośmiu 

chrystusowców. Sześciu z nich było obec-

nych na uroczystości, której przewodniczył 

przełożony generalny ks. Tomasz Sielicki.  

 

W homilii ks. Generał, podkreślając aktual-

ność misji chrystusowców w Kościele, 

przestrzegał nowych misjonarzy przed 

pokusą oglądania się wstecz, na to, co 

zostawiają w Ojczyźnie i zachęcał do 

otwartości na nowych ludzi, kulturę i spe-

cyfikę duszpasterstwa w krajach, do któ-

rych zostają posłani.  

 

Wyjeżdżający w tym roku chrystusowcy 

podejmą posługę w Anglii, USA, Rumunii i 

na Ukrainie. Misjonarzy otoczmy życzliwą 

modlitwą.             Za: www.chrystusowcy.pl  

 

O. Marco Rupnik SJ na sesji forma-

cyjnej u salwatorianów 

 

W dniach 3-6 czerwca 2010 r. w Centrum 

Formacji Duchowej w Krakowie odbyła się 

sesja formacyjna „Wierzę w Boga Ojca 

Stworzyciela”. Czterodniowe spotkanie 

zostało zorganizowane w ramach Szkoły 

Wiary. Szkoła Wiary to nowa inicjatywa 

formacyjna podejmowana przez Centrum 

Formacji Duchowej Salwatorianów 

http://www.zyciezakonne.pl/
http://www.deon.pl/
http://www.chrystusowcy.pl/
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(www.cfd.sds.pl) we współpracy z rzym-

skim Centrum Badawczym Ezio Aletti 

(www.centroaletti.com). Inicjatywa, która 

zapoczątkowana została w ubiegłym roku 

spotkaniem „Wierzę. Co to znaczy?” (4-6 

grudnia 2009), ma na celu pogłębienie 

poprzez modlitwę i refleksję teologiczną 

prawd wyznawanych w „Credo”.  

 

170 uczestników czerwcowego spotkania 

miało okazję rozważać i kontemplować 

prawdę o Bogu Ojcu, który dzieło stworze-

nia realizuje przez swojego umiłowanego 

Syna i Ducha Świętego. Od czwartkowego 

popołudnia (spotkanie rozpoczęło się w 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa) rekolektanci wysłuchali dzie-

sięciu konferencji, których treść mogli 

rozważyć trwając w klimacie milczenia.  

W konferencjach wprowadzających w 

temat spotkania Marco Ivan Rupnik SJ 

mówił o niebezpieczeństwie ideologizacji 

wiary oraz zauważalnej w Europie „alergii” 

na chrześcijaństwo, będącą czasem nie-

stety owocem postaw samych chrześcijan. 

Zwracał uwagę na niebezpieczeństwo 

imitowania, by nie powiedzieć bezmyślne-

go „małpowania”, przez chrześcijan postaw 

otaczającego ich świata, które wynika z 

braku przylgnięcia do Boga jako Ojca. 

Mówił: „rodzą się ci chrześcijanie, którzy 

patrzą przez okno i płaczą, że nie mogą 

żyć tak jak świat: ‘o, jaka szkoda! ja nie 

mogę, a chciałbym!’. Dlaczego tak jest? 

Ponieważ to czym się żyje nie daje smaku. 

Oto człowiek, który nie może powiedzieć 

‘wierzę’, ponieważ jest martwy. Brak mu 

właśnie tchnienia, czyli życia. I rodzi się 

chrześcijaństwo, które sprzyja ideologizacji 

wiary i produkuje moralizm”. Słoweński 

jezuita akcentował potrzebę odnowy i 

troski o głęboko chrześcijański język homi-

lii, katechezy i refleksji teologicznej: „język 

nasz, naprawdę nasz, język chrześcijański 

wydaje się nam obcy; wydaje się nam 

bliższy język Freuda czy kogoś innego”. 

(…)  

Czterodniowe spotkanie zakończyło się 

uroczystą Eucharystią, której przewodni-

czył uczestniczący w nim tegoroczny neo-

prezbiter ks. Konrad Zaborowski SDS. 

Niedzielna Msza Święta była również 

okazją do dziękczynienia Bogu za dar 25-

lecia posługi kapłańskiej o. Marko Ivana 

Rupnika SJ  i ks. Krzysztofa Wonsa SDS; 

obaj przyjęli święcenia kapłańskie w 1985 r 

(…) Więcej informacji oraz teksty homilii 

wygłoszonych przez o. Marko Ivana Rup-

nika SJ na stronie internetowej krakow-

skiego Centrum Formacji Duchowej Salwa-

torianów: www.cfd.sds.pl.   Za: www.sds.pl  

 „ Impreza nie z tej ziemi” u kra-

kowskich kapucynów 

 

W nocy z 29 na 30 maja odbyła się w 

Krakowie, dyskoteka pod hasłem: „Follow 

me – impreza nie z tej ziemi”. Tajemnicza 

nazwa imprezy Follow me (podążaj za 

mną) oraz logo z zielonym ludzikiem były 

punktem wyjścia do spędzenia czasu w 

stylu – nie z tej ziemi. Było bezalkoholowo, 

a także ewangelizacyjnie. W przerwach 

między utworami Witek Wilk powiedział 

świadectwo o swoim nawróceniu a bracia 

głosili kerygmat. 

 

Przez całą noc młodzież miała możliwość 

skorzystać z sakramentu pokuty, poroz-

mawiać z braćmi, oraz odwiedzić wyciszo-

ne pomieszczenie, gdzie dominował wize-

runek Pana Jezusa Zmartwychwstałego. 

 

 

Dyskoteka zgromadziła ok. 400 studentów, 

którzy bawili się przy aktualnych przebo-

jach dyskotekowych oraz mieli okazję 

wysłuchać koncertu Witka Wilka (perkusja) 

oraz Piter Pana (beatbox). O północy odbył 

się pokaz laserów.  

Imprezę zorganizowali Bracia Mniejsi 

Kapucyni z Krakowa wraz z młodzieżą z 

różnych wspólnot i duszpasterstw akade-

mickich. Bezpośrednim impulsem były 

dyskoteki ewangelizacyjne organizowane 

przez ks. Michała Misiaka z Łodzi.  Zobacz 

więcej www.zielonyludzik.pl  

Za: www.kapucyni.pl.

 

   

  Wiadomości zagraniczne  

 

Benedykt XVI o Bł. Jerzym Popie-

łuszce podczas modlitwy Anioł 

Pański 

 

Kapłan jest darem Serca Jezusa dla Ko-

ścioła i całego świata. Przypomniał o tym 

Benedykt XVI przed niedzielną modlitwą 

Anioł Pański. Papież powrócił jeszcze raz 

do zakończonego w Rzymie 11 czerwca 

Roku Kapłańskiego. W trzydniowych 

uroczystościach w Wiecznym Mieście 

wzięło udział 15 tys. duchownych z całego 

świata.  

 

„Z serca Syna Bożego, przepełnionego 

miłością, wypływają wszystkie bogactwa 

Kościoła, a w sposób szczególny bierze 

początek powołanie ludzi, którzy zdobyci 

przez Pana Jezusa, zostawiają wszystko, 

by poświęcić się całkowicie służbie ludu 

Bożego, wzorując się na Dobrym Pasterzu 

– powiedział Papież. – Kapłan jest ukształ-

towany tą samą miłością Chrystusa, jaka 

pchnęła Go do oddania życia za swoich 

przyjaciół, a także przebaczenia nieprzy-

jaciołom. Dlatego też kapłani są pierw-

szymi robotnikami na niwie cywilizacji 

miłości”.  

 

Benedykt XVI przypomniał, że figurą 

przewodnią Roku Kapłańskiego był nie-

strudzony proboszcz z Ars, św. Jan Maria 

Vianney. Dziś jednak Papież na dłużej 

zatrzymał się przy błogosławionym księ-

dzu Jerzym Popiełuszce: „Chciałbym 

przypomnieć jeszcze jedną postać: ks. 

Jerzego Popiełuszki, kapłana i męczenni-

ka, którego beatyfikacja odbyła się w 

ubiegłą niedzielę w Warszawie – powie-

dział Papież. – Swoją bezinteresowną i 

odważną posługę sprawował on wśród 

zaangażowanych na rzecz wolności, 

obrony życia i jego godności. Działalność 

na rzecz dobra i prawdy stała się znakiem 

sprzeciwu dla reżimu, który rządził wtedy 

w Polsce. Miłość do Serca Chrystusa 

doprowadziła go do oddania swego życia, 

a jego świadectwo stało się zasiewem 

nowej wiosny w Kościele i społeczeństwie. 

Jeśli spojrzymy na historię, widzimy, jak 

wiele stron autentycznej odnowy duchowej 

i społecznej zapisali katoliccy księża, 

inspirowani jedynie pasją do Ewangelii i 

do człowieka, dla jego prawdziwej wolno-

ści religijnej i obywatelskiej. Wiele też 

inicjatyw dotyczących integralnej promocji 

ludzkiej wzięło swój początek z intuicji 

kapłańskiego serca” – mówił Ojciec Świę-

ty.  

Za: Radio watykańskie 

 

Poświęcenie michalickiej świątyni 

w Mińsku 

Michalici, którzy od 2002 roku duszpaste-

rzują w stolicy Białorusi – Mińsku, odpra-

wiali do tej pory Msze święte w różnych 

miejscach: w domach prywatnych, 

w parku pod gołym niebem, ostatnio 

w wynajmowanym pomieszczeniu admini-

stracji mieszkaniowej. Od 5 czerwca br. 

wierni parafii Matki Bożej Różańcowej 

mają wreszcie swoją kaplicę. Jej poświę-

cenia dokonał abp Tadeusz Kondrusie-

wicz, pasterz diecezji. Na uroczystość 

http://www.cfd.sds.pl/
http://www.centroaletti.com/
http://www.cfd.sds.pl/
http://www.sds.pl/
http://www.zielonyludzik.pl/
http://www.kapucyni.pl./
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przybyło 20 kapłanów, wśród nich michali-

ci z Polski. Obecne były siostry zakonne 

z kilku zgromadzeń, przedstawiciele władz 

państwowych, a także – co szczególnie 

warte podkreślenia! – kilkuset wiernych, 

którzy nie zmieścili się w kaplicy. Jednak, 

jak napisała jedna z uczestniczek uroczy-

stości, także na zewnątrz trwał nastrój 

modlitewny, gdyż ludzie przysłuchiwali się 

z uwagą temu, co działo się w środku.  

 

Podczas homilii ks. Arcybiskup wspominał 

dawne czasy, kiedy kaplic i kościołów było 

bardzo mało. Wyraził ogromną radość 

z powstania nowego miejsca modlitwy. 

Serdecznie podziękował ks. proboszczowi 

Giennadijowi Kucharewiczowi CSMA za 

determinację, ogromny wysiłek pokonania 

wielu przeszkód (zwłaszcza z uzyskaniem 

różnych pozwoleń), zaangażowanie dusz-

pasterskie. Wyraził wdzięczność ks. wika-

riuszowi Andrzejowi Karolowi CSMA za 

przygotowanie i prowadzenie uroczysto-

ści, współpracę z młodzieżą i świeckimi 

dorosłymi. Ponieważ w przyszłości na tym 

miejscu ma powstać sanktuarium Miło-

sierdzia Bożego, ks. Arcybiskup podaro-

wał parafii obraz Jezusa Miłosiernego, 

który od razu został umieszczony 

w głównym ołtarzu.(…) 

Podczas Mszy świętej 12 osób przyjęło 

sakrament bierzmowania. Pod koniec 

liturgii parafianie podziękowali oczywiście 

Pasterzowi diecezji, ale także swojemu 

proboszczowi ks. Giennadijowi, za jego 

miłość i ogromną pracę, składając życze-

nia z okazji 10. rocznicy jego święceń 

kapłańskich. Po zakończonej liturgii, 

wszyscy wyszli na zewnątrz i posadzili 

8 małych drzewek na znak, że kaplica 

michalicka jest ósmą świątynią w stolicy 

Białorusi.                    Za: www.michalici.pl 

Kamiliańscy misjonarze w Gruzji 

uczą solidarności 

 

W niedziele 16.05.2010 r. w Tbilisi na 

Uniwersytecie im. Eliasza odbył się dobro-

czynny koncert „Solidarności z ofiarami 

trzęsienie ziemi na Haiti i w Chile”. Pro-

gram artystyczny przygotowały także 

dzieci z Psychoterapeutycznego Centrum 

„ Domek Babci”, które ucierpiały w czasie 

wojny gruzińsko - rosyjskiej w 2008 roku. 

Pod okiem profesjonalnego reżysera 

przedstawiły one spektakl pt.: „Nawróce-

nie Narodu Kartli” (Chrzest Gruzji). Przed-

stawienie ilustrowało przyjęcie chrześci-

jaństwa przez naród gruziński, opowiadało 

o św. Nino,  która, przynosząc światło 

Chrystusa, rozpromieniła Jego blaskiem 

Gruzję. 

 

W koncercie charytatywnym wzięli też 

udział podopieczni Psychoterapeutyczne-

go Gabinetu utworzonego przy Poliklinice 

„Redemtor Hominis”, którzy przygotowali 

trzy mini-przedstawienia: „Wielkanoc”, 

„Wybieg”, „Szkoła medyczna” , jak również 

spektakl muzyczny. Osoby niepełno-

sprawne poruszające się na wózkach 

inwalidzkich wykonały gruziński narodowy 

taniec „Samaja” . Występ był poprzedzony 

wielomiesięcznymi przygotowaniami i 

próbami. Dla wszystkich wykonawców był 

to debiut w prawdziwym teatrze. W holu 

zorganizowana została również  dobro-

czynna wystawa z przedmiotami  wykona-

nymi przez uczestników spektaklu. Do-

chód z aukcji wyniósł 310 euro.  

 

Całe przedsięwzięcie to akt dobrej woli,  

wsparty może nie dużą pomocą material-

ną, ale z ogromnym wkładem serca dla  

poszkodowanych ludzi. Szczera otwartość 

serca i chęć niesienia pomocy, szczegól-

nie wtedy, gdy płynie ona od osób siedzą-

cych na wózkach inwalidzkich, pokrzyw-

dzonych przez los, w wyniku działań wo-

jennych, często borykających się z różny-

mi problemami, pozwala podejmować 

nowe wyzwania i przedsięwzięcia, które 

dają satysfakcję i pozwalają z ufnością 

patrzeć w przyszłość. To jest droższe od 

wszystkiego. Ludzka solidarność (…)       

O. Paweł, kamilianin  

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, 

salezjanie już na boisku 

 

W piatek rozpoczęły się XIX Mistrzostwa 

Świata w Piłce Nożnej. Kościół Południo-

wej Afryki stawia na wielki rozgłos medial-

ny, aby skupić uwagę światowej opinii 

publicznej na tematach i problemach 

Afryki. Wspólnota salezjańska występuje 

w roli głównego bohatera tego przedsię-

wzięcia. Z okazji Mistrzostw Świata w 

Piłce Nożnej, odbywających się po raz 

pierwszy na ziemi afrykańskiej, Konferen-

cja Episkopatu Południowej Afryki, pomy-

ślała o cyklu inicjatyw, aby uczynić to 

wydarzenie sportowe sposobnością do 

rozwoju ludzkiego i duchowego. (…) 

 

W perspektywie licznych zajęć i wyzwań 

duszpasterskich, jakie pociąga ze sobą to 

wydarzenie, biskupi Południowej Afryki 

zdecydowali się powierzyć pierwszopla-

nową rolę tym, którzy od 150 lat promują i 

wychowują młodych poprzez oratoria, 

zabawę i sport. Konferencja Episkopatu, 

już pod koniec 2008 roku, poprosiła wspo-

lnotę salezjańską, którą reprezentował ks. 

Francois Dufour, Przełożony Wizytatorii 

Afryki Południowej, o wzięcie na siebie 

zadania animacji duszpasterskiej w czasie 

Mistrzostw. Przełożony odpowiedział na 

nią pozytywnie i z entuzjazmem, pomimo 

trudności materialnych i logistycznych. 

 

Pierwszym krokiem było utworzenie małe-

go komitetu, pod kierownictwem ks. Dufo-

ura, którego zadaniem było zaplanowanie 

i organizacja różnego typu zajęć. Następ-

nie komitet wysunął różne propozycje: 

niedziela 13 czerwca, pierwsza niedziela 

okresu rozgrywek, została ogłoszona 

“Niedzielą Mistrzostw Świata” i zasugero-

wano, aby uczczono ją w każdym kościele 

liturgicznymi nabożeństwami, właczając w 

nie wiernych, turystów i sportowców, 

którzy przybyli na tę okazję do Południo-

wej Afryki. 

 

Komitet przygotował książeczkę z modli-

twami, która zostanie rozdana darmowo w 

czasie dni trwania Mistrzostw. Zawiera 

ona także informacje dotyczące Historii 

Kościoła. Ks. Dufour jest również człon-

kiem ekipy, która zarządza stroną 

www.churchontheball.com, będącą bez-

pośrednim głosem Konferencji Episkopa-

tu, związanym z Mistrzostwami. Poza 

akcjami instytucjonalnymi, także poszcze-

gólne wspólnoty salezjańskie w kraju 

podejmują rozmaite inicjatywy. W środę, 9 

czerwca, na placówce salezjańskiej w 

Ennerdale, na ubogich peryferiach Fine-

town, w Johannesburgu, gościł były słynny 

piłkarz narodowej kadry Brazylii – Giovane 

Elber. Sportowiec ten, któremu towarzy-

szyły trzy różne ekipy filmowe, spotkał się 

ze znajdującymi się tam dziećmi i wyraził 

swoje zainteresowanie Salezjańskim 

Projektem Edukacyjnym, jaki jest realizo-

wany w tym dziele. Za: www.salezjanie.pl  

 

 

 

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
http://www.salezjanie.pl/
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  Refleksja Tygodnia 

 

 

Dobiega końca Rok Kapłański 

Homilia Ojca Świętego Benedykta XVI na placu Świętego Piotra w uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego w 

dniu 11 czerwca 2010 r., na zakończenie Roku Kapłańskiego 

 

Drodzy bracia w kapłańskiej posłudze! 

Drodzy bracia i siostry! 

Dobiega końca Rok Kapłański, który ob-

chodziliśmy 150 lat po śmierci świętego 

Proboszcza z Ars, wzór kapłańskiej posługi 

w dzisiejszym świecie. Daliśmy się prowa-

dzić proboszczowi z Ars, aby zrozumieć na 

nowo wielkość i piękno posługi kapłańskiej. 

Kapłan nie jest zwyczajnie posiadaczem 

jednego z urzędów, których to potrzebuje 

każda społeczność, aby mogły być wypeł-

nione w niej pewne funkcje. Sprawuje on 

natomiast coś, czego żaden byt ludzki nie 

może uczynić sam z siebie: w imię Chry-

stusa wypowiada słowa rozgrzeszenia 

naszych grzechów i zmienia w ten sposób, 

patrząc od strony Pana Boga, sytuację 

naszego życia. Wymawia nad darami 

chleba i wina słowa podziękowania Chry-

stusa, które są słowami przeistoczenia – 

słowami, które uobecniają Jego samego, 

Zmartwychwstałego, Jego Ciało i Krew, i 

przemieniają w ten sposób przedmioty 

tego świata: słowami, które otwierają świat 

na Boga i łączą go z Nim. Kapłaństwo 

więc, to nie jest jakiś zwykły “urząd”, ale to 

sakrament: Bóg posługuje się ubogim 

człowiekiem, aby dzięki niemu być obec-

nym dla ludzi i działać na ich korzyść. Ta 

odwaga Boga, który ludzkim stworzeniom 

powierza siebie samego – pomimo, że zna 

nasze słabości – uznaje ludzi za zdolnych 

działać i być obecnym w jego miejsce; ta 

odwaga Boga jest rzeczywiście czymś 

ogromnie wielkim, co ukrywa pod słowem 

“kapłaństwo”. To, że Pan Bóg uznaje nas 

zdolnych do tego, że On w ten sposób 

powołuje ludzi do swojej służby a w ten 

sposób od wewnątrz wiąże się z nami: to 

jest to, co pragnęliśmy w tym roku na nowo 

rozważyć i zrozumieć. 

Pragnęliśmy rozbudzić radość, że Bóg jest 

nam tak bliski, i rozbudzić wdzięczność z 

tego faktu, że On się powierza naszej 

słabości; że On nas dzień po dniu prowa-

dzi i umacnia. Pragnęliśmy w ten sposób 

również pokazać młodym, że to powołanie, 

ta komunia służby dla Boga i z Bogiem 

istnieje, co więcej, że to Bóg oczekuje 

naszego “tak”. Razem z Kościołem chcieli-

śmy na nowo uświadomić, że o to powoła-

nie powinniśmy prosić Pana Boga. Modli-

my się o robotników na Boże żniwo, i 

prośba ta skierowana do Boga jest jedno-

cześnie pukaniem Boga do serc młodych, 

którzy uznają się zdolnymi do tego, do 

czego ich sam Bóg uzdolnił. Można było 

się spodziewać, że “nieprzyjacielowi” nie 

będzie podobać się ten nowy blask ka-

płaństwa; on wolałby aby ono zniknęło, 

aby w ostatecznym rozrachunku, Bóg 

wyrzucony został z tego świata. 

I tak się stało, że właśnie w tym roku rado-

ści pochodzącej z sakramentu kapłaństwa 

wyszły na jaw grzechy kapłanów – szcze-

gólnie nadużycia wobec nieletnich, w czym 

kapłaństwo w swoim zadaniu bycia zatro-

skaniem Boga o człowieka, stało się jego 

zaprzeczeniem. My również prosimy Boga 

i osoby tym dotknięte o wybaczenie przy 

jednoczesnym zapewnieniu, że dołożymy 

wszelkich starań, aby te nadużycia już 

nigdy się nie powtórzyły; pragniemy za-

pewnić, że przy przyjmowaniu do tajemni-

cy kapłaństwa i w formacji podczas drogi 

przygotowującej do niej, uczynimy wszyst-

ko, aby rozeznać prawdziwość powołania 

oraz że chcemy jeszcze bardziej towarzy-

szyć kapłanom na ich drodze, aby Pan ich 

chronił i strzegł w trudnych sytuacjach i w 

życiowych niebezpieczeństwach.  

 

Gdyby Rok Kapłański miał być jedynie 

gloryfikowaniem naszej osobistej ludzkiej 

posługi, zostałby zniszczony przez te 

wydarzenia. Ale chodziło nam o coś prze-

ciwnego: o wyrażenie wdzięczności za dar 

Boga, dar który ukryty jest “w naczyniach 

glinianych” i który wciąż na nowo, poprzez 

całą ludzką słabość, czyni konkretną na 

tym świecie Jego miłość. W ten sposób 

rozumiemy to, co się wydarzyło, jako za-

danie oczyszczenia, zadanie które towa-

rzyszy nam ku przyszłości i które bardziej 

jeszcze pozwala nam poznawać i miłować 

wielki dar Boga. W ten sposób dar staje się 

zobowiązaniem do dawania odpowiedzi na 

odwagę i pokorę Boga, poprzez naszą 

odwagę i pokorę. Słowa Chrystusa, które 

śpiewaliśmy jako pieśń na wejście podczas 

dzisiejszej liturgii, może nam podpowie-

dzieć w tej godzinie co winno znaczyć 

stawać się i być kapłanem: “Weźcie moje 

jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo 

jestem cichy i pokorny sercem” (Mt 11,29). 

Obchodzimy Uroczystość Najświętszego 

Serca Pana Jezusa i “zaglądamy” rzekł-

bym poprzez liturgię do wnętrza serca 

Jezusa, które w chwili śmierci zostało 

otwarte włócznią rzymskiego żołnierza. 

Tak, to serce zostało otwarte dla nas i 

wobec nas, a w ten sposób zostało otwarte 

serce samego Boga. Liturgia wyjaśnia dla 

nas język serca Jezusa, który mówi przede 

wszystkim, że Bóg jest pasterzem ludzi, a 

w ten sposób ukazuje nam kapłaństwo 

Jezusa, które zakorzenione jest w głębi 

Jego serca; pokazuje nam w ten sposób 

wieczny fundament, jak również ważne 

kryterium całej kapłańskiej posługi, która 

zawsze winna być zakotwiczona w sercu 

Jezusa i przeżywana poczynając od tego. 

Chciałbym dziś rozważyć przede wszyst-

kim teksty, którymi modlący się Kościół 

odpowiada na Słowo Boże przedstawione 

w czytaniach. W tych śpiewach słowo i 

odpowiedź wzajemnie się przenikają. Z 

jednej strony one same są fragmentami 

Słowa Bożego, ale z drugiej są równocze-

śnie odpowiedzią człowieka na to Słowo, 

odpowiedzią, w której samo Słowo udziela 

się i przenika do naszego życia. Najważ-

niejszym z tych tekstów dzisiejszej liturgii 

jest Psalm 23(22) – “Pan jest moim paste-

rzem” – w którym modlący się Izrael 

przyjmował samoobjawienie się Boga jako 

pasterza i czynił z niego punkt odniesienia 

dla swego życia.  

“Pan jest moim pasterzem: nie brak mi 

niczego”; w tym pierwszym wersecie wyra-

ża się radość i wdzięczność z powodu 

faktu, że Bóg jest obecny i zajmuje się 

człowiekiem. Czytanie z Księgi Ezechiela 

zaczyna się tym samym tematem: “Ja sam 

będę szukać moich owiec i ja sam będę 

się o nie troszczyć” (Ez 34,11). Bóg osobi-

ście zatroszczył się o mnie, o nas, o ludz-

kość. Nie zostałem pozostawiony sam, 

zagubiony we wszechświecie i w społe-

czeństwie, wobec którego można być 

coraz bardziej zdezorientowanym. On 

zatroszczył się o mnie. Nie jest Bogiem 

dalekim, dla którego moje życie nie wiele 

by się liczyło. Religie świata, jak możemy 

zauważyć, zawsze wiedziały, że w osta-

tecznym rozrachunku istnieje tylko jeden 

Bóg. Ale ten Bóg był daleki. Pozornie 
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przekazywał on świat innym mocom i 

władzom, innym bóstwom. Należało szu-

kać z nimi zgody. Bóg jedyny był dobry, ale 

daleki. Nie stanowił zagrożenia, ale też nie 

pomagał. Dlatego nie było koniecznym 

zajmować się Nim. On nie panował. W 

sposób skrajny znalazła ta myśl swój wy-

raz w iluminizmie. Rozumiano jeszcze, że 

świat zakłada istnienie Stwórcy. Jednak 

ten Bóg, stworzył świat a potem ewidentnie 

się z niego wycofał. Teraz świat miał swoje 

prawa, według których rozwijał się, w które 

Bóg nie ingerował i nie mógł ingerować. 

Bóg był jedynie odległym początkiem. Być 

może nawet wielu nie pragnęło, aby Bóg 

troszczył się o nich. Nie chcieli, aby im 

przeszkadzał. Ale tam, gdzie troska i mi-

łość Boga są pojmowane jako źródło za-

mieszania, tam człowiek ulega deformacji. 

Jest czymś pięknym i pocieszającym świa-

domość, iż jest ktoś, kto mnie kocha i się o 

mnie troszczy. Ale jest czymś o wiele 

ważniejszym, aby istniał ten Bóg, który 

mnie zna, kocha mnie i się o mnie trosz-

czy. “Ja znam moje owce a moje owce 

mnie znają” (J 10, 14), mówi Kościół sło-

wem Pańskim przed Ewangelią. Bóg mnie 

zna, troszczy się o mnie. Ta myśl powinna 

uczynić nas naprawdę radosnymi. Po-

zwólmy, aby przeniknął on głęboko w 

nasze serce. Wówczas zrozumiemy rów-

nież co znaczy: Bóg pragnie, abyśmy my, 

jako kapłani, w małym, konkretnym punk-

cie historii, dzielili z Nim jego troski o ludzi. 

Jako kapłani pragniemy być osobami, 

które zjednoczone z jego zatroskaniem o 

ludzi, zatroszczymy się o nich, sprawimy, 

aby mogli oni doświadczać w konkretny 

sposób tę Bożą troskę. I – odnośnie śro-

dowiska, jakie zostało mu powierzone – 

kapłan winien móc zawołać wraz z Panem: 

“Ja znam moje owce i moje owce mnie 

znają.” “Znać”, w znaczeniu, w jakim wy-

stępuje w Piśmie Świętym, nigdy nie jest 

jedynie jakąś zewnętrzną wiedzą, w spo-

sób, w jaki się zna na przykład czyjś numer 

telefoniczny. “Znać” oznacza być we-

wnętrznie blisko drugiego. Kochać go. My 

powinniśmy starać się, aby “znać” ludzi po 

Bożemu i w Bożej perspektywie; powinni-

śmy starać się podążać wraz z nimi drogą 

przyjaźni z Bogiem. 

Powróćmy do naszego Psalmu. Mówi się 

w nim: “Prowadzi mnie właściwą ścieżką 

przez wzgląd na swe imię. Nawet gdybym 

przechodził przez ciemną dolinę zła się nie 

ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i 

laska pasterska są moją obroną” (PS 23 

(22), 3s). Pasterz wskazuje właściwą dro-

gę tym, którzy zostali mu powierzeni. On 

odzie przed nimi i ich prowadzi. Powiedz-

my to w inny sposób: Pan ukazuje nam jak 

się we właściwy sposób realizować bycie 

człowiekiem. Uczy on nas sztuki bycia 

człowiekiem. Co powinienem czynić, aby 

nie upaść, aby nie zmarnować swego 

życia pozbawiając go sensu? Jest to pyta-

nie, które każdy człowiek powinien sobie 

zadać i które jest aktualne w każdym mo-

mencie życia. Jak bardzo to pytanie dzisiaj 

jest zaciemniane, unikane! Wciąż na nowo 

przychodzi nam na pamięć słowo Jezusa, 

litującego się nad ludźmi, którzy byli jak 

owce bez pasterza. Panie, zmiłuj się nad 

nami! Ukaż nam drogę! Wiemy to z Ewan-

gelii: On sam jest drogą. Żyć z Chrystu-

sem, podążać za Nim – oznacza to zna-

leźć właściwą drogę, tak, aby nasze życie 

nabrało sensu i abyśmy pewnego dnia 

mogli powiedzieć: “Tak, warto było żyć”. 

Lud izraelski był i jest wdzięczny Bogu, 

ponieważ ukazał on w Przykazaniach 

drogę życia. Wielki Psalm 119 (118) jest 

jednym wielkim wyrazem radości z tego 

powodu: nie chodzimy w ciemnościach. 

Bóg wskazał nam drogę, ukazał nam jak 

możemy iść we właściwy sposób. To co 

mówią Przykazania, zostało streszczone 

przez życie Jezusa i stało się żywym wzo-

rem. W ten sposób możemy zrozumieć, że 

te Boże wskazówki nie są kajdanami, ale 

drogą, którą On nam wskazuje. Możemy 

być za nie wdzięczni i możemy radować 

się, ponieważ w Chrystusie stają one 

przed nami jako rzeczywistość przeżyta. 

On sam uczynił nas wdzięcznymi. Wędru-

jąc razem z Chrystusem, doświadczamy 

radości Objawienia i jako kapłani winniśmy 

przekazywać ludziom radość płynącą z 

tego, że została nam ukazana właściwa 

droga. Jest potem słowo dotyczące “ciem-

nej doliny” przez którą Pan prowadzi czło-

wieka. Droga każdego człowieka zaprowa-

dzi kiedyś do ciemnej doliny śmierci, gdzie 

już nikt nie może nam towarzyszyć. I On 

tam będzie. Sam Chrystus zszedł w ciem-

ną noc śmierci. Także tam On nas nie 

opuszcza. Także tam nas prowadzi. “Je-

steś przy mnie gdy się w Szeolu położę”, 

mówi Psalm 139 (138). Tak, Ty jesteś 

obecny także w ostatnim utrapieniu, i tak 

nasz Psalm Resposnoryjny może powie-

dzieć: również tam, w ciemnej dolinie, nie 

boję się żadnego zła. Mówiąc o dolinie 

ciemnej możemy, pomyśleć także o doli-

nach ciemnych pokusy, zniechęcenia, 

próby, jaką każda osoba ludzka musi 

przejść. Także w tych ciemnych dolinach 

życia On tam jest. Tak, Panie, w ciemno-

ściach pokusy, w godzinach ciemności, w 

których wszystkie światła jakby gasły, 

pokaż mi, że Ty tam jesteś. Pomóż nam, 

kapłanom, abyśmy mogli być przy osobach 

nam powierzonych w takich nocach ciem-

nych. Abyśmy mogli pokazać im Twoje 

światło. “Twój kij pasterski i daje mi poczu-

cie bezpieczeństwa”: pasterz potrzebuje 

kija przeciw dzikim zwierzętom, które chcą 

wtargnąć między trzodę; przeciw rozbójni-

kom, którzy szukają łupu. Obok kija jest 

laska pasterska, która daje wsparcie i 

pomaga przekroczyć trudne przejścia . 

Obie te rzeczy wchodzą w posługę kapłań-

ską, w posługę Kościoła. Także Kościół 

musi użyć kija pasterza, kij, którym ochra-

nia wiarę przed fałszującymi ją, przed 

orientacjami, które dezorientują ludzi. 

Właśnie użycie kija może być służbą miło-

ści. Dziś widzimy, że nie chodzi o miłość, 

kiedy się tolerują zachowania niegodne 

życia kapłańskiego. Jak również nie chodzi 

o miłość jeśli pozwala się rozmnażać here-

zje, przekręcanie i niszczenie wiary, jak 

gdybyśmy autonomicznie wymyślali wiarę. 

Jak gdyby nie była ona darem Boga, perłą 

drogocenną, której nie pozwolimy sobie 

odebrać. Równocześnie kij musi zawsze 

od nowa stawać się laską pasterza – la-

ską, która pomoże ludziom przechodzić 

przez trudne ścieżki i iść za Panem. Na 

koniec Psalmu mówi się o stole przygoto-

wanym, o oleju, z którym jest namaszczo-

na głowa, o kielichu przelewającym się, o 

możliwości zamieszkania u Pana. W Psal-

mie oznacza to przede wszystkim perspek-

tywę radości ze święta, jakim jest przeby-

wanie z Bogiem w świątyni, bycie gosz-

czonym i obsługiwanym przez Niego sa-

mego, możliwość zamieszkiwania przy 

Nim. Dla nas , którzy modlimy się tym 

Psalmem z Chrystusem i z Jego Ciałem , 

którym jest Kościół, ta perspektywa nadziei 

nabiera szerokości i głębokości jeszcze 

większej. Widzimy w tych słowach, antycy-

pację profetyczną tajemnicy Eucharystii, w 

której Bóg sam nas gości ofiarując Siebie 

nam jako pokarm – jako chleb i wyborne 

wino, które jedynie mogą dać ostateczna 

odpowiedź na wewnętrzny głód i pragnie-

nie człowieka. Jak nie cieszyć się kiedy 

możemy codziennie być goszczeni przy 

stole samego Boga, zamieszkiwać przy 

Nim? Jak nie być radosnymi, kiedy On 

nam polecił: “Czyńcie to na moją pamiątkę” 

? Radośni, bo On nam powierzył przygo-

towywanie stołu Bożego dla ludzi, dawanie 

im Jego Ciała i Jego Krwi, dawanie im 

bezcennego daru Jego obecności. Tak, 

możemy z całego serca modlić się razem 

słowami Psalmu: “Dobroć i wierność pójdą 

w ślad za mną przez wszystkie dni mojego 

życia” (23 [22], 6). 

Na koniec spojrzymy jeszcze krótko na 

dwa śpiewy, jakie liturgia Kościoła propo-

nuje dzisiaj nam na Komunię Świętą. Jest 

tam przede wszystkim słowo, którym św. 

Jan kończy opowieść o ukrzyżowaniu 

Jezusa: “Pewien żołnierz przebił mu 

włócznią bok i natychmiast wypłynęła z 

niego krew i woda” (J 19, 34). Serce Jezu-

sa zostaje przebite włócznią. Zostaje ono 

otwarte i staje się źródłem: woda i krew, 

jakie z niego wypływają odsyłają nas do 

dwóch podstawowych sakramentów, dzięki 

którym Kościół żyje: Chrzest i Eucharystia. 

Z przebitego boku Pana, z Jego otwartego 

serca wypływa żywe źródło, które spływa 

poprzez wieki i które buduje Kościół. 

Otwarte serce jest źródłem nowej życio-

dajnej rzeki; w tym kontekście św. Jan z 

pewnością myślał również o proroctwie 

Ezechiela, które ukazuje wypływającą z 

nowej świątyni rzekę dającą płodność i 

życie. (Ez 47): sam Jezus jest tą nową 

świątynią i Jego otwarte serce jest źró-

dłem, z którego wypływa rzeka nowego 

życia, która udziela się nam w Chrzcie św., 

i w Eucharystii. Liturgia Uroczystości Naj-

świętszego Serca Pana Jezusa przewiduje 

jednak jako śpiew na Komunię również 

inne słowo, podobne temu, zaczerpnięte-

mu z Ewangelii św. Jana: ” kto ma pra-

gnienie, niech do mnie przyjdzie. Kto we 

mnie wierzy niech pije. Pismo mówi: “Wy-

płyną z niego rzeki żywej wody” (J 7, 37 n). 

Pijemy w wierze żywą wodę Słowa Boże-

go. W ten sposób sam wierzący staje się 

źródłem, ofiaruje spragnionej ziemi żywą 

wodę. Widzimy to na przykładzie świętych. 

Widzimy to u Maryi, która – jako wielka 

kobieta wiary i miłości, stała się poprzez 

wieki źródłem wiary, miłości i życia. Każdy 

chrześcijanin i każdy kapłan powinni – 
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zakorzenieni w Chrystusie – stać się źró-

dłem, które przekazuje życie innym. Po-

winniśmy dawać wodę życia spragnionemu 

światu. Panie, dziękujemy Ci, że otworzy-

łeś Twoje serce dla nas; że w Twojej 

śmierci i zmartwychwstaniu stałeś się dla 

nas źródłem życia. Spraw, abyśmy się stali 

osobami żyjącymi dzięki Twojemu źródłu i 

daj nam, abyśmy mogli być również i my 

źródłami zdolnymi do ofiarowania naszym 

czasom wodę życia. Dziękujemy Ci za 

łaskę posługi kapłańskiej. Panie, błogosław 

nam i błogosław wszystkim ludziom na-

szych czasów, którzy są spragnieni i którzy 

poszukują. Amen.

 

 

   

  Zapowiedzi wydarzeń  

 

 

Podyplomowe Studia i Kurs Teologii 

Życia Konsekrowanego PWT we 

Wrocławiu 

 

Po raz kolejny zwracamy się do Wszyst-

kich osób konsekrowanych z propozycją 

uczestnictwa w Podyplomowych Studiach 

Teologii Życia Konsekrowanego lub w 

Kursie Teologii Życia Konsekrowanego. 

Czym są Podyplomowe Studia Życia Kon-

sekrowanego i czym jest Kurs Teologii 

Życia Konsekrowanego? Jest to przedsię-

wzięcie Polskiej Prowincji Misjonarzy Kla-

retynów oraz Papieskiego Wydziału Teolo-

gicznego we Wrocławiu. Jego adresatami 

są przede wszystkim osoby konsekrowa-

ne.  

 

Celem studiów jest – dalsza formacja 

intelektualna w zakresie teologii życia 

konsekrowanego. W ramach Studiów i 

Kursu podejmowane są podstawowe za-

gadnienia dotyczące ogólnej teologii du-

chowości, teologii powołania, konsekracji, 

misji, teologii rad ewangelicznych, chary-

zmatu, wspólnoty, profetycznego wymiaru 

życia konsekrowanego, prawa zakonnego, 

antropologii życia konsekrowanego, for-

macji na poszczególnych etapach i in.  

Kandydaci – adresatami formacji intelektu-

alnej Podyplomowych Studiów Teologii 

Życia konsekrowanego (PSTŻK) i Kursu 

Teologii Życia Konsekrowanego (KTŻK) są 

wszystkie osoby konsekrowane (świeckie i 

zakonne) pragnące pogłębić swoją osobi-

stą refleksję naukową nad teologią życia 

konsekrowanego. Przyjęcia na Studia i 

Kurs – złożenie wymaganych dokumen-

tów: podanie o przyjęcie do Instytutu Życia 

Konsekrowanego, życiorys, skierowanie 

lub zgoda przełożonych zakonnych, w 

przypadku studiów – odpis dyplomu ukoń-

czenia szkoły wyższej, ksero dowodu 

osobistego, 4 fotografie. Przyjmowanie 

zgłoszeń do 30 września każdego roku 

pod adres:  

Dom Formacyjny Misjonarzy Klaretynów, 

ul. Wieniawskiego 38, 51-611 Wrocław, tel. 

71/ 348 30 86; e-mail: 

zk.redakcja@palabra.pl Nauka na PSTŻK i 

KTŻK jest odpłatna 500 zł KTŻK i 500 zł 

PSTŻK. Opłata dotyczy całości roku aka-

demickiego (250 zł za semestr).   

Czas trwania - Zajęcia zarówno na Stu-

dium jak i w Kursie Teologii Życia Konse-

krowanego trwają 2 lata (cztery semestry) 

z częstotliwością dwóch spotkań w miesią-

cu (2 i 4 sobota miesiąca, jednorazowo po 

7 godzin). Łączna ilość jednostek w ciągu 

dwóch lat to ok. 254 godzin wykładowych.  

Wykładowcami Studium Teologii Życia 

Konsekrowanego i Kursu są pracownicy 

naukowi KUL, UKSW oraz PWT we Wro-

cławiu. W ramach PSTŻK i KTŻK organi-

zowane jest corocznie ogólnopolskie sym-

pozjum teologii życia konsekrowanego 

(również międzynarodowe). PSTŻK i KTŻK 

stanowią integralną całość wraz ze struktu-

rą organizacyjną Redakcji dwumiesięczni-

ka „Życie Konsekrowane”. Wykłady odby-

wają się w Domu Formacyjnym Misjonarzy 

Klaretynów we Wrocławiu przy ul. Wie-

niawskiego 38.  

Zdobyte kwalifikacje – uwieńczeniem 

dwuletnich studiów jest zdobycie dyplomu 

Papieskiego Wydziału Teologicznego w 

zakresie PSTŻK, zaś KTŻK odpowiednie-

go zaświadczenia. Studia zamyka złożenie 

egzaminów z przedmiotów kursorycznych, 

zaliczenie przedmiotów monograficznych 

oraz napisanie pracy dyplomowej. Kierow-

nik PSTŻK i KTŻK – o. dr hab. Jacek Ki-

ciński CMF, ul. Wieniawskiego 38, 51-611 

Wrocław, tel. 71/ 347 30 86, e-mai: 

kjcmf@wp.pl  Szczegółowy program stu-

diów oraz wykaz wykładowców można 

znaleźć na www.zyciezakonne.pl  

Stoczek Warmiński: wakacje w 

klasztorze 

 

Księża marianie z Sanktuarium Matki 

Pokoju w Stoczku Warmińskim serdecznie 

zapraszają wszystkich, którzy są zmęczeni 

zgiełkiem wielkich miast i codziennymi 

zajęciami, na wypoczynek do zabytkowego 

klasztoru, położonego w cichym miejscu, w 

otoczeniu pięknej warmińskiej przyrody.  

 

Możliwość taka istnieje zarówno dla grup 

zorganizowanych, jak też indywidualnych 

pielgrzymów i turystów. Klasztor posiada 

60 miejsc noclegowych. Do dyspozycji 

gości jest duży, 2-hektarowy piękny baro-

kowy ogród, boisko, miejsce na ognisko, 

biwaki oraz pole namiotowe. Goście mają 

możliwość zwiedzania zespołu klasztorne-

go, w tym także miejsc niedostępnych na 

co dzień, w towarzystwie przewodnika. W 

okolicy istnieje specjalna ścieżka dydak-

tyczna dla osób pasjonujących się przyro-

dą i pieszymi wędrówkami. Amatorzy 

wędkowania mogą skorzystać z dwóch 

przyklasztornych stawów.  

Sanktuarium organizuje też Rekolekcje 

Prymasowskie (czerpiąc z duchowości 

Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego 

– więźnia klasztoru w Stoczku). Jest to 

oferta dla konkretnych grup pielgrzymko-

wych (min. 15 osób). Wystarczy zarezer-

wować telefonicznie termin i zgłosić kon-

kretną grupę.  

Na miejscu zapewnione jest zakwaterowa-

nie, posiłki, dostęp do kaplicy domowej. 

Można skorzystać z posługi prezbitera, 

który poprowadzi rekolekcje  (konferencje, 

msza Św.). Długość rekolekcji można 

dostosować do potrzeb poszczególnych 

grup.  

Kontakt telefoniczny: 503 086 743 lub 

508 098 012. Więcej informacji na stronie 

www.stoczek.pl.  
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