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Wiadomość tygodnia 

 

 

Jubileusz 150-lecia klarysek kapucynek 

 

W obecnym roku polskie klaryski kapu-

cynki świętują jubileusz 150-lecia obecno-

ści w naszym kraju. Dnia 4 października 

1860 r. w klasztorze w Warszawie 12 

sióstr felicjanek rozpoczęło życie klauzu-

rowe. Nikt wtedy nie przypuszczał, że jest 

to początek nowego zakonu. Poniżej 

prezentujemy relację z uroczystości. 

 

Każda nasza wspólnota, a jest ich obecnie 

pięć, wybrała dzień w którym w szczegól-

ny sposób chce dziękować Bogu za powo-

łanie. Wspólnie natomiast odmawiamy 

codziennie specjalnie ułożoną modlitwę. 

Raz w miesiącu odbywają się kapituły na 

tematy zaproponowane przez br. Juliusza 

Pyrka OFMCap, naszego asystenta pro-

wincjalnego, mające na celu przeanalizo-

wanie poszczególnych aspektów naszego 

życia, pogłębienie świadomości powołania 

i nawrócenie ku głębszemu i autentycz-

nemu życiu otrzymanym darem. Podczas 

dni skupienia prowadzonych przez br. 

Juliusza rozważamy Regułę św. Klary, by 

lepiej zrozumieć nasze powołanie i zada-

nie w Kościele.  

   

Uroczyste obchody jubileuszowe zapo-

czątkowała w niedzielę 13 czerwca b.r. 

wspólnota z Brwinowa. Uroczystą Mszę 

św. poprzedziła 25 minutowa prezentacja 

filmowa. Chciałyśmy w ten sposób przybli-

żyć braciom kapucynom, siostrom z in-

nych zgromadzeń oraz osobom świeckim 

historię kapucynek w Polsce oraz klaszto-

ru brwinowskiego, a także codzienne życie 

sióstr, jego prostotę a jednocześnie bo-

gactwo.  

 

Praca nad tym dziełem nam samym głę-

biej uświadomiła ile zawdzięczamy bł. 

Matce Angeli Truszkowskiej i bł. Honora-

towi Koźmińskiemu, ich heroicznej wierze i 

ufności w Bożą moc i opatrzność. Nasze 

zgromadzenie powstało w warunkach 

zupełnie niesprzyjających samemu istnie-

niu zakonów. Zobaczyłyśmy też z jak 

wielkimi przeciwnościami musiały zmagać 

się nasze siostry w przeszłości, a jednak 

wierzyły, nie ustawały w gorliwości, by 

służyć Bogu jak potrafiły najlepiej, mimo 

że były zwykłymi kobietami, musiały poko-

nywać również własną słabość i ograni-

czenia. To nas tym bardziej skłania do 

wdzięczności Bogu i im za pozostawione 

świadectwo mocy Bożej. Jest też zobo-

wiązaniem.  

 

Mszy świętej przewodniczył br. Marek 

Przeczewski OFMCap, Minister Prowin-

cjalny. Współkoncelebransami był ks. 

Maciej Kurzawa, proboszcz parafii w 

Brwinowie, ks. Henryk Załuska, nasz 

kapelan oraz przybyli bracia kapucyni. 

Bardzo cieszyłyśmy się z obecności sióstr 

Felicjanek z Matką Magdaleną Trzcińską, 

przełożoną prowincjalną, sióstr ze zgro-

madzeń honorackich i innych, a także z 

obecności naszych sąsiadów, przyjaciół i 

dobrodziejów.  

 

Podczas homilii br. Marek nawiązał do 

starotestamentalnej tradycji obchodzenia 

jubileuszu, jako czasu darowania długów, 

powrotu do utraconej własności i odpo-

czynku. Ukazał aktualność i głęboki sens 

przeżywania tego czasu jako czasu wyba-

czenia i pojednania z Bogiem, ze współ-

siostrami, z samą sobą, "wyzerowania 

licznika"; jako czasu powrotu do swojej 

własności, czyli w naszym przypadku do… 

braku własności, do wyboru na nowo 

Jezusa jako jedynego dobra jakie posia-

damy.  

   

„Rok jubileuszowy rozpoczynał się od dnia 

pojednania. Jeżeli ten jubileusz ma być 

radością, musi się rozpocząć od pojedna-

nia i przebaczenia we wspólnocie. to 

jedno czynię - pisał św. Paweł do Filipian - 

zapominając o tym, co za mną, a wytęża-

jąc siły ku temu, co przede mną, pędzę ku 

wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do 

jakiej Bóg wzywa w Chrystusie Jezusie. 

Rok jubileuszowy to wyzerowanie licznika, 

zapomnienie o tym, co za nami - także o 

tym, co w przeszłości między nami złego 

zaszło - to uleczenie pamięci balsamem 

przebaczenia: odpuść nam nasze winy, bo 

i my odpuszczamy naszym winowajcom.”  

Bardzo nas poruszyły słowa, że Jezus też 

chce w tym czasie powrócić do swojej 

własności. 
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„Bóg w tym jubileuszowym czasie chce 

powrócić do swojej własności. On stoi u 

drzwi i kołacze, jeśli kto posłyszy Jego 

głos i drzwi Mu otworzy, wejdzie do niego, 

jak przybył do domu Marty i Marii. Jeśli z 

jakichś powodów przestaliśmy być wła-

snością Pana, jeśli oddaliśmy się w niewo-

lę czemuś lub komuś - to jest czas powro-

tu Boga do swojej własności.” (…) Po 

homilii siostry odnowiły swoje śluby za-

konne, na nowo oddając swoje życie Bogu 

i Kościołowi.  

 

Pod koniec Mszy św. wraz ze wszystkimi 

wiernymi odśpiewaliśmy "Te Deum" wyra-

żając w tym śpiewie radość, wdzięczność i 

uwielbienie dla Boga za Jego wielkie 

dzieła widoczne w naszej historii a także 

obecnie. Przed uroczystym błogosławień-

stwem końcowym br. Prowincjał z mocą 

zauważył, że ten szczególny czas łaski, 

odnowienie ślubów i odśpiewanie "Te 

Deum" jest jak stopa, która miażdży łeb 

szatana, że to potęga która go pokonała, 

zwycięstwo które jest naszym udziałem a 

dzięki temu możemy w wolności i nadziei 

żyć dla Boga, Jego Duchem. (…) 

 

Składamy serdeczne wyrazy wdzięczności 

wszystkim którzy nam pomogli w przygo-

towaniu tych uroczystości, wszystkim 

którzy w nich uczestniczyli, szczególnie br. 

Markowi, za słowa które głęboko w nas 

pozostały i za miłość jakiej doświadczamy. 

Bratu Juliuszowi Pyrkowi za oddanie z 

jakim pełni swą posługę, za to że nas 

motywował do dobrego przygotowania 

tego czasu. Wszystkim naszym Braciom 

którzy mogli przybyć, ale też tym którym 

się to nie udało. Rok łaski trwa, chcemy z 

niego zaczerpnąć jak najwięcej, by równie 

dużo dawać. S. Grażyna.  

Za: www.kapucyni.pl   

.Za

 

     

  Wiadomości krajowe 

 

Salezjanin „sprawiedliwym wśród 

narodów” 

 

14 czerwca 2010 roku w Muzeum Kolekcji 

im. Jana Pawła II (Galeria Porczyńskich) w 

Warszawie odbyła się uroczystość wrę-

czenia medali i dyplomów honorowych 

Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. 

Wśród wyróżnionych tym tytułem 18 osób, 

które podczas II Wojny Światowej ratowały 

Żydów przez eksterminacją, jest także ks. 

Adam Skałbania (1907-1986), salezjanin. 

Ks. Adam z narażeniem życia ocalił dwóch 

chłopców, ukrywając ich w prowadzonym 

przez siebie sierocińcu w Głoskowie pod 

Warszawą. 

 

Medale i dyplomy wręczył ambasador 

Izraela w Polsce J. E. Zvi Rav-Ner. W 

imieniu zmarłego ks. Adama odebrali je 

Julianna Skotnicka, siostrzenica i najbliż-

sza krewna, oraz ks. Kazimierz Misiaszek, 

salezjanin, również należący do rodziny ks. 

Skałbani.  

 

Medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świa-

ta jest najwyższym izraelskim odznacze-

niem cywilnym nadawanym nie-Żydom, 

przyznawane przez Instytut Pamięci Mę-

czenników i Bohaterów Holocaustu Yad 

Vashem. Medal i dyplom zostały powołane 

dekretem Knesetu w 1963. Na medalu 

widnieje właśnie pochodzący z Talmudu 

napis "Kto ratuje jedno życie – ratuje cały 

świat".      Za: www.salezjanie.pl  

Historycznie spotkanie w Tyńcu 

 

Historycznym można nazwać odbyte 2 

czerwca b.r. posiedzenie Rady Opata Preze-

sa Benedyktyńskiej Kongregacji Zwiastowa-

nia, do której należy Opactwo Tynieckie oraz 

pozostałe benedyktyńskie wspólnoty w Pol-

sce (Lubiń i Biskupów), jak też tyniecka fun-

dacja na Słowacji. Po raz pierwszy mnisi z 

Tyńca mogli gościć u siebie swą "najwyższą 

władzę". Obok Opata Prezesa, którym od 

roku 2004 jest, Ansgar Schmidt OSB (pełnią-

cy przedtem przez 24 lata funkcję opata w 

Trewirze), tworzy ją zasadniczo czterech 

Asystentów 

Opata Prezesa. Z woli ubiegłorocznej Kapitu-

ły Generalnej Kongregacji rozszerzono skład 

Rady tak, by odpowiadała międzykontynen-

talnemu charakterowi Kongregacji, która ma 

swe klasztory w Europie, USA, Indiach, Afry-

ce oraz Ameryce Północnej i Południowej, a 

także na Karaibach. Obecnie w skład Rady 

wchodzą: Francuz z belgijskiego opactwa 

Clerlande, opat tyniecki, opat z Glenstal 

(Irlandia) i opat z Kappadu (Indie), jak też 

rezydujący w Rzymie Prokurator Kongregacji, 

mnich z Glenstal. Radę tę uzupełniają dodat-

kowo przeor portugalskiego opactwa w Sin-

geverga i przeor klasztoru Ewu w Nigerii. 

  

Rada omawiała sytuację w klasztorach Kon-

gregacji. Podjęła też refleksję nad misją 

klasztorów benedyktyńskich we współczesnej 

Europie. Zagadnieniu temu będzie poświęco-

ne spotkanie europejskich przełożonych 

benedyktyńskiej Kongregacji Zwiastowania, 

które odbędzie się w listopadzie b.r. w belgij-

skim opactwie Maredsous. 

  

Pod koniec dnia obrad Radni spotkali się ze 

Wspólnotą tyniecką, dzieląc się m.in. swoim 

doświadczeniem Kongregacji. Podkreślono 

jej zróżnicowanie i łączący się z tym szcze-

gólny szacunek dla rozmaitych form przeży-

wania charyzmatu benedyktyńskiego. 

  

W Boże Ciało Goście wzięli udział w tyniec-

kiej procesji, a po południu zwiedzili w Kra-

kowie Łagiewniki, Arkę Pana, Wawel oraz 

Stare Miasto. Dla większości z nich było to 

pierwsze spotkanie z Polską. Zakon Bene-

dyktyński to dwadzieścia niezależnych 

Kongregacji zrzeszających razem niemal 

osiem tysięcy mnichów.  

Za: www.tyniec.benedyktyni.pl 

  

Zakończenie roku wykładów w Kar-

melitańskim Instytucie Duchowości 

 

We środę, 9 czerwca 2010 r., miało miej-

sce zakończenie roku zajęć w Karmelitań-

skim Instytucie Duchowosci w Krakowie. 

Zgromadziło ono słuchaczy Studium du-

chowości i Formacji do życia konsekrowa-

nego, wykładowców i sympatyków Instytu-

tu. O godz. 17.00 Mszy św. dziękczynnej w 

kaplicy instytutowej przewodniczył o. 

Grzegorz Firszt OCD, wikariusz prowin-

cjalny, po czym w auli nastąpiła część 

oficjalna. 

 

 

 

Podsumowania mijającego roku dokonał o. 

prof. dr hab. Jerzy W. Gogola OCD, który 

zwrócił uwagę m.in., że mijający rok przy-

niósł Instytutowi nawiązanie współpracy z 

rzymskim „Teresianum” jako instytut sto-

warzyszony. Wręczono dyplomy absolwen-

tom Studium duchowości – po raz pierw-

szy były to dyplomy „Teresianum”. W 

dalszej części, głos zabrali kolejno wszy-

scy zebrani wykładowcy, po czym nastąpi-

ła braterska agapa przygotowana przez 

słuchaczy. 

 

Uroczystość zakończenia tegorocznych 

wykładów w KID stała się  także okazją do 

ogłoszenia nowej inicjatywy podejmowanej 

przez Instytut – Studium Teologii Modlitwy. 

Jest ono organizowane z myślą o ludziach 

modlitwy, którzy chcą służyć innym zdoby-

tą wiedzą i doświadczeniem w sposób 

http://www.kapucyni.pl/
http://www.salezjanie.pl/
http://www.tyniec.benedyktyni.pl/
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praktyczny. Studium adresowane jest do 

członków Świeckiego Zakonu Karmelitań-

skiego, a także do innych zainteresowa-

nych osób. W jego ramach proponuje się: 

uporządkowanie i pogłębienie wiedzy z 

teologii modlitwy, wnikliwsze poznanie 

dzieł Świętych Karmelu (zwłaszcza św. 

Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża), 

przygotowanie do prowadzenia „szkoły 

modlitwy” np. przy parafii. 

 

Studium Teologii Modlitwy będzie trwać  

przez trzy lata i odbywać się będzie pod-

czas sześciu sesji czterodniowych organi-

zowanych na początku lipca i pod koniec 

grudnia (sesja I: 1-4 lipca 2010 r.). Sesje 

odbywać się będę w Karmelitańskim Cen-

trum Rekolekcyjno-Pielgrzymkowym „Na 

Górce” im. Jana Pawła Wielkiego. Modera-

torem Studium Teologii Modlitwy jest o. dr 

Łukasz Kasperek OCD. Więcej na temat 

Studium – na stronie internetowej Karmeli-

tańskiego Instytutu Duchowości 

(www.kid.edu.pl).  

Karmelici Bosi: Dzień Prowincji 

W dniu 8 czerwca br. odbył się w Poznaniu 

kolejny Dzień Warszawskiej Prowincji - 

braterskie spotkanie zakonników przyby-

łych z klasztorów całej prowincji. W tym 

dniu karmelici mieli także radość święto-

wania jubileuszu 25-lecia profesji zakonnej 

następujących Ojców: o. Leonarda Cie-

chanowskiego (Białoruś), o. Jana Malic-

kiego (Afryka), o. Łukasza Kansego 

(Drzewina) oraz o. Mariana Stankiewicza 

(Warszawa).  

Na spotkaniach ogólnych oraz grupowych 

poruszane były tematy związane z modli-

twą, charyzmatem karmelitańskim - szcze-

gólnie w kontekście zbliżającego się Wiel-

kiego Jubileuszu 500-lecia narodzin św. 

Teresy od Jezusa. Za: 

www.karmelicicbosi.pl 

Spotkanie rodziców chrystusowców 

W dniach 10-13 czerwca odbyło się w 

domu zakonnym w Częstochowie spotka-

nie rodziców księży i braci chrystusowców. 

Zjazd, który miał miejsce już po raz siód-

my, zgromadził trzydziestkę matek i ojców 

chrystusowców z różnych zakątków Polski. 

Obecni rodzice mieli okazję jeszcze bar-

dziej się poznać, wspólnie pomodlić za 

swoich synów kapłanów, jak i za całe 

Towarzystwo Chrystusowe oraz o nowe 

powołania do zgromadzania. 

 

Obecny na spotkaniu przez dwa dni prze-

łożony generalny ks. Tomasz Sielicki pod-

czas zorganizowanego spotkania, a także 

w homilii dziękował rodzicom za ich dar – 

synów, których dali Kościołowi i Towarzy-

stwu. Zapewnił o stałej łączności z bliskimi 

naszych współbraci i o modlitwie za żyją-

cych i zmarłych. 

 Każdego dnia rodzice spotykali się na 

Eucharystii, różańcu i innych modlitwach 

także na Jasnej Górze. Kilkoro z nich 

wzięło udział w audycji Radia Jasna Góra 

dotyczącej roli rodzica kapłana w świecie, 

a także dało świadectwo do tygodnika 

„Niedziela”. Wszyscy wzięli także udział w 

jednodniowej pielgrzymce do Krakowa-

Łagiewnik i na Wawel, gdzie modlili się 

przy relikwiach św. Stanisława oraz przy 

grobie pary prezydenckiej. Natomiast na 

ul. Franciszkańskiej 3 modlili się przy 

„oknie papieskim” o beatyfikację Jana 

Pawła II.  

Gospodarz miejsca ks. Zygmunt Stefański 

TChr dziękując rodzicom za przybycie i 

zapraszając ich za rok wyraził nadzieję, że 

kolejne – ósme – spotkanie zgromadzi 

jeszcze większą liczbę rodziców. Oni zaś 

sami zapewnili, że przyjadą, bowiem dla 

nich to nie tylko spotkanie, ale swoiste 

rekolekcje, które budują więzi i tworzą 

wielką rodzinę rodziców chrystusowców. 

Spotkanie prowadził przez wszystkie dni 

ks. Mariusz Sokołowski TChr.  Za: 

www.chrystusowcy.pl  

 

4. Franciszkański Piknik Rodzinny 

w Sanoku 

 

Dwa tysiące osób uczestniczyło w 4. Fran-

ciszkańskim Pikniku Rodzinnym zorgani-

zowanym w Skansenie w Sanoku. W cza-

sie imprezy zbierane były pieniądze na 

sprzęt rehabilitacyjny dla Ośrodka Rehabi-

litacji Dzieci i Młodzieży, działającego przy 

tamtejszym klasztorze franciszkańskim. 

Piękna pogoda i towarzyszący wszystkim 

duch franciszkańskiej radości przyczyniły 

się do dobrej zabawy, a jednocześnie do 

realizacji szczytnego celu" - mówi jeden 

organizatorów pikniku o. Adama Klag z 

klasztoru franciszkanów w Sanoku. Do-

chód z loterii fantowej, aukcji i kwesty to 

4 tys. 450 zł.  

 

W czasie pikniku wystąpił zespół "Fran-

ciszkańskie Dzwoneczki", obchodzący w 

tym roku 10. rocznicę działalności. Z tej to 

okazji burmistrz Sanoka Wojciech Blechar-

czyk wręczył członkom zespołu pamiątko-

wy puchar, życząc dalszych sukcesów 

muzycznych. (...)  

W przygotowanie i przebieg pikniku włą-

czyły się wszystkie grupy, działające przy 

parafii franciszkanów i uczniowie Gimna-

zjum nr 1 w Sanoku. "Impreza odbyła się 

13 czerwca, kiedy obchodzone jest wspo-

mnienie liturgiczne św. Antoniego z Pad-

wy. Wierzymy, że dzięki Świętemu z Pad-

wy mieliśmy wspaniałą pogodę i tworzyli-

śmy niepowtarzalną wspólnotę, która 

potrafiła bezinteresownie tworzyć to dobre 

dzieło, jakim jest Ośrodka Rehabilitacji 

Dzieci i Młodzieży. Dziękujemy wszystkim 

za wszelkie dowody życzliwości i zaanga-

żowanie" - podsumował gwardian i pro-

boszcz parafii franciszkańskiej w Sanoku 

o. Zbigniew Kubit. (…) Za: 

www.franciszkanie.pl    

 

Dziewczyny z (misyjnym) pomy-

słem na wakacje 

 

Nie trzeba wcale być księdzem czy siostrą 

zakonną, by wyjechać na misje. Na przy-

kład w ramach Międzynarodowego Wolon-

tariatu Don Bosco młodzi ludzie przygoto-

wują się do pracy misyjnej w różnych 

krajach świata. Również w Zespole Szkół 

Salezjańskich w Łodzi zawiązało się Koło 

Misyjne, prowadzone przez panią Irenę 

Dójczyńską–Wróbel. 

 

Uczniowie salezjańskiej szkoły nie przygo-

towują się co prawda do wyjazdów misyj-

nych do innych krajów, ale tu, w Polsce, 

prowadzą działania propagujące i wspiera-

jące misje na świecie. Niektórzy z nich 

postanowili jednak, by zrobić coś więcej, 

biorąc udział w „prawdziwej” akcji misyjnej. 

Pod czujnym i troskliwym okiem pedagoga 

szkolnego ks. Roberta Bednarskiego, 

Madzia Kowalska, Agata Królak, Klaudia 

Krygier, Kasia Majchrowska i Patrycja 

Rabenda przygotowywały się przez cały 

rok szkolny do zorganizowania w te waka-

cje kolonii dla dzieci uczących się w pol-

skiej szkole w Rakańcach na Litwie. 

Oprócz przygotowań natury technicznej 

(ułożenie programu kolonii) przez cały rok 

zbierały środki umożliwiające zrealizowa-

nie tego pięknego projektu.  

 

Ponadto przez liczne spotkania formacyj-

ne, modlitewne przygotowały się do wyjaz-

du od jakże ważnej strony duchowej. 

Dziewczyny i księdza Roberta będzie 

wspierać w Rakańcach Agnieszka Gołda, 

wolontariuszka salezjańska, która przez 

pewien czas z wielkim oddaniem pomaga-

ła dzieciom ulicy w Ugandzie. Członkowie 

misyjnego koła zetknęli się z nią podczas 

specjalnie zorganizowanego spotkania. 

Wspaniała jest owa inicjatywa dziewczyn, 

by wyjechać na misje na Litwę. To na-

prawdę piękne, że są młodzi ludzie, którzy 

pomimo wielu ciekawych zajęć propono-

wanych im przez dzisiejszy świat, chcą 

poświęcić swój czas, pomagając bezinte-

resownie innym.       Za: www.salezjanie.pl  

 

http://www.kid.edu.pl/
http://www.karmelicicbosi.pl/
http://www.chrystusowcy.pl/
http://www.franciszkanie.pl/
http://www.salezjanie.pl/
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  Wiadomości zagraniczne  

 

 

Pogrzeb Bpa Luigi Padovese OFM-

Cap zamordowanego w Turcji 

 

Ojciec Święty jednoczy się w modlitwie za 

duszę tego umiłowanego pasterza i w 

dziękczynieniu za jego hojne świadectwo 

Ewangelii oraz zdecydowane zaangażo-

wanie na rzecz dialogu i pojednania, jakie 

charakteryzowało jego kapłańskie życie i 

posługę biskupią”. Te słowa telegramu 

wystosowane w imieniu Benedykta XVI 

przez kardynała sekretarza stanu odczy-

tano podczas pogrzebu bp. Luigiego Pa-

dovese, który odbył się w Mediolanie. 

Pożegnanie zamordowanego w Turcji 

włoskiego misjonarza zgromadziło tłumy 

wiernych, około dwustu kapłanów i 40 

biskupów, w tym delegację sekretarzy 

konferencji episkopatów Europy.Papieża 

reprezentował abp Edmond Farhat, były 

nuncjusz w Turcji, który przed sześciu laty 

konsekrował o. Padovese po jego nomi-

nacji na wikariusza apostolskiego Anatolii. 

 

 

Mszy pogrzebowej w mediolańskiej kate-

drze przewodniczył kard. Dionigi Tetta-

manzi. W homilii arcybiskup stolicy Lom-

bardii stwierdził, że zmarły był „prawdzi-

wym budowniczym pojednania i pokoju, 

poczynając od wzajemnego poszanowa-

nia i braterskiej otwartości”. Dodał przy 

tym, iż na jego przykładzie spełniają się 

słowa Jezusa o ziarnie pszenicznym, które 

musi obumrzeć w ziemi, aby wydać plon 

obfity. „Pszenicznym ziarnem, które nie-

postrzeżenie przynosi owoc, był o. Luigi 

ze swym niestrudzonym wysiłkiem budo-

wania przestrzeni dialogu i spotkania 

kultur, religii i samych chrześcijan między 

sobą” – stwierdził kard. Tettmanazi. Za-

pewnił też niewielką wspólnotę katolicką 

Turcji o pamięci, jaką Kościół powszechny 

ją otacza w jej „męczeńskiej” codzienności 

wiary i życia.          Za: Radio Watykańskie 

 

Generał Legionistów Chrystusa na 

audiencji u Benedykta XVI 

 

Na audiencji prywatnej Benedykt XVI 

przyjął 17 czerwca o. Alvaro Corcuerę 

Martineza del Rio, przełożonego general-

nego Legionistów Chrystusa. Zgromadze-

nie to w związku z ujawnieniem skandali 

seksualnych z życia jego założyciela, 

zmarłego w 2008 r. o. Marciala Maciela 

Degollado, zostało poddane wizytacji. Po 

jej zakończeniu Papież zapowiedział 1 

maja mianowanie delegata, który pokieru-

je Legionistami Chrystusa i powoła komi-

sję dla zbadania ich zakonnych konstytu-

cji. Życie i struktura Legionu wymagają 

bowiem dogłębnej rewizji, jak stwierdzono 

w ogłoszonym wówczas komunikacie.  

 

Legioniści Chrystusa, założeni w 1941 r., 

są dziś obecni w ponad 20 krajach. Pro-

wadzą ok. 160 szkół, w tym 18 wyższych. 

Zgromadzenie liczy 800 księży i ponad 2,5 

tys. seminarzystów. Do związanego z nim 

ruchu Regnum Christi należy ok. 70 tys. 

wiernych świeckich. Za: Radio watykań-

skie 

 

Korea Południowa i Wietnam: za-

kończenie Roku Kapłańskiego 

 

Uroczyste zakończenia Roku Kapłańskie-

go odbyły się w Kościołach lokalnych na 

całym świecie. W Korei Południowej 170 

księży wyruszyło na pielgrzymi szlak po 

kilku sanktuariach maryjnych. Trasa pere-

grynacji miała 16 kilometrów. Razem ze 

swym biskupem szli kapłani i ponad 3 tys. 

wiernych. Bp Lazarus You Heung-sik z 

diecezji Tedzon zachęcał pielgrzymują-

cych do ponownego ofiarowania życia 

Jezusowi, bo dzięki temu staną się auten-

tycznymi świadkami Jego miłości. Na 

zakończenie uroczystości ordynariusz 

podseulskiej diecezji oznajmił o wysłaniu 

koreańskich księży do pracy misyjnej w 

Chile i Francji.  

 

Natomiast na zakończenie Roku Kapłań-

skiego w Wietnamie w dawnym Sajgonie 

wyświęcono rekordową liczbę 33 nowych 

księży. Co ciekawe, 30 z nich to zakonni-

cy, a jedynie trzej to duchowni diecezjalni. 

Święceń kapłańskich udzielił kard. Jean 

Baptiste Pham Minh Man. W uroczysto-

ściach wzięło udział ponad 5 tys. wier-

nych. Metropolita Ho Chi Minh podzięko-

wał rodzinom za dotychczasowe wspiera-

nie powołań synów. Zachęcił też, by ich 

modlitwa trwała w każdej sytuacji, w jakiej 

nowi księża będą pracować w winnicy 

Pańskiej, a ich duchowa obecność ma 

wspierać posługę pełnioną przez synów. 

 Za: Radio watykańskie 

 

Pierwszy mariański kapłan z Ka-

zachstanu 

 

Mariańska Prowincja Opatrzności Bożej 

od soboty 12 czerwca ma nowego prezbi-

tera. Święcenia kapłańskie w Karagan-

dzie, w Kazachstanie, przyjął ks. Aleksiej 

Miciński. Neoprezbiter jest pierwszym 

marianinem urodzonym w Kazachstanie, 

jego powołanie kształtowało się w parafii 

prowadzonej przez księży marianów. Cały 

proces formacji odbył w Polsce; w 2009 r. 

ukończył mariańskie seminarium w Lubli-

nie. 

Szafarzem sakramentu był abp Jan Paweł 

Lenga MIC, biskup Karagandy. Liturgia, 

sprawowana w języku rosyjskim, miała 

miejsce w rodzinnym kościele NMP Matki 

Kościoła. W Eucharystii uczestniczyli 

współbracia, którzy na przestrzeni lat 

pracowali w misyjnej placówce w Kara-

gandzie. Kandydata do święceń przed-

stawił o. prowincjał Paweł Naumowicz 

MIC.  

Radość z przyjęcia święceń dzieliło liczne 

grono przybyłych parafian oraz rodzina i 

przyjaciele. Szczególnym gościem był 

przybyły z Astany Paweł Cieplak, amba-

sador RP w Kazachstanie. Następnego 

dnia ks. Aleksiej sprawował uroczystą 

mszę św. prymicyjną.  Okolicznościowe 

kazanie wygłosił ks. Wojciech Sokołowski 

MIC, który stał u początków rozeznawania 

powołania zakonnego i kapłańskiego 

neoprezbitera. Nawiązując do jego życio-

wej drogi, życzył mu, by był dobrym i 

świętym kapłanem. Rafał Zalewski MIC                       

Za: www.marianie.pl  

Rzeźba polskich salezjanów ofia-

rowana dla domu generalnego 

 

Bracia Kruczkowie zadziwili po raz wtóry. 

Ich ostatnie dzieło, przekazane wczoraj, 

15 czerwca, do Domu Generalnego Sale-

zjanów, odtwarza w wielkości naturalnej i 

w sposób bardzo realistyczny Ks. Bosko i 

Ks. Rua. Zostało ono poświęcone tego 

ranka przez samego Ks. Cháveza. 

 

Ks. Robert i ks. Leszek Kruczkowie, bracia 

bliźniacy, urodzeni w 1991 r., wykonali, na 

zlecenie samego Przełożonego General-

nego, nową rzeźbę, która przedstawia Ks. 

http://zyciezakonne.pl/Papie�a reprezentowa� abp Edmond Farhat, by�y nuncjusz w Turcji, kt�ry przed sze�ciu laty konsekrowa� o. Padovese po jego nominacji na wikariusza apostolskiego Anatolii.  Mszy pogrzebowej w mediola�skiej katedrze przewodniczy� kard. Dionigi Tettamanzi. W homilii arcybiskup stolicy Lombardii stwierdzi�, �e zmar�y by�
http://www.marianie.pl/
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Bosko i Ks. Rua, wykonujących bardzo 

wymowne gesty. Rzeźba, zrealizowana w 

polichromicznym gipsie, ma 188 cm wyso-

kości i 389 cm obwodu. 

Tak to dzieło opisują sami bracia: “Ks. 

Bosko, już w podeszłym wieku, strudzony 

życiem, ale wciąż uśmiechnięty, siedzi na 

fotelu jak patriarcha, mędrzec, ojciec 

wielkiej rodziny. Lewą ręką wręcza Ks. 

Rua swój życiowy testament, Konstytucje 

salezjańskie, i przekazuje mu kierowanie 

Zgromadzeniem Salezjańskim. Prawą 

ręką, wyciągniętą do przodu, wskazuje 

następcy na jego przyszłą pracę i jedno-

cześnie zaprasza do współpracy tych, 

którym leży na sercu dobro młodzieży”. 

 

“Ks. Rua z pokorą przyjmuje Konstytucje i 

zadanie kierowania Zgromadzeniem; ufnie 

się uśmiecha i z wielką nadzieją spogląda 

w przyszłość, świadomy stałego wsparcia 

ze strony Ks. Bosko”. Ks. Bosko siedzi na 

patriarchalnym tronie, który zdaje się być 

wykuty w skale i na niej solidnie utwier-

dzony; po lewej stronie katedry jest dobrze 

widoczny Herb salezjański: znak trwałości 

Zgromadzenia, założonego na solidnych 

podstawach wiary, nadziei i miłości. 

Przed południem miała miejsce prosta i 

wzruszająca ceremonia poświęcenia. W 

obecności obu artystów, ks. Marka Chrza-

na, Inspektora Prowincji Krakowskiej, 

członków Rady Generalnej, Inspektorów 

ostatnio mianowanych i salezjanów z 

Domu Generalnego ks. Chávez dokonał 

poświęcenia figury. “Bardzo chciałem, aby 

ta figura została tutaj właśnie umieszczo-

na, przy wejściu do naszego Domu, i to z 

wielu powodów: obchodzimy stulecie 

śmierci Ks. Rua, ten dom jest jemu po-

święcony, a poza tym, patrząc na jego 

dynamiczną wierność, jesteśmy wezwani, 

jako Zgromadzenie i Rodzina Salezjańska, 

do działania dla dobra młodzież kierując 

się tą samą wizją prorocką i wytężonym 

działaniem, jakie charakteryzowały Ks. 

Bosko”.     Za: www.salezjanie.pl

   

  Witryna tygodnia 

 

 

  

DEON.pl rośnie w liczbach! 

 

DEON.pl to pierwszy katolicki portal spo-

łecznościowo-informacyjny w Polsce. 

Serwis ruszył pod koniec 2009 roku, by w 

niewiele ponad pół roku obecności w sieci 

notować 300 tysięcy odwiedzin i ponad 

milion odsłon stron w ciągu miesiąca.  

 

– Kiedy startowaliśmy wielu powątpiewało 

czy damy radę, czy to jeszcze czas na 

tworzenie kolejnego portalu. Nam jednak 

przyświecało przekonanie, że brakuje w 

internecie takiego miejsca, które łączy 

codzienne, normalne życie z wiarą i reli-

gią, część informacyjną ze społeczno-

ściową, że stworzymy nową jakość. – 

mówi menedżer portalu o. Artur Demko-

wicz, jezuita.  

Każdego dnia na portalu zamieszczane są 

aktualne informacje z kraju i ze świata, 

wiadomości sportowe, gospodarcze i 

kulturalne. Portal na bieżąco publikuje 

komentarze, teksty publicystyczne oraz 

informuje o tym, co dzieje się w Kościele. 

DEON.pl współpracuje z Polską Agencją 

Prasową, Katolicką Agencją Informacyjną 

z Radiem Watykańskim oraz wieloma 

tytułami prasowymi.  

– W dziale „Religia” poruszamy tematy 

związane z duchowością, teologią, dusz-

pasterstwem, życiem społecznym Kościo-

ła i ekumenizmem. Publikujemy wybrane 

artykuły z prasy katolickiej oraz zamiesz-

czamy fragmenty książek, które pojawiają 

się na rynku.  

Staramy się pisać o tym, co interesuje 

współczesnego człowieka. W dziale „Inte-

ligentne Życie” piszemy o relacjach mię-

dzyludzkich, rodzinnych, partnerskich, o 

wychowywaniu dziecka, o zdrowiu i kształ-

towaniu osobowości. Podpowiadamy jak 

sobie radzić z problemami, w życiu, w 

pracy i domu. Przyglądamy się rzeczywi-

stości, która nas otacza i dyskutujemy z 

naszymi Użytkownikami o tym, jak można 

ją kształtować.  

Od początku istnienia DEON.pl postawił 

na nowoczesną technologię i społeczeń-

stwo Web 2.0, dając Użytkownikom moż-

liwość i narzędzia do wyrażania i prezen-

tacji siebie, do pisania artykułów, do two-

rzenia własnych galerii zdjęć i do zawiera-

nia znajomości.  

– Jesteśmy dumni z tego, że wokół 

DEON.pl powstała internetowa społecz-

ność. Na portalu swoje konta założyło już 

kilka tysięcy użytkowników, którzy opubli-

kowali ponad 35 tysięcy wiadomości i 

prawie 3 tysiące zdjęć. Dzięki naszym 

użytkownikom na portalu archiwizują się 

unikatowe i egzotyczne zdjęcia z całego 

świata. Mamy galerię z terenów zalewo-

wych Nilu, z Indii, z Belize i inne. Ostatnio 

też trafiła na portal kolekcja unikatowych 

zdjęć z pogrzebu księdza Jerzego Popie-

łuszki – wylicza ojciec Demkowicz.  

DEON.pl wciąż się rozwija. Przyszłość 

portalu zakłada uruchamianie kolejnych 

serwisów: bazę parafii i rozwój stron para-

fialnych, nowoczesny sklep, program HR-

owy. W najbliższym dniach udostępniony 

zostanie użytkownikom udoskonalony 

mechanizm forum, stworzona będzie 

także możliwość publikowania zdjęć w 

różnych kategoriach. Trwają prace nad 

uruchomieniem serwisu blogowego. 

DEON.pl jest obecny na YouTube i Face-

booku.  

– W ostatnich dniach w dziale „Społecz-

ność” uruchomiliśmy także testowy moduł 

Parafie. Jest to nie tylko katalog wszyst-

kich parafii w Polsce z mechanizmem ich 

wyszukiwania, ale także narzędzie, które 

można rozbudowywać. Dzięki tej zakładce 

każda parafia w Polsce ma możliwość 

uzupełnienia profilu swojej zakładki na 

portalu DEON.pl o różnego rodzaju infor-

macje (godziny nabożeństwa, intencji 

mszalnych, aktualności parafialnych, 

galerii, itp.). Wokół parafii może się także 

tworzyć społeczność parafian, jak również 

funkcjonować forum służące wymianie 

informacji.  

Stworzyliśmy także bazę dokumentów 

parafialnych, które można ze stron portalu 

DEON.pl ściągnąć, wydrukować, a na-

stępnie dać do uzupełnienia Kapłanowi.  

Całkiem sporo jak na niemowlaka...  

Za: www.jeziuci.pl  

http://www.salezjani/
http://www.chrystusowcy.pl/
http://www.jeziuci.pl/
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  Refleksja tygodnia 

 

 

Bóg-Honor-Ojczyzna 

 

Kolejny raz prezentujemy odnoszące się do aktualnych wydarzeń rozważania przewodniczącego KWPZM Ks. Tomasza 

Sielickiego SChr. 

 

Z tej triady ideałów, rozumianych w pol-

skiej tradycji jako najwyższe wartości, dla 

których warto poświęcić życie, pierwszy 

jest oczywisty: pojęcie Boga, mimo laicy-

zacji, funkcjonuje w świadomości po-

wszechnej i zasadniczo nie jest kwestio-

nowane. Co najwyżej z relacji osobowej 

religijność zredukowana zostaje dopozio-

mu „poprawności formalnej” czy jeszcze 

niżej – do magii i lęku przed „siłą wyższą”, 

o której przychylność bezpiecznie jest 

zabiegać. 

 

Trzeci ideał, Ojczyzna, zyskał po 10 kwiet-

nia, po katastrofie pod Smoleńskiem, nowe 

zrozumienie i nową intensywność. Przeła-

mana została bariera pewnej nieśmiałości 

czy wstydliwości, gdy chodzi o przyznawa-

nie się do uczuć patriotycznych. Pod zabo-

rami czy okupacją trudno było kochać 

rządzone przez obcych twory państwowe 

żywiące się podzieloną Rzeczpospolitą. 

Kwintesencją świadomości Polaków był 

śpiew-modlitwa: „Ojczyznę wolną racz nam 

wrócić, Panie!”. W okresie reżimu komuni-

stycznego, gdy rozwiązano wszelkie wolne 

stowarzyszenia, a zmuszano do przyna-

leżności do ZMP, ZMS, ZSP, PZPR, TPPR 

(itp. itd.) oraz do wywieszania flag i 

uczestniczenia w pochodzie z okazji „1 

Maja – święta klasy robotniczej” oraz w 

obchodach „22 Lipca – Odrodzenia Polski”, 

dystans i opór wobec takiego „państwa” i 

takiej „ojczyzny”, wraz z jej pustymi i za-

kłamanymi symbolami, był swego rodzaju 

oznaką prawdziwego, choć skromnie prze-

żywanego, patriotyzmu i odcinania się od 

kolaboracji, która ciągle jest (i długo bę-

dzie) przedmiotem badań IPN. 

 

A co z elementem środkowym hasła ze 

sztandarów? Co z honorem? Z tym jest 

najgorzej. Powtarzam: Z HONOREM JEST 

NAJGORZEJ. Żyjemy w społeczeństwie i 

w pokoleniach, które w dużej mierze hono-

ru nie cenią, honoru nie mają. Nie mają go 

politycy obiecujący wyborcom raj na ziemi, 

by następnie po wyborach cynicznie i bez 

zająknięcia stwierdzić, że tak trzeba było, 

bo „kampania przedwyborcza rządzi się 

swoimi prawami”. Nie mają honoru studen-

ci ściągający na egzaminach i popełniający 

plagiaty przy pisaniu prac magisterskich. 

Nie mają honoru wszyscy goniący za 

karierą i pieniędzmi, depczący po innych i 

rozpychający się łokciami, bo „życie jest 

brutalne i trzeba walczyć o swój e, by do 

czegoś dojść”. Nie mają honoru ci szarzy 

obywatele, którzy kradną kosmetyki i inne 

drobiazgi z marketów, bo „ONI mają tyle, 

że nawet nie zauważą straty”, a także ci, 

którzy wywożą śmieci do lasu, bo „nie 

trzeba wtedy płacić firmie za wywóz”. Nie 

mają honoru niewinnie wyglądający młodzi 

turyści, pragnący szybko zarobić fortunę 

przez przemyt narkotyków i trafiający do 

więzień w egzotycznych światowych me-

tropoliach. Nie mają honoru małżonkowie 

łatwo decydujący się na rozwód i zmianę 

partnera z powodu „niezgodności charak-

terów” – wbrew składanemu z wielką pom-

pą, publicznie i przed Bogiem ślubowaniu, 

że chcą „wytrwać w tym związku w zdrowiu 

i w chorobie, w dobrej i złej doli, aż do 

końca życia”.  

 

Nie przejmują się honorem ci, którzy uro-

czyście „poświęcając się dobrowolnie na 

szczytną służbę Królestwa prawdy, pokoju 

i zbawienia”, składają dozgonne śluby 

czystości, ubóstwa i posłuszeństwa w 

zgromadzeniu zakonnym lub przyjmują 

święcenia kapłańskie, a po jakimś czasie 

beztrosko, z uśmiechem i tryumfem na 

twarzy oznajmiają, że to była mała pomył-

ka – „sorry” – i że właśnie dopiero co zna-

leźli szczęście swojego życia o bardzo 

konkretnych wdzięcznych kształtach i 

czarującym głosie. Albo mądrze i filozo-

ficznie ogłaszają: „Sumienie kazało mi 

odejść. To nie tak miało być”.  

 

Chodzi o rzekomą „niesprawiedliwość, 

demoralizację, którą przynosi życie w 

środowisku duchownych”. Bo „nie wpro-

wadzono w Kościele zmian, które wyzna-

czają standardy cywilizowanego świata”. 

(Jak brzmi odwrotność słowa „nawróce-

nie”? Najodpowiedniejszy byłby chyba 

termin „przewrócenie się”. Powyższe cyta-

ty pochodzą ze stron internetowych bied-

nego człowieka przewróconego, który 

szuka samousprawiedliwienia w oskarża-

niu i szkalowaniu świata wartości, w któ-

rym wyrósł, a który zdradził. Oby jak naj-

szybciej powstał). 

 

Czy pojęcie zdrady jeszcze istnieje? Tak, 

istnieje w literaturze, ale czy jeszcze funk-

cjonuje w życiu codziennym? Czy oczywi-

stą rzeczą jest nadal przeżywanie zdrady 

jako popełnionego zła, grzechu, jako tra-

gedii osobistej i społecznej? Czy boli nadal 

kogoś utrata twarzy, utrata honoru? „Ko-

goś” – tak, znajdą się jeszcze tacy nieży-

ciowi „wrażliwcy”, ale to raczej ginący 

gatunek… Pacta sunt servanda – „Umów 

należy dotrzymywać”… 

 

Hasło kończącego się Roku Kapłańskiego 

brzmi: „Wierność Chrystusa, wierność 

kapłana”. W Fatimie podczas nieszporów 

z kapłanami w dniu 12 maja br. Ojciec 

Święty Benedykt XVI mówił: „Pozwólcie, że 

otworzę przed wami serce, aby powiedzieć 

wam, że głównym zadaniem każdego 

chrześcijanina, a zwłaszcza osoby kon-

sekrowanej i Sługi Ołtarza, powinna być 

wierność, lojalność wobec własnego powo-

łania, jak ucznia, który chce iść za Panem. 

Wierność trwająca w czasie jest imieniem 

miłości; miłości spójnej, prawdziwej i 

głębokiej do Chrystusa Kapłana. […] W 

tym kończącym się już Roku Kapłańskim 

niech na was wszystkich zstąpi obfita 

łaska, abyście żyli radością konsekracji i 

świadczyli o wierności kapłańskiej budo-

wanej na wierności Chrystusa.  

 

Zakłada to oczywiście prawdziwą zażyłość 

z Chrystusem w modlitwie, aby było to 

mocne i intensywne doświadczenie miłości 

Pana, która powinna prowadzić kapłanów i  

osoby konsekrowane do tego, aby na Jego 

miłość odpowiedzieć w sposób wyłączny i 

oblubieńczy.” „Dla Jego bolesnej męki miej 

miłosierdzie dla nas i całego świata!” 

 

Wasz współbrat 

ks. Tomasz Sielicki Schr 

przewodniczący KWPZM
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  Zapowiedzi wydarzeń  

 

 

Sesja o formacji kobiet konsekro-

wanych u krakowskich jezuitów 

 

Szkoła  Formatorów działająca przy Wyż-

szej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej 

Ignatianum w Krakowie, organizuje 30 

czerwca 2010 r. otwartą Sesję Formacyjną 

poświęconą powołaniu i formacji kobiet 

konsekrowanych.    

Śladami Maryi – radości, zagrożenia i 

wyzwania dla kobiet konsekrowanych 

we współczesnym świecie.  

Sesję  poprowadzi Siostra Profesor Brenda 

Dolphin z Instytutu Psychologii Papieskie-

go Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzy-

mie.    

Siostra Brenda ze Zgromadzenia Sióstr 

Miłosierdzia jest Irlandką. Przez wiele lat 

pracowała w formacji zakonnej jako pro-

motorka powołań, mistrzyni nowicjatu i 

junioratu. Jako radna generalna  była 

odpowiedzialna za formację w Zgroma-

dzeniu. Brała także udział w międzyzakon-

nych programach formacyjnych w Irlandii i 

Anglii. Od roku 1987, z przerwami, jest  

profesorem w Instytucie Psychologii Pa-

pieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w 

Rzymie.   Program sympozjum można 

znaleźć na www.zyciezakonne.pl  

O. M. Kożuch i o. K.  Dyrek zapra-

szają przełożonych do Zakopanego 

 

Dwaj byli prowincjałowie jezuitów oraz 

znani specjaliści w dziedzinie formacji,  o. 

Krzysztof  Dyrek i o. Marian Kożuch kierują 

zaproszenie do przełożonych zakonnych 

na specjalną sesję, która odbedzie się w 

domu rekolekcyjnym jezuitów w Zakopa-

nem „na Górce”, przy ulicy Ks. Kaszelew-

skiego 9.  

 

Organizatorzy sesji piszą: spotkanie roz-

poczniemy 1 października, po południu, a 

zakończymy 3, w południe. Sesja jest 

przeznaczona dla przełożonych zakonow 

meskich. Chcemy podczas niej, w duchu 

modlitwy, refleksji i dyskusji odpowiedziec 

na pytanie: „Jak pelnic dzisiaj misje przeło-

żonego?” (tytuł sesji).  

Nie ma grupy bez lidera, nie ma wspólnoty 

bez przełożonego. Jaka role pelni i jaki być 

powinien przełożony? 

> Jak budować wspólnotę i wpływać na jej 

prawidłowy rozwój? Jaki jest cel naszych 

wspólnot i jak wspomaga w jego realizacji 

przełożony? W jaki sposób podchodzic do 

problemow we wspólnocie i jak je rozwią-

zywać? Jak pomagac „trudnym współbra-

ciom”? Zainteresowani sesją proszeni są o 

kontakt mailowy z organizatorami, e-mail:  

zjdyrek@cyf-kr.edu.pl  

 

Kondycja współczesnego człowieka i jego 

miejsce w społeczeństwie, narodzie, Ko-

ściele i świecie będą tematem Rekolekcji 

społecznych, które odbędą się w Korbielo-

wie w dniach 16-22 sierpnia br. Rekolekcje 

adresowane są szczególnie do studentów i 

ludzi w średnim wieku.  

 

Celem rekolekcji jest powiększenie świa-

domości problematyki społecznej oraz 

znalezienie konkretnych pomysłów na 

wyzwania współczesności. Uczestnicy 

będą poszukiwali odpowiedzi na pytania: 

co to jest działalność społeczna, jak ma 

wyglądać i jak można uczestniczyć w tym 

co społeczne?  

Rekolekcje społeczne u dominika-

nów w Korbielowie 

Rekolekcje prowadzone będą metodą 

warsztatową, organizatorzy stawiają na 

wzajemne słuchanie i rozmowę, stawianie 

pytań i szukanie na nie odpowiedzi. Do 

poprowadzenia rekolekcji zaproszone 

zostały osoby, które mają już doświadcze-

nie i są zaangażowane w życie społeczne, 

jak i te które dopiero są u początku takiej 

działalności. Wśród nich m. in.: Małgorzata 

i Jan Żarynowie, Iwona i Wojciech Włodar-

czykowie, Małgorzata i Dariusz Żołnierczu-

kowie, Jan Michalewski, Iwona Bienka, 

Agnieszka Bejnarowicz, Olga Dubiel, Mo-

nika Derda, Adrianna Żołnierczuk, Alek-

sandra Ejsmont, Ola Wilczak, Monika 

Dembińska, o.Marek Urbanowski OP i 

bracia dominikanie.  

Szczegółowy program i opis rekolekcji, 

biogramy organizatorów, informacje o 

warunkach uczestnictwa znaleźć można 

na stronie internetowej Domu rekolekcyj-

nego w Korbielowie. Za: 

www.dominikanie.pl  

 

 

 

Odeszli do Pana 

 

 

ŚP. O. TADEUSZ PIETRUCZUK (1944-2010) SC 

 

W dniu 12 czerw-

ca odszedł do 

Pana o. Tadeusz 

Pietruczuk, pijar. 

Był duszpaste-

rzem i wieloletnim 

katechetą w 

Krakowie-Rako-

wicach, Jeleniej 

Górze-Cieplicach, 

Łowiczu i Warszawie. Nauczał religii w 

Liceum Zakonu Pijarów w Krakowie i był 

wychowawcą w internacie pijarskim. W 

Zakonie pełnił funkcję Asystenta Prowin-

cjalnego. Przeżył lat 76, w zakonie 52, w 

kapłaństwie 47. 

 

Msza św. pogrzebowa odprawiona zosta-

nie w Sanktuarium Matki Bożej nauczyciel-

ki Młodzieży w Warszawie na Siekierkach 

(ul. Gwintowa 3) w dniu 18 czerwca o 

godz. 11.00. O godz. 13.00 nastąpi odpro-

wadzenie Zmarłego do grobowca zakon-

nego od bramy IV na Cmentarzu Powąz-

kowskim. 

 

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Pa-

nie! 

Za: www.pijarzy.pl

http://www.zyciezakonne.pl/
mailto:zjdyrek@cyf-kr.edu.pl
http://www.rekolekcje.dominikanie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=169&Itemid=113
http://www.dominikanie.pl/
http://www.pijarzy.pl/
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ŚP. O. WAWRZYNIEC HENRYK RATAJCZAK (1930-2010) OSB 

 

 Ojciec Wawrzyniec 

Henryk Ratajczak OSB 

urodził się 12 maja 

1930 roku w Kościanie 

w Wielkopolsce. Po 

ukończeniu szkoły 

podstawowej i średniej 

rozpoczął życie 

monastyczne w 

klasztorze benedyk-

tynów w Lubiniu, a kontynuował je w opac-

twie tynieckim. Tam 6 stycznia 1953 złożył 

pierwsze śluby zakonne, a dokładnie za 

trzy lata, w roku 1956 - profesję uroczystą. 

Do kapłaństwa przygotowywał się studiu-

jąc w Instytucie Teologicznym Paulinów w 

Krakowie na Skałce 3 maja 1959 ksiądz 

biskup Karol Wojtyła, późniejszy Jan Pa-

weł II, udzielił mu w Kalwarii Zebrzydow-

skiej święceń prezbiteratu.Formację dusz-

pasterską uzupełniał w Pastoralnym Stu-

dium Teologicznym OO Franciszkanów w 

Krakowie. W latach 1971- 1976 był pro-

boszczem parafii tynieckiej. 

Dopóki pozwalał mu stan zdrowia głosił 

rekolekcje dla osób duchownych i wiernych 

świeckich. Jak mawiał, „zjeździł całą Pol-

skę". Jednocześnie z oddaniem i pogodą 

ducha przez wiele lat opiekował się Gość-

mi Opactwa a także tynieckimi oblatami. 

Wylew, a następnie nieudane operacje 

kolana unieruchomiły go na ostatnie lata 

życia w klasztorze. Choć miał nadzieję 

wrócić do pełni sił - a tym samym do 

uczestnictwa we wspólnym oficjum - swoje 

ograniczenia i słabości znosił cierpliwie i z 

uśmiechem. Wciąż miał wielu penitentów 

wielu - zarówno Współbraci, jak i ludzi 

świeckich. Bardzo się cieszył z możliwości 

codziennego odprawiania Mszy św. we 

własnej zakonnej celi. Zwykł był mawiać: „ 

Codziennie mogę odprawiać Mszę świętą, 

przyjmować Boże miłosierdzie, a mam się 

przejmować tym, że mnie kolana bolą?". 

Wiele czytał, wykorzystując treści lektur w 

posłudze spowiednika. Przeżył dwa złote 

jubileusze - zakonny w roku 2003 i kapłań-

ski w roku 2009. Osłabiony stałymi dole-

gliwościami i ostatnią operacją - tym razem 

okulistyczną - do ostatnich chwil nie utracił 

pokoju i głębokiej ufności w Panu, do 

którego odszedł w krakowskim szpitalu 

bonifratrów 15 VI 2010 o godz. 2.12.  

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 18 

czerwca (piątek) o godz. 14.00 w kościele 

św. Piotra i Pawła w Tyńcu. Za: 

www.tyniec.mm.com.pl  

 

ŚP. BR. PIOTR SZAFRANEK (1918-2010) SChr 

 

19 czerwca 2010 r., w szpitalu w Puszczy-

kowie zmarł br. Piotr Szafranek SChr. 

Msza Święta pogrzebowa zostanie odpra-

wiona 23 czerwca 2010 r. (środa) o godz. 

13.30 w kościele parafialnym pw. M.B. 

Wniebowziętej w Puszczykowie. Ostatnie 

pożegnanie na cmentarzu parafialnym w 

Puszczykowie bezpośrednio po Mszy Św.  

Śp. br. Piotr Szafranek SChr urodził się 26 

czerwca 1918 r. w Kościanie. Do Towarzy-

stwa Chrystusowego wstąpił w 1 sierpnia 

1938 r. Wojna przerwał jego nowicjat. 

Ponownie wstąpił do Towarzystwa 4 lipca 

1945 r. Dnia 8 grudnia 1946 r. w Poznaniu 

na ręce Sługi Bożego o. Ignacego Posa-

dzego złożył pierwszą profesję, zaś do-

zgonną 27 lutego 1952 r. w Puszczykowie. 

Pełnił misję Towarzystwa w: Gryficach, 

Poznaniu, Ziębicach, Puszczykowie. Ce-

niony dekorator-plastyk. Twórca licznych 

dekoracji na uroczystości 1000-lecia chrztu 

Polski oraz nawiedzenia parafii przez kopię 

Jasnogórskiego Obrazu. Autor dekoracji w 

Gnieźnie w czasie pierwszej pielgrzymki 

Jana Pawła II do Polski w 1979 r. Z po-

święceniem dbał o wystrój kościołów i 

okolicznościowe dekoracje w parafiach 

prowadzonych przez chrystusowców.  

Za: www.chrystusowcy.pl

 

 

ŚP. Br. WALENTY STACHOWIAK (1928-2010) OSsP 

 

W dniu maryjnym, w 

sobotę, 19 czerwca 

2010 r., po godz. 

18.30, leżąc na 

oddziale szpitala 

częstochowskiego na 

Zawodziu, odszedł 

po zasłużoną nagrodę do Pana paulin brat 

Walenty Stachowiak.  

 

Brat Walenty Stachowiak przeżył 82 lata. 

Urodził się 2 lutego 1928 r. w parafii Wło-

szakowice w diecezji poznańskiej. Rodzi-

cami jego byli Franciszek i Marianna z d. 

Suchodolska. W Zakonie Paulinów brat 

Walenty profesję złożył 13 września 1961 

r. Doświadczył w życiu wiele cierpienia, w 

tym udręki wojennej okupacji. Jako paulin 

przez ponad pół wieku żył i z oddaniem 

pracował 'na chwałę Boga i pożytek ludzi-

om' na wielu paulińskich placówkach. 

Wszedzie budował wielu swoją dobrocią i 

modlitwą. Jak mówi paulin brat Alojzy Wąs, 

opiekujący się chorymi w klasztorze na 

Jasnej Górze, 'brat Walenty tym razem, 

czego wcześniej nigdy nie robił, przygoto-

wał i zostawił na swoim stoliku adresy - 

kogo z rodziny zawiadomić o jego śmierci'.  

 

Polecamy modlitwie internautów duszę 

tego wielkopolanina, brata Walentego 

Stachowiaka, brata z Zakonu św. Pawła 

Pierwszego Pustelnika. Brata bogobojnego 

i rozmodlonego, a przy tym do ostatnich 

dni życia bardzo pogodnego, mimo pode-

szłego już wieku i postępującej choroby 

Za: www.jasnagora.com

 

http://www.tyniec.mm.com.pl/
http://www.chrystusowcy.pl/
http://www.jasnagora.com/

