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Wiadomość tygodnia 

 

 

Rzemieślnicy na Jasnej Górze 

 

29. Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego trwa 

na Jasnej Górze w niedzielę, 27 czerwca. 

Podczas tegorocznej pielgrzymki nastapiło 

poświęcenie Wotum Rzemiosła Polskiego 

- kutych krat z przedstawieniami histo-

rycznych orłów jako godła państwa pol-

skiego. Kraty zostały zamontowane na 

Szczycie jasnogórskim. To wotum rze-

mieślników, wykonywane przez kilkana-

ście ostatnich lat, w tym roku zostało 

zakończone.  

 

Kraty, ozdobnie udekorowane, poświęcił 

na początku Mszy św. bp Henryk Toma-

sik.  

 

Wykonawcą wotum Przeniosła Polskiego 

jest Leszek Zulewski z Gdańska. Zajmuje 

się on kowalstwem artystycznym. „Pomysł 

powstania tego dzieła powstał ok. 12 lat 

temu, a pomysłodawcą był o. Jan Golon-

ka. Dzieło przedstawia historię Orła Pol-

skiego kutą w żelazie od początku do 

czasów II Rzeczypospolitej. Z przerwami 

prace trwały ok. 10 lat. Czuję wielkie za-

dowolenie i spokój, że udało się po tylu 

latach ukończyć”.  Waldemar Pacut , 

rzemieślnik częstochowski dodaje: „Te 

kraty to robota kowalska w metalu kutym, 

grubość blachy do 10 mm, później cynko-

wane i złocone według projektu Bogdana 

Pietruszki z Gdańska. Wykonanie tego to 

bardzo trudna sztuka”. 

  

Kraty ozdabiają górna część ołtarza polo-

wego na Szczycie. Centrum tej części 

stanowi mozaika Maki Bożej Częstochow-

skiej, która również jest darem Rzemiosła 

Polskiego. „Mieliśmy ten zaszczyt i szczę-

ście, że Jan Paweł II poświęcił tę mozaikę 

w czasie pobytu tu na Jasnej Górze. To 

jest wysiłek całego Rzemiosła Polskiego i 

dzisiaj mamy zwieńczenie tego i radosny 

czas przekazania wotum dla Jasnej Góry - 

dopowiada Marek Sokołowski , wice 

przewodniczący Krajowej Rady Duszpa-

sterstwa Związku Rzemiosła Polskiego w 

Warszawie.  

 

Zgromadzeni na jasnogórskim spotkaniu 

pielgrzymi wraz ze starszyzną cechową 

ubraną w tradycyjne stroje z insygniami 

cechowymi reprezentują wiele rzemieślni-

czych izb branżowych, m.in.: stolarską, 

fryzjerską, cukierniczą, szewską i spożyw-

czą.  

 

„Rzemiosło Polskie jest częścią dużego 

sektora przedsiębiorczości wytwórczo-

usługowej tłumaczy - Jerzy Bartnik, prezes 

Rzemiosła Polskiego – Mamy zakłady 

metalowe z trudną, zakłady budowlane: 

instalacyjne, elektryczne klimatyzacyjne, 

wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrze-

wania, ale są i tradycyjne rzemiosła: cu-

kiernicze, piekarnicze, wędliniarskie - to 

wszystko, co blisko człowieka. Rzemiosło 

jest służbą, a więc żyje dla człowieka i 

koło niego. Po nas musi zostać ślad”. 

Wystawiono kilkaset pocztów sztandaro-

wych. Za organizację tegorocznego spo-

tkania odpowiada Izba Rzemiosła i Małej 

Przedsiębiorczości w Radomiu. Hasłem 

spotkania sa słowa: „Z Maryją bądźmy 

świadkami miłości”. 

  

„To jest bardzo ciekawa grupa zawodowa, 

która ma piękną tradycję sięgającą śre-

dniowiecza – stwierdza bp Henryk Toma-

sik z Radomia - Ta grupa społeczna zaw-

sze była bardzo mocno związana z Matką 

Bożą, mamy tu na Jasnej Górze wspania-

łe znaki tej troski o kult, o Matkę Bożą. Tej 

grupie, tak jak każdej potrzebna jest wier-

ność, wierność Chrystusowi, Matce Bożej, 

i wierność tym zasadom, które były wy-

pracowane w ciągu lat. Od Matki Bożej 

uczymy się tej postawy wierności Panu 

Bogu”. Starszyznę cechową oraz poczty 

sztandarowe przy figurze Matki Bożej na 

placu jasnogórskim witał i kropił wodą 

święconą o. Jan Golonka, paulin, opiekun 

rzemieślników z ramienia klasztoru jasno-

górskiego już od 29. lat.  

 

Zebranych na uroczystej Mszy św. o godz. 

11.30 w imieniu Jasnej Góry powitał pod-

przeor klasztoru o. Sebastian Matecki. 

„Dzisiejsze spotkanie w jasnogórskim 

sanktuarium dla nas, paulinów, kustoszy 

tego miejsca, jest okazją, by z całego 

serca podziękować za wszelkie dobro, 

jakie rzemiosło polskie czyniło i czyni cały 

$#guid{9C29E979-214E-43F7-9F98-A2BA293FD135}#$ 
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czas dla Jasnej Góry – za wasz stały 

wkład i wielką ofiarność, aby Jasna Góra 

mogła być jak najgodniejszym tronem 

Królowej Polski – mówił o. Matecki - Bóg 

zapłać za tyle dowodów waszej troski i 

ofiarność. W szczególny sposób dzięku-

jemy za wspaniałe kraty z polskimi orłami! 

Dzisiaj kraty w całości zamknięte, wyzło-

cone, zostaną poświęcone. Wiemy, że był 

to etap kilku lat, sukcesywnie ustawiane 

na jasnogórskim Szczycie, a dziś chcemy 

dziękować za cały dar, poświęcić go na 

chwałę Boga i Jasnogórskiej Bogarodzi-

cy”.  

 

Uroczystej Mszy św. przewodniczył biskup 

radomski Henryk Tomasik, a koncelebro-

wali: krajowy duszpasterz Rzemiosła ks. 

Krzysztof Rusiecki, duszpasterz z Rado-

mia ks. Andrzej Zarzycki i duszpasterze 

rzemieślników z całej Polski. Na piel-

grzymce obecni byli: prezes Związku 

Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik i pre-

zes Zarządu Izby Rzemiosła i Małej 

Przedsiębiorczości w Radomiu Jan Ja-

worski.  Podczas liturgii śpiewał Rze-

mieślniczy Chór Męski „Pochodnia”, a 

grała Jasnogórska Orkiestra Dęta pod dyr. 

Marka Piątka 

.  

Za: www.jasnagora.com   

.Za

 

 

     

  Wiadomości krajowe 

 

Uroczystości ku czci 108 Męczenni-

ków w Licheniu 

 

19 czerwca, w Sanktuarium Maryjnym w 

Licheniu odbyły się obchody 11 rocznicy 

beatyfikacji 108 Męczenników – ofiar II 

wojny światowej, wśród których są dwaj 

mariańscy kapłani. Obchody rozpoczęły 

się o godz. 12.00 Mszą św. przed Cudow-

nym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej.  

 

Licheńskie Sanktuarium jest ogólnopolskim 

miejscem kultu 108 Męczenników. W 

przyziemiu miejscowej bazyliki znajduje się 

kaplica nazwana imieniem błogosławio-

nych. W jej ołtarzu umieszczono obraz 

autorstwa Stanisława Baji przedstawiający 

Chrystusa wśród 108 Męczenników. Obraz 

ten towarzyszył uroczystości beatyfikacyj-

nej, która odbyła się 13 czerwca 1999 roku 

w Warszawie.  

W gronie 108 Męczenników są ludzie 

odznaczający się wielkim heroizmem – 

ratujący Żydów duchowni, teściowa, która 

oddała swoje życie za ciężarną synową, 

uwięzieni w obozie koncentracyjnym księ-

ża oraz dwaj mariańscy kapłani: Jerzy 

Kaszyra (1904-1943) i Antoni Leszczewicz 

(1890-1943), którzy zginęli w płomieniach 

podczas pacyfikacji wsi Rosica na Białoru-

si. Jednym z błogosławionych jest także 

ksiądz Henryk Kaczorowski, który w latach 

1928-1939 pełnił obowiązki rektora Semi-

narium Duchownego we Włocławku, a  

wcześniej, od jesieni 1915 r., przez dzie-

więć miesięcy zastępował proboszcza w 

Licheniu.                          Za: www.lichen.pl  

Biskupi u Stóp Matki Bożej Gietrz-

wałdzkiej 

 

W dniach od 18 do 20 czerwca br. w Olsz-

tynie trwało 352 Zebranie Plenarne Epi-

skopatu Polski. Połączone było z obcho-

dem uroczystości jubileuszowych 750-lecia 

Warmińskiej Kapituły Katedralnej, które 

odbędą się 20 czerwca 2010 r. we From-

borku. W czasie pobytu na Warmii część 

Księży Biskupów mieszka w Sanktuarium 

Matki Bożej w Gietrzwałdzie, dzięki czemu 

kanonicy mieli możliwość uczestniczenia 

19 czerwca w Eucharystii sprawowanej 

przez 25 Księży Biskupów.  

 

Mszy św.  przewodniczył Ks. Bp Stanisław 

Napierała –ordynariusz kaliski, a okolicz-

nościowe Słowo Boże wygłosił Ksiądz 

Proboszcz Józef Stramek. Podczas homilii 

ks. Proboszcz przedstawił historię obja-

wień gietrzwałdzkich oraz przybliżył 

wszystkim zgromadzonym pobożność „ 

Świętej Warmii”. 

   

W słowie końcowym ks. bp  Stanisław 

Napierała wyraził  w imieniu wszystkich 

zgromadzonych biskupów, wielką radość z 

możliwości przebywania w Sanktuarium 

Gietrzwałdzkim u stóp Pani Ziemi Warmiń-

skiej, w miejscu gdzie Matka Boża ze-

chciała się objawić na Ziemi Polskiej i 

podziękował za gościnne przyjęcie przez 

Księży Kanoników Regularnych Laterań-

skich, Siostry Katarzynki i Siostry Służki 

NMP.                          Za: www.kanonicy.pl  

 

Nowy zarząd prowincji franciszka-

nów z Panewnik 

 

W klasztorze Franciszkanów w Katowicach 

Panewnikach w dniach 20-25 czerwca 

2010 roku odbywa się Kapituła Prowincji 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

Zakonu Braci Mniejszych w Polsce. Kapitu-

le przewodniczy wizytator generalny - o. 

Rufin Maryjka OFM z Prowincji Matki Bożej 

Anielskiej. W obradach bierze udział 44 

braci, będących reprezentantami wspólno-

ty prowincjalnej liczącej obecnie 292 pro-

fesów, a wraz z nowicjuszami i postulan-

tami 310 braci. Jednymi z nich są przed-

stawiciele z Fundacji Wszystkich Świętych 

na Ukrainie i Stygmatów św. Franciszka na 

Białorusi. 

 

Tematem wiodącym Kapituły są słowa: 

„Otrzymaliśmy Ewangelię jako dar, którym 

chcemy się podzielić”. Kapituła, w dniu 23 

czerwca 2010 r. dokonała wyboru Ministra 

Prowincjalnego, którym został ponownie o. 

dr Ezdrasz Biesok OFM, pełniący ten 

urząd przez ostatnie 6 lat.  

 

 

 

O. Ezdrasz Franciszek Biesok OFM urodził 

24 stycznia 1963 roku w Cieszynie. Życie 

zakonne rozpoczął w 1982 roku a pierwszą 

profesję zakonną złożył 27.08.1983 w 

Osiecznej. Profesję wieczystą złożył 

8.10.1989 roku w Jerozolimie. Święcenia 

prezbiteratu otrzymał z rąk ks. bpa Gerar-

da Bernackiego 14.05.1992 roku w Kato-

wicach Panewnikach. W latach 1994-1996 

odbył studia licencjackie na Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim z prawa kano-

nicznego, a w latach 1997-1999 studia 

doktoranckie na Antonianum w Rzymie.  

Pełnił różne posługi dla Prowincji: wice 

magister braci kleryków w Panewnikach 

(1999-2001), wice sekretarz prowincji 

(1999-2000), definitor prowincji (2001-

2004), gwardian klasztoru w Górkach 

Wielkich (2001-2004). Na Kapitule Prowin-

cjalnej w 2004 roku po raz pierwszy został 

http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/8193.mp3
http://www.jasnagora.com/
http://www.lichen.pl/
http://www.kanonicy.pl/
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wybrany Ministrem Prowincjalnym. Wybra-

no także Wikariusza Prowincji o. Antonina 

Brząkalika, który także pełnił ten urząd 

przez ostatnie 6 lat. Kapituła dokonała 

również wyboru pięciu Definitorów, czyli 

członków Zarządu Prowincji na następne 

trzy lata. Definitorami zostali: o. Józef 

Czura, o. Manfred Gruber, o. Dymitr Że-

glin, o. Lucjusz Wójtowicz, o. Filip Kahlert. 

Definitorium wspomaga Ministra Prowin-

cjalnego w kierowaniu życiem Braci w 

Prowincji.                o. Idzi Soroburski OFM                                                  

Za: www.panewniki.franciszkanie.pl  

V Kongres Szkół im. Ks. Bronisława 

Markiewicza 

 

To już mały jubileusz… Po raz piąty do 

Miejsca Piastowego przybyli uczniowie ze 

szkół noszących imię Ks. Bronisława Mar-

kiewicza. Jak zawsze wzięli udział we 

Mszy świętej, której w tym roku przewodni-

czył Ojciec Generał Michalitów ks. Kazi-

mierz Radzik, w nabożeństwie ucałowania 

relikwii swojego Patrona „Dotyk ojca”, a 

także w agapie. Na tegoroczny Kongres, 

we wtorek 22 czerwca br., przybyło ponad 

300 uczniów reprezentujących 15 szkół. 

Wielkie wrażenie zrobiły 3 bataliony mło-

dzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-

nych w Miejscu Piastowym - wszyscy 

ubrani w wojskowe mundury.  

 

 

 

Do łez wzruszyli zebranych uczniowie ze 

szkoły w Trzebosi, którzy w ramach homilii 

wystawili krótką sztukę „Tylko miłość ocala 

serce”. Zapełnione wszystkie miejsca 

siedzące, wiele osób stojących z tyłu, a po 

bokach w dwóch szpalerach ok. 60 

uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-

nych w Miejscu Piastowym - wszyscy 

ubrani w wojskowe mundury, piękne 

dziewczęta i dumni chłopcy. Rozbrzmiewa 

muzyka i czysty śpiew zespołu „Angel”. 

Tak wyglądało sanktuarium „na Górce” w 

dniu 22 czerwca br. o godz. 10.30, gdy do 

ołtarza zbliżała się procesja liturgiczna: 

kilkunastu kapłanów z głównym celebran-

sem ks. Kazimierzem Radzikiem, przeło-

żonym generalnym michalitów, poczty 

sztandarowe, asysta.  

Wzruszającą, krótką sztukę „Tylko miłość 

ocala serce” - w ramach homilii - przed-

stawiły dzieci i młodzież z Trzebosi. Piękne 

piosenki, głębokie teksty dały wszystkim 

wiele do myślenia. Po końcowym błogo-

sławieństwie, wbrew jakimkolwiek political 

correctness, przestrzegającym przed każ-

dym, kto próbuje cię dotknąć (czy można 

żyć, normalnie się rozwijać bez dotyku, 

przytulenia, pogłaskania?...), zebrani prze-

żyli nabożeństwo „Dotyk ojca” - podchodzi-

li, by ucałować relikwie bł. Ks. Bronisława. 

W tym czasie dziewczęta z zespołu „An-

gel” śpiewały piosenkę „Twoje ręce przytu-

liły mnie”. Każdy otrzymał też maleńką 

figurkę Matki Bożej (kopia tej z Miejsca 

Piastowego) oraz pocztówkę z wizerun-

kiem Patrona. (... 

Na V Kongres Szkół im. Ks. Bronisława 

Markiewicza przybyło ponad 300 uczniów i 

nauczycieli z 15 ośrodków szkolnych. Byli 

więc: uczniowie szkół podstawowych z 

Baryczki, Harty, Kosienic, Leszczawy 

Dolnej, Pruchnika, Tuligłów; gimnazjaliści z 

Gaci, Krosna, Nowej Słupi i Pruchnika; 

uczniowie z Zespołu Szkół w Trzebosi i 

Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimna-

zjalnych w Miejscu Piastowym; licealiści z 

Miejsca Piastowego (Niższe Seminarium), 

wychowankowie Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego z Brzozowa i 

studenci z Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Jarosławiu. Wszystkim 

towarzyszyli nauczyciele i duszpasterze 

Za: www.michalici.pl 

  

Redemptoryści świętują 60-lecie 

nieustannej nowenny 

 

W Gliwicach rozpoczęły się obchody jubi-

leuszu 60-lecia nowenny nieustannej w 

Polsce. W niedzielę 27 czerwca pod prze-

wodnictwem wikariusza prowincjała o. 

Piotra Chyły celebrowano Mszę św. w 

Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego 

w Gliwicach. W liturgii uczestniczyli licznie 

redemptoryści ze wspólnot w Gliwicach, 

Warszawie, Krakowie i Tuchowie, misjona-

rze z Urugwaju, Boliwii, Brazylii, kapłani 

diecezjalni dekanatu Gliwice-Centrum, 

klerycy z WSD Redemptorystów, poczty 

sztandarowe górników i strażaków oraz 

duża liczba wiernych. 

 

Podczas liturgii zagrała orkiestra górnicza 

z kopalni w Śośnicy a także wystapił chór 

parafialny. Po zakończonej Mszy św., w 

godzinach popołudniowych, odbył się 

koncert pieśni Maryjnych. 

60 lat temu rozpoczęła się w naszej świą-

tyni wielka i piękna modlitwa, ktora nie-

przerwanie trwa do dziś – zaznaczył wita-

jąc uczestników liturgii o. Piotr Świerczok, 

proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża 

Świętego w Gliwicach. Natomiast o. Piotr 

Chyła w homilii przypomniał okoliczności 

narodzin nabożeństwa nowenny nieustan-

nej odprawianej przed ikoną Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy. Po homilii dokonał 

aktu zawierzenia Maryi redemptorystów i 

ich posługiwanie w Kościele w Polsce i 

świecie oraz wszystkich, ktorzy przed Jej 

obraz przychodzą, aby się modlitć. 

 

Rozpoczęte w Gliwicach obchody roku 

jubileuszowego przebiegają pod hasłem 

„Przychodzę z ufnością przed Twój święty 

obraz”. Kolejnym ich etapem będzie paź-

dziernikowe sympozjum naukowe w Tu-

chowie, podczas którego zostanie zapre-

zentowany „Przewodnik duszpasterski 

nowenny nieustannej”, zawierający odno-

wiony obrzęd nabożeństwa wraz z nowymi 

tekstami modlitw. Natomiast w czerwcu 

2011 roku w Gliwicach odbędzie się mię-

dzynarodowe spotkanie czcicieli Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy. Będą na nim 

obecni przedstawiciele zagranicznych 

ośrodków kultu, m.in. z USA i Filipin, gdzie 

nabożeństwo nieustannej nowenny cieszy 

się wielką popularnością wśród wiernych. 

 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy jest znaną formą kultu Matki Bożej 

w Polsce. Wywiera duży wpływ na kształt 

pobożności Maryjnej w naszej ojczyźnie. 

Każdego roku redemptoryści inicjują nabo-

żeństwo nieustannej nowenny średnio w 

25 nowych parafiach. Pierwszą nowennę 

odprawiono publicznie w kościele Podwyż-

szenia Krzyża Świętego w Gliwicach przy 

ul. Daszyńskiego 2 dnia 23. stycznia 1951 

r. 

 

Hasło roku jubileuszowego „Przychodzę z 

ufnością przed Twój święty obraz” jest 

zaczerpnięte z Modlitwy rzymskiej, którą 

rozpoczyna się nabożeństwo nowenny 

nieustannej.               Za www.redemptor.pl  

Jubileusz i wizyta w Polsce genera-

ła Misjonarzy Świętej Rodziny 

 

W Polsce przebywa w ramach obchodów 

25-lecia kapłaństwa Przełożony Generalny 

Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny 

Ks. Edmund Michalski MSF (pierwszy w 

115-letniej historii Zgromadzenia Polak, 

wybrany na Przełożonego Generalnego 

10 października 2007 r.). W ramach cele-

bracji srebrnego jubileuszu kapłaństwa 

Ksiądz Generał odwiedził domy formacyjne 

Misjonarzy Świętej Rodziny: Nowicjat w 

Wielkim Klinczu i Wyższe Seminarium 

Duchowne w Kazimierzu Biskupim, a także 

Sanktuarium Maryjne w Górce Klasztornej 

oraz Dom Prowincjalny w Poznaniu.  

 

 

 

 

Głównym punktem obchodów 25-lecia 

kapłaństwa była uroczysta Msza św. w 

kościele Wyższego Seminarium Duchow-

nego w Kazimierzu Biskupim w dniu 

27.06.2010 r., gdzie w uroczystościach 

oprócz trzech kolegów kursowych Księdza 

Generała (Ks. Piotr Piksa MSF, pracujący 

http://www.panewniki.franciszkanie.pl/
http://www.michalici.pl/
http://www.redemptor.pl/
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w Bąblinie w Centrum Formacji Świętoro-

dzinnej, Ks. Ryszard Jasiak MSF, pracują-

cy w Kanadzie i Ks. Erhard Osmańczyk 

MSF, pracujący w Norwegii), uczestniczył 

Zarząd Prowincjalny MSF oraz liczni ka-

płani i wszyscy alumni Misjonarzy Świętej 

Rodziny, a słowo Boże wygłosił znany i 

ceniony kaznodzieja Ks. Stanisław Mali-

nowski MSF. Ks. Generał przekazał wyra-

zy wdzięczności za modlitewne wsparcie w 

jego kapłańskim życiu, zachęcił młodych 

współbraci do wiernego trwania przy Chry-

stusie, a jako opiekun ministrantów w 

latach seminaryjnych wyraził nadzieję, że 

tak jak w tym, 2010 roku wyświęcony 

został w Zgromadzeniu jeden z mieszkań-

ców Kazimierza Biskupiego, tak być może 

w szeregach ministrantów znajdą się jego 

następcy. Ksiądz Generał powróci do 

Rzymu we wtorek, 29.06.2010 r. 

Ks. Bogdan Mikutra MSF, Sekr. Prow. 

 

W Kielcach powstaje pallotyńskie 

Centrum Dialogu 

 

Pallotyńskie Centrum Dialogu, Wychowa-

nia i Promocji powstanie w klasztorze na 

Karczówce, a klasztor odzyska dawny 

blask. Umowę o dofinansowaniu Pallotyń-

skiego Centrum Dialogu, Wychowania i 

Promocji Karczówka podpisują marszałek 

Adam Jarubas i rektor klasztoru ksiądz Jan 

Oleszko.  

 

 

 

Pallotyni to zakon misyjny. Prowadzą w 

ramach Stowarzyszenia Apostolstwa Kato-

lickiego misje w Afryce, na kontynencie 

amerykańskim (Wenezuela, Kolumbia, 

Meksyk) oraz na Antylach. Działalność tę 

przybliża urządzona już w pomieszcze-

niach klasztoru na Karczówce stała wy-

stawa eksponatów z misji. Po mszy świę-

tej, klasztoru ksiądz Jan Oleszko zaprosił 

wszystkich uczestników mszy ... na obiad 

do klasztornego refektarza. Tu, zanim 

podano strogonowa, pulpety i półmiski z 

pierogami, w obecności gości Karczówki, 

marszałek Adam Jarubas podpisał preu-

mowę na realizację projektu „Pallotyńskie 

Centrum Dialogu, Wychowania i Promocji 

– Karczówka”.  

Wartość inwestycji wynosi 6,3 miliona. 

Dofinansowanie zarządu województwa 

wyniesie 4 miliony 904 tysiące złotych, 

resztę sfinansują księża pallotyni. Inwesty-

cja ma rozpocząć się w II kwartale tego 

roku, a zakończyć w IV kwartale 2012 

roku.. Pieniądze pochodzą z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. To 

bardzo dobry projekt. Cieszę się, że Kar-

czówka, nasze świętokrzyskie miejsce 

mocy, zmieni się i znów stanie się ważnym 

punktem na turystycznej mapie Kielc – 

powiedział marszałek Adam Jarubas.  

Chcemy by Karczówka odzyskała dawną 

świetność. To ważne miejsce dla Kielc. 

Miasto i nasz region wymagają promocji. A 

młodzieży brakuje miejsc, gdzie mogłaby w 

normalnych warunkach spędzić czas. 

Chcemy to w jakiś sposób zmienić. Zamie-

rzamy przeprowadzić gruntowny remont i 

modernizację niewykorzystanej części 

klasztoru i przystosować ją do pełnienia 

funkcji noclegowo-gastronomicznych, 

konferencyjnych i dydaktycznych. Skorzy-

sta miasto i przede wszystkim turyści - 

młodzież zorganizowana, grupy młodzie-

żowe, uczestnicy zajęć szkoleniowo-

formacyjnych, a także bywalcy imprez 

kulturalnych. Dziękujemy za wsparcie i 

obiecujemy, ze te pieniądze będą należy-

cie wykorzystane powiedział po podpisaniu 

umowy rektor klasztoru na Karczówce 

ksiądz Jan Oleszko.  

Pallotyni z Karczówki nie czekając na 

wsparcie już prowadzą w klasztorze prace 

remontowe. Przez ostatnie dwa lata stara-

niem księdza rektora odnowiona została 

kaplica świętej Barbary. Figura świętej 

poddana została konserwacji, ołtarz stanął 

w nowym miejscu, naprzeciw głównego 

wejścia, a kaplicę odgrodziła metalowa 

kuta krata. Zostały też odnowione dwa 

boczne ołtarze, zabytkowe kościelne orga-

ny, główna nawa kościoła jest pomalowa-

na. Te wszystkie zmiany widać gołym 

okiem. Klasztor się zmienia na korzyść i 

chciałoby się życzyć, żeby wszędzie byli 

tacy gospodarze – mówi Stanisław Szrek – 

prezes Stowarzyszenia Genius Loci Kar-

czówka, które wspiera wszelkie działania 

zmierzające do przywrócenia Karczówce 

dawnej świetności.              Za: InfoSAC  

Nagrodzona 'Bezsenność'  

o. Mateusza 

 

O. Mateusz Stachowski został laureatem 

Konkursu Literackiego Fundacji Elbląg, w 

kategorii Elbląski Rękopis Roku, za zbiór 

wierszy "Bezsenność". O pracach wyróż-

nionych mówił podczas spotkania Ryszard 

Tomczyk - przewodniczący Kapituły, pi-

sarz, publicysta, artysta, krytyk literacki. O. 

Mateusz Stachowski - franciszkanin w 

Zakonie Braci Mniejszych Konwentualnych 

- swoje utwory poddał pod ocenę Kapituły 

już po raz kolejny. 

Dotychczas jednak w ramach konkursu 

zdobywał wyróżnienia. Tym razem przy-

szedł czas na miano najlepszego w kate-

gorii Rękopis Roku. Zbiór zostanie wydany 

w tomiku, a koszty z tym związane pokryje 

Fundacja Elbląg.  

"I tym razem jego wiersze ujęły jurorów 

daleką od dogmatyzmu czy ortodoksji 

swobodą i otwartością w traktowaniu pro-

blemów życia - mówił Ryszard Tomczyk w 

trakcie uroczystego rozstrzygnięcia Kon-

kursu w Galerii El. - Podczas debaty juro-

rów wysoko oceniono prostotę wyrazu jego 

utworów, zręczność apelowania zarówno 

do emocji, jak i intelektu w pełnych polemi-

ki rozprawach ze współczesnością, umie-

jętność konstruowania celnych konceptów, 

dojrzałość, sprawność poetycką, również i 

dowcip, nierzadko nabrzmiały ironią i auto-

ironią".                Za: www.franciszkanie.pl   

 

 

   

  Wiadomości zagraniczne  

 

 

Benedykt XVI do mniszek domini-

kańskich: jesteście w sercu Kościoła 

 

Benedykt XVI zachęcił dominikanki klauzu-

rowe do wdzięczności za powołanie do 

życia mniszego i zaznaczył, że znajduje się 

ono w centrum życia Kościoła. Papież 

odwiedził klasztor Matki Bożej Różańcowej 

na Monte Mario w Rzymie i odmówił z 

siostrami południową modlitwę godzin. 

Spotykając się ze wspólnotą mniszek pa-

pież podkreślił znaczenie ich modlitwy 

chórowej, której szczytem jest codzienna 

Eucharystia. Stwierdził, że w "ten sposób 

owocna staje się ich konsekracja Bogu w 

ciszy i ukryciu, nie tylko w wymiarze osobi-

stego oczyszczenia i uświęcenia, ale także 

w odniesieniu do apostolatu wstawiennic-

twa za cały Kościół". „Znając dobrze sku-

teczność modlitwy, każdego dnia doświad-

czacie jak wiele łask uświęcenia może ona 

http://www.franciszkanie.pl/
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wyjednać Kościołowi” – powiedział Ojciec 

Święty. 

 

Benedykt XVI zachęcił siostry do wdzięcz-

ności za powołanie monastyczne, oznacza-

jące "całkowitą przynależność do Chrystu-

sa". „Forma życia kontemplacyjnego, którą 

otrzymałyście z rąk świętego Dominika na 

sposób klauzurowy, umieszcza was, jako 

żywe i niezbędne członki w sercu Mistycz-

nego Ciała Pana, którym jest Kościół; i tak 

jak serce pobudza krew do krążenia i pod-

trzymuje życie całego ciała, tak wasze 

życie ukryte z Chrystusem, przeniknięte 

pracą i modlitwą, przyczynia się do utrzy-

mania Kościoła, narzędzia zbawienia dla 

każdego człowieka, którego Bóg odkupił 

swoją krwią” – stwierdził papież. 

 

Ojciec Święty podkreślił znaczenie modli-

twy sióstr, przedstawiających Bogu potrze-

by duchowe i materialne wielu osób prze-

żywających trudności, czy też ludzi, którzy 

oddalili się od Chrystusa. Zachęcił je do 

kierowania się we wszystkim "pragnieniem 

umiłowania Boga, który jest celem ich 

życia". „Z tego względu wybrałyście życie w 

ukryciu i wyrzeczenia się dóbr doczesnych: 

by pragnąć nade wszystko tego dobra, 

które nie ma sobie równych, owej drogo-

cennej perły, która warta jest wyrzeczenia 

się wszelkich innych dóbr, by mieć ją na 

wieki” – powiedział papież. 

Benedykt XVI zachęcił siostry, by każdego 

dnia wypowiadały swoje „tak” wobec Bo-

żych planów, z tą samą pokorą z jaką 

swoje „tak” wypowiedziała Najświętsza 

Dziewica. „Niech Ta, która w milczeniu 

przyjęła Słowo Boże, prowadzi was w 

waszej codziennej dziewiczej konsekracji, 

abyście mogły doświadczyć w ukryciu 

głębokiej bliskości, jaką Ona sama przeży-

wała z Jezusem” - stwierdził Ojciec Święty. 

 Za: www.dominikanie.pl 

 

Pielgrzymka Polonii niemieckiej do 

Neviges 

 

 

 

W dniach 19 i 20 czerwca br. prawie trzyty-

sięczna rzesza pielgrzymów reprezentują-

cych Polonię w Niemczech pielgrzymowała, 

podtrzymując piękną tradycję polskich 

emigrantów, do sanktuarium maryjnego w 

Neviges (opodal Essen). Tegorocznym 

uroczystościom przewodniczył przybyły z 

Tarnowa biskup Władysław Bobowski. 

Hasłem obecnej pielgrzymki Polaków były, 

w nawiązaniu do faktu, iż Neviges nazywa-

ne jest „westfalską Częstochową”, słowa: 

„Tutaj zawsze byliśmy wolni”. 

Warto podkreślić znamienny fakt, iż z roku 

na rok rośnie liczba pielgrzymów przybywa-

jących w pieszych grupach z poszczegól-

nych ośrodków prowadzonych przez księży 

chrystusowców, a także coraz liczniejszy 

udział polonijnej młodzieży. Głównym or-

ganizatorem tej pielgrzymki jest ks. prowin-

cjał Jerzy Wieczorek wraz ze współbraćmi. 

 

 Za: www.chrystusowcy.pl   

 

Nagroda dla opiekuna Polonii nowo-

jorskiej 

W niedzielę 6 czerwca, w znanej Restaura-

cji Princess Manor w centrum Greenpointu 

(polskiej dzielnicy Brooklynu , Nowy Jork) 

odbył się coroczny uroczysty bankiet orga-

nizowany przez Koło Przyjaciół Fundacji 

Jana Pawła II w Nowym Jorku. Na bankie-

cie wręczane są nagrody dla polskich księ-

ży szczególnie zasłużonych w pracy na 

rzecz Fundacji i Polonii. W tym roku wyróż-

niono ks. Tadeusza Maciejewskiego CM, 

proboszcza parafii Św. Cyryla i Metodego 

na dolnym Greenpoincie. W uroczystości 

wzięli udział przedstawiciele wielu instytucji 

polonijnych oraz księża z polskich parafii, w 

tym Konfratrzy z obu Misjonarskich parafii 

na Greenpoincie.  

Fundacja Jana Pawła II została ustanowio-

na dekretem papieskim 16 października 

1981 r. w odpowiedzi na wydarzenie o 

znaczeniu historycznym jakim był wybór 

kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. 

Jest to fundacja kościelna, non-profit, która 

stawia sobie za cel popieranie i realizację 

inicjatyw o charakterze naukowym, kultu-

ralnym, religijnym i charytatywnym, zwią-

zanych z pontyfikatem Ojca Świętego Jana 

Pawła II. (…) 

Jej szczegółowe cele, to: dokumentacja i 

studium pontyfikatu i magisterium Jana 

Pawła II, również we współpracy z instytu-

cjami o podobnym charakterze; opieka nad 

pielgrzymami w Rzymie (gdzie w Domu 

Polskim mieści się siedziba Fundacji) — 

gośćmi Fundacji; pomoc w formacji du-

chownych i świeckich, zwłaszcza pocho-

dzących z Europy środkowowschodniej; 

fundowanie stypendiów na uczelniach 

katolickich, czy też szerzenie wartości 

kultury i etyki chrześcijańskiej we współ-

czesnym świecie. Cele te realizuje Funda-

cja poprzez konkretne programy w ramach 

swoich wyspecjalizowanych instytucji. W 

realizacji tych celów pomagają organizo-

wane na całym świecie Koła Przyjaciół 

Fundacji. Takie Koło powstało w Nowym 

Jorku w 1997         Za: www.misjonarze.org 

Konsekracja nowego biskupa sal-

watorianina 

W dniu 1 maja 2010 r. Benedykt XVI pod-

niósł istniejącą od 1975 r. administraturę 

apostolską Komorów na Oceanie Indyjskim 

do rangi wikariatu apostolskiego Archipela-

gu Komorów. W 1998 r. tamtejsza wspólno-

ta katolicka została powierzona pieczy 

zgromadzenia salwatorianów. Pierwszym 

wikariuszem apostolskim został salwatoria-

nin, ks. Charles Mahuza Yava SDS. Wika-

riusz apostolski, mianowany 1 maja br. 

przez papieża biskupem tytularnym Apisa 

Maius, pochodzi z Kongijskiej Wiceprowin-

cji Misyjnej Salwatorianów, której w ostat-

nich latach był przełożonym. 

 

  

19 czerwca 2010 roku, w głównym kościele 

misji w Moroni (stolica Komorów), odbyła 

się konsekracja nowego biskupa Charlesa 

Mahuza Yava SDS. (…)      Za: www.sds.pl 

Uzbekistan: w Bucharze katolicy 

cieszą się z nowego kościoła 

 

W Bucharze został wybudowany kościół, 

klasztor i centrum parafialne. Teren budo-

wy jest o powierzchni 3000m2 i znajduje 

się w kwartale uzbeckim, gdzie dzisiaj już 

prawie nie mieszkają obywatele innych 

narodowości. Sąsiadami kościoła i klaszto-

ru są więc Uzbecy, praktykujący religię 

Mahometa. To miejsce znalazł i kupił w 

2002 r. pierwszy proboszcz ks. Andrzej 

Białek, pracujący obecnie w Polsce, w 

diecezji świdnickiej. W przeszłości znajdo-

wało się tu przedszkole. Budynek w mo-

mencie zakupu liczył 40 lat. Od razu przy-

stąpiono do prac remontowych, przerwa-

nych jednak niebawem z powodu powrotu 

do Polski ks. Białka. 

 

Nowe prace budowlane wznowiono w 

marcu 2005 r. Proboszczem mianowano O. 

Wojciecha Kordasa. Ten nowy etap w 

budowie rozpoczął się z założenia nowych 

fundamentów pod nieco zmodyfikowany 

projekt, uwzględniający wymogi życia za-

konnego. Pierwsza część budynku to ko-

ściół o niewielkich wymiarach (dł. 12m, 

szer. 10m, wys. 9m), zakrystia, biuro para-

fialne, hol. Dalej wybudowano piętrowy 

klasztor z 4 pokojami dla zakonników na 

piętrze i typowymi pomieszczeniami dla 

życia wspólnego. Trzecia część budowli 

przeznaczona została na centrum parafial-

ne. Są to dwie sale na parterze i  dwa 

pomieszczenia na pierwszym piętrze pod 

dachem. Powierzchnia parteru wynosi ok. 

500m2, o podobnej powierzchni jest piętro 

klasztorne. Na około budynku kościelno-

klasztornego znajduje się teren z przezna-

czeniem pod ogród i budynki gospodarcze. 

W kościele są już odprawiane msze święte 

i nabożeństwa.  

http://www.dominikanie.pl/
http://www.chrystusowcy.pl/
http://www.jp2f.opoka.org.pl/pl/index.html
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Klasztor nie jest jeszcze udostępniony do 

zamieszkania ze względu na brak instalacji 

kanalizacyjnej i cieplnej.  Pomieszczenia 

dla pracy duszpasterskiej są gotowe, acz-

kolwiek jeszcze nie wykończone. Ogólnie 

widok całego budynku sprawia dobre wra-

żenie i zachęca wielu ludzi do uczestnictwa 

w modlitwie. W ostatnim czasie, 17 kwiet-

nia 2010 r., odbyło się w kościele nabożeń-

stwo żałobne za tragicznie zmarłych w 

wypadku prezydenckiego samolotu pod 

Smoleńskiem. W uroczystości uczestniczyli 

liczni uzbeccy sąsiedzi i urzędnicy miejscy.  

Czytano modlitwy za zmarłych, zapalano 

świece, wpisywano kondolencje. Osobiście 

wyrażono mi jako Polakowi wiele słów 

współczucia, chętnie rozmawiano ze mną o 

katastrofie, historii Katynia, Polakach. 

Starsze pokolenie Uzbeków wspomina 

często wielu Polaków z czasów drugiej 

wojny światowej, kiedy tysiące naszych 

rodaków przewinęło się przez ten kraj. 

Wielu niestety nie powróciło do Ojczyzny, 

zostali pochowani na uzbeckiej ziemi. 

Zmarli z wycieczenia.  

   

Dzisiaj zostało odrestaurowanych kilkana-

ście polskich cmentarzy, na których odpra-

wiamy listopadowe nabożeństwa. Z wielkim 

oczekiwaniem przyjęto w Bucharze wiado-

mość o otwarciu kościoła. Uroczystość 

zgromadziła nie tylko ludzi z miasta, ale 

również delegacje parafialne z całego 

kraju.  

 

 

 

O. bp Jerzy Maculewicz przewodniczył 

temu świętu. Odbyło się ono w niedzielę, 

29 listopada 2009 r. Do południa dzień był 

wypełniony modlitwą i mszą świętą. Po 

obiedzie uroczystości przebiegały z udzia-

łem świeckich gości z urzędów miejskich, 

sąsiadów muzułmanów i wszystkich zapro-

szonych. Architekt projektu przeciął czer-

woną wstęgę u drzwi kościoła. Trzymały ją 

dwie dziewczynki wyznania prawosławne-

go. Uczestnicy kameralnej grupy muzycz-

nej, pielęgnujący na co dzień tradycje 

muzułmańskie, wzbogacili uroczystość 

klasycznymi utworami i śpiewem. Pewna 

młoda Uzbeczka zaśpiewała nawet arię w j. 

uzbeckim.  

   

Dyrektor państwowego muzeum w Bucha-

rze wygłosił historyczny odczyt o roli religii, 

w tym i chrześcijaństwa, w Centralnej Azji. 

Całkiem sympatycznym akcentem w końcu 

programu okazał się narodowy uzbecki 

taniec w wykonaniu dwunastoletniej uczen-

nicy szkoły muzycznej. To ona zebrała 

najwięcej oklasków. Niedługo po uroczy-

stości otwarcia kościoła, bo już z okazji 

świąt Bożego Narodzenia, gościliśmy w 

kościele pedagogów szkoły muzycznej z 

programem bożonarodzeniowych kolęd. 

Okazało się, że polskie kolędy nie są aż tak 

trudne do wykonania w j. rosyjskim, aby z 

nich zrezygnować. Ich chrześcijańskie 

teksty również nie wystraszyły naszych 

muzułmańskich przyjaciół. Koncert kolęd 

zakończył się tańcami w wykonaniu dzieci 

pedagogów. Po okresie budowania wcho-

dzimy dzisiaj w Bucharze na drogę głównej 

działalności duszpasterskiej, co oznacza 

misję pokoju, dialogu i świadectwa o jedno-

ści wierzących w Jednego Boga. O. Woj-

ciech Kordas OFMConv 

 

 

   

  Witryna tygodnia  

 

 

„Życie Duchowe” na lato 

 

Letni numer kwartalnika "Życie Duchowe" 

poświęcony jest tematowi "Kochać same-

go siebie". Jak zauważa we wstępie do 

numeru redaktor naczelny pisma Józef 

Augustyn SJ, dziś prezentowanie tematu 

miłości samego siebie "wpisuje się we 

współczesną promocję praw człowieka, 

jednak bez otwartego mówienia o jego 

obowiązkach. W takim podejściu łatwo 

zarazić, a nawet zatruć temat miłości do 

siebie postawą roszczeniową - nastawioną 

na branie bez dzielenia się z innymi". Jak 

zatem kochać samego siebie? 

W numerze na ten temat publikujemy 

między innymi rozważania Tomasza Kota 

SJ poświęcone biblijnemu przykazaniu 

Będziesz miłował swego bliźniego jak 

siebie samego. Artykuł jest próbą odpo-

wiedzi na pytanie, czy miłość własna jest 

koniecznym i uprzednim warunkiem, by 

kochać innych?  

 

Stanisław Morgalla SJ przedstawia nato-

miast podstawowe grzechy przeciw miło-

ści własnej, podając kilka najważniejszych 

rozróżnień pomocnych w autorefleksji i 

rachunku sumienia z miłości siebie. Pole-

camy także artykuł Marii Król-Fijewskiej, w 

którym autorka opisuje pułapki tak modnej 

dziś asertywności.  

 

 

 

W numerze ponadto tekst Leona Nieściora 

OMI Nienawiść siebie u Ojców pustyni 

oraz Jana Krasickiego Miłość siebie i 

samolubstwo u Bierdiajewa. 

W "Duchowości Ćwiczeń" publikujemy 

artykuł Dariusza Michalskiego SJ pt. Mo-

dlitwa w "Ćwiczeniach duchownych" po-

święcony doświadczeniu pogłębionej 

modlitwy w czasie ignacjańskich rekolek-

cji, a w dziale "Modlitwa i życie" - rozwa-

żania Krzysztofa Wonsa SDS o formacji 

ucznia według Ewangelii św. Marka. 

Wśród "Rozmów duchowych" zachęcamy 

do lektury wywiadu ze Stanisławem Je-

rzym Bryndalem, ołpińskim artystą-

rzeźbiarzem, który opowiada o swoich 

artystycznych inspiracjach i wzorach, a 

także rozmowę z ks. prof. Stanisławem 

Haręzgą na temat lektury Biblii.  

 

W numerze zamieszczamy także świadec-

twa, felietony w dziale "Słowo, obraz, 

czyn" oraz recenzje interesujących ksią-

żek.          Za: www.jeziuci.pl 

 

 

 

 

http://www.zycie-duchowe.pl/
http://www.jeziuci.pl/
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  Zapowiedzi wydarzeń  

 

 

XXVI Pielgrzymka Młodzieży o 

trzeźwość Narodu 

 

Już tylko kilka dni dzieli nas od rozpoczę-

cia XXVI Pieszej Pielgrzymki Młodzieży o 

Trzeźwość Narodu, która w tym roku wyru-

szy pod hasłem „Bądźmy świadkami miło-

ści”. Pielgrzymka rozpocznie się 1 lipca 

(czwartek) Mszą świętą w Archikatedrze 

Św. Jana Chrzciciela w Warszawie o godz. 

16.00. Jest możliwość przybycia bezpo-

średnio do katedry na Eucharystię lub 

wcześniej do parafii. św. Andrzeja Boboli w 

Markach-Strudze, a stamtąd razem udamy 

się do katedry. 

 

 

 

Dojazd do Marek autobusem z Dworca 

Wileńskiego lub z Dworca Wschodniego 

MKS nr 718. Koszt pielgrzymki: 95zł. 

Wszystkich uprawnionych do głosowania 

w wyborach prezydenckich serdecznie 

zachęcamy, aby zebrali ze sobą zaświad-

czenie do głosowania poza miejscem 

zamieszkania, które można odebrać 

w urzędzie. Prosimy, by śledzić bieżące 

informacje pielgrzymkowe na stronie 

www.trzezwosciowa.michalici.pl.  

Studia mariologiczne w Niepokala-

nowie 

Jedyny w Polsce i Europie Środkowo-

Wschodniej wydział Teologiczny, który 

prowadzi studia ze specjalizacji z mariolo-

gii zacznie działać od października w Nie-

pokalanowie. Uniwersytet Kardynała Ste-

fana Wyszyńskiego w Warszawie od no-

wego roku akademickiego otwiera Ośrodek 

Naukowo – Badawczy na terenie klasztoru 

franciszkańskiego. Placówka zajmowała 

się będzie pogłębianiem wiedzy teologicz-

nej o Najświętszej Maryi Pannie. Ośrodek 

będzie prowadził studia zaoczne - dokto-

ranckie z teologii ze specjalności mariolo-

gia oraz podyplomowe studia mariologicz-

ne. 

Jak podkreśla prof. UKSW ojciec Grzegorz 

Bartosik, franciszkanin, kierownik katedry 

mariologii i prodziekan wydziału teologicz-

nego, adresatem tych studiów 

są wykładowcy mariologii w seminariach i 

na wyższych uczelniach, kustosze sanktu-

ariów, członkowie ruchów kościelnych 

odnowy życia duchowego w Kościele i 

wszyscy, którzy chcieliby pogłębić swoją 

wiedzę o Najświętszej Maryi Pannie.  

Studia doktoranckie są skierowane do tych 

wszystkich, którzy posiadają już magiste-

rium bądź licencjat kanoniczy z teologii. 

Dla tych, którzy posiadają magisterium, 

studia trwają cztery lata, a dla tych, którzy 

posiadają licencjat kanoniczy z teologii - 

dwa lata. Studia podyplomowe adresowa-

ne są do tych, którzy mają już dyplom, a 

więc magisterium z jakiejkolwiek dziedziny, 

ale chcą pogłębić wiedzę mariologiczną 

nie podejmując się pisania rozprawy dok-

torskiej. Rekrutacja na ten rodzaj studiów 

już trwa, a  wykaz dokumentów jakie trze-

ba złożyć jest dostępny na stronie interne-

towej 

www.niestacjonarna.teologia.uksw.edu.pl. 

Dokumenty na studia doktoranckie można 

składać od 23 sierpnia do 10 września w 

gmachu głównym Uniwersytetu Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego przy ul. Dewajtis 5 

w Warszawie.  

W jednym roku organizowane będą trzy 

sesje dydaktyczne (tygodniowe) i jedna 

egzaminacyjna na zakończenie roku. 

Zajęcia odbywać się  będą w gmachu 

Instytutu Maryjno-Kolbiańskiego „Kolbia-

num”  w Niepokalanowie. Studenci będą 

mogli korzystać z zakwaterowania i posiłku 

podczas sesji w Domu Pielgrzyma w Nie-

pokalanowie. Udostępniona będzie rów-

nież dla nich Biblioteka.  

Inicjatywa studiów mariologicznych w 

Niepokalanowie stanowi wotum wdzięcz-

noći za ofiarę życia św. Maksymiliana 

Kolbego. Zakon franciszkański w tym roku, 

dokładnie 14 sierpnia otwiera Rok Kolbiń-

ski przygotowujący wspólnotę i wszystkich 

czcicieli Męczennika Auschwitz do święto-

wania 70 rocznicy ofiary życia ojca Kolbe-

go. O. M.Wódka OFMConv, Radio Niepo-

kalanów 

 

 

 

Odeszli do Pana 

 

 

ŚP. Ks. KAZIMIERZ JANKIEWICZ (1936-2010) MIC 

 

23 czerwca 2010 r. odszedł do wieczności 

ks. Kazimierz Jankiewicz MIC, rezydent 

domu zakonnego w Licheniu Starym. Ks. 

Kazimierz Jankiewicz, syn Józefa i Stani-

sławy, urodził się 17 VII 1936 r. w Czarni 

Małej, w woj. kujawsko-pomorskim. Po 

ukończeniu szkoły podstawowej w roku 

1950 został przyjęty do Niższego Semina-

rium Księży Marianów w Warszawie na 

Bielanach. Po ukończeniu dwóch lat nauki 

odbył nowicjat w Skórcu. 

 

Pierwsze śluby złożył 15 VIII 1953 r. W 

latach 1953-1955 przebywał w domu za-

konnym na warszawskiej Pradze, gdzie 

ukończył dwie kolejne klasy i złożył egza-

min dojrzałości, a następnie studiował 

filozofię w Wyższym Metropolitalnym Se-

minarium Duchownym w Warszawie. Śluby 

wieczyste złożył w Stoczku Klasztornym 15 

VIII 1959 r. W latach 1959-1963 odbył 

studia teologiczne w Wyższym Semina-

rium Duchownym we Włocławku. Święce-

nia kapłańskie z rąk ks. bpa Kazimierza 

Majdańskiego otrzymał 23 VI 1963 r.  

Pierwszą placówką był Licheń, gdzie pra-

cował duszpastersko do roku 1965. W 

latach 1965-1968 był duszpasterzem na 

Ealingu w Londynie. Po powrocie z Anglii 

przez kilka miesięcy pracował w Licheniu. 

W latach 1969-1979 był katechetą i dusz-

pasterzem młodzieży w Grudziądzu. Prze-

niesiony do Warszawy na Pragę, w latach 

1979-1981 był prowincjalnym duszpaste-

rzem powołań, pełnił także urząd radnego 

prowincjalnego (1975-1981).  

W roku 1981 został wybrany na radnego w 

zarządzie generalnym Zgromadzenia w 

Rzymie. Po zakończeniu kadencji radnego 

generalnego w latach 1987-1990 był prze-

łożonym domu licheńskiego. W roku 1990 

został katechetą w Zakopanem na Cyrhli, a 

przez kolejne 3 lata był duszpasterzem 

http://michalici.pl/news800.html
http://www.niestacjonarna.teologia.uksw.edu.pl/
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młodzieży na Marymoncie w Warszawie i 

w Puszczy Mariańskiej. W roku 1994 był 

przełożonym i proboszczem w Elblągu. 

Przeniesiony do domu w Licheniu, praco-

wał w sanktuarium w latach 1994-1998. W 

1998 r. o. generał skierował ks. Kazimierza 

do pracy w Prowincji Angielskiej, gdzie był 

dyrektorem Apostolatu Miłosierdzia Boże-

go, przełożonym domu w Londynie i redak-

torem miesięcznika „Zwiastun Miłosier-

dzia”. W roku 2005 wrócił do Polski, do 

Lichenia, gdzie owocnie pomagał w dusz-

pasterstwie i gdzie po długotrwałych cier-

pieniach zmarł 23 czerwca 2010 r. ks. 

Dariusz Mażewski MIC 

Za: www.marianie..pl

 

ŚP. O. PRZEMYSŁAW WOJCIECH KONKEL (1957-2010) OFM 

 

21 czerwca 2010 

r., o godz. 3.30, 

zmarł w szpitalu w 

Ostródzie, w wieku 

53 lat, śp. o. 

Przemysław Woj-

ciech Konkel OFM. 

W tym roku ob-

chodził jubileusz 

25-lecia święceń kapłańskich.  

 

Ojciec Przemysław Konkel był znany w 

całym powiecie wejherowskim i puckim. 

Urodził się w Jastarni. Był absolwentem 

Zespołu Szkół Eletrycznych w Wejherowie. 

Po maturze wstąpił do zakonu franciszka-

nów. Studia odbył w seminarium w Katowi-

cach i tam przyjął świecenia kapłańskie. W 

1990 roku rozpoczął pracę w Wejherowie 

w parafii, klasztorze i jako katecheta w 

ZSE. Po trzech latach pracy w mieście 

został przeniesiony do Wschowy. W 1997 

roku został ponownie przydzielony do 

wejherowskiego klasztoru jako rekolekcjo-

nista i misjonarz ludowy. Od 2000 do 2006 

roku był proboszczem, gwardianem klasz-

toru i kustoszem Kalwarii Wejherowskiej. 

W tym roku obchodził jubileusz 25-lecia 

święceń kapłańskich w Helu. Był laureatem 

wielu nagród i wyróżnień m.in. Międzyna-

rodowej Fundacji Polcul i Medalu Miasta 

Wejherowa. 

 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w 

środę, dn. 23 czerwca 2010 r.. O godz. 

8.00 została odprawiona Msza św. żałobna 

pod przewodnictwem ks. bpa Jacka Je-

zierskiego w kościele klasztornym w Miła-

kowie, po której trumna z ciałem Zmarłego 

została przewieziona do Helu. Następnie  

o godz. 15.00 została odprawiona Msza 

św. pogrzebowa w kościele parafialnym w 

Helu, po której odbyły się uroczystości 

żałobne na miejscowym cmentarzu. 

 

 Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wiecz-

ne spoczywanie  

Za: www.franciszkanie.net 

www.wejher.com

 

ŚP. Ks. MARIAN NOWAK (1931-2010) SChr 

 

Dnia 21 czerwca 2010 r., w szpitalu w 

Szczecinie zmarł chrystusowiec - ks. Ma-

rian Nowak. Msza Święta pogrzebowa 

zostanie odprawiona 25 czerwca 2010 r. 

(piątek) o godz. 11.00 w kościele parafial-

nym pw. Św. Katarzyny w Goleniowie. 

Następnie o godz. 14.00 nastąpi złożenie 

ciała do grobu w kwaterze chrystusowców 

na cmentarzu w Stargardzie Szczecińskim.  

 

Śp. ks. Marian Nowak SChr urodził się 8 

sierpnia 1931 r., w m. Bogoria. Do Towa-

rzystwa Chrystusowego wstąpił 23 sierpnia 

1949 r. Dnia 8 września 1950 r. w Ziębi-

cach złożył pierwszą profesję zakonną, zaś 

dozgonną 8 września 1954 r. w Poznaniu. 

Dnia 20 kwietnia 1958 r. w Archikatedrze 

Poznańskiej przyjął święcenia kapłańskie z 

rąk Ks. Abpa Antoniego Baraniaka. Pełnił 

misję Towarzystwa w: grupie misyjnej, 

Ziębicach, Szczecinie Podjuchach, Gole-

niowie, Tetyniu, Marianowie, Piaseczniku, 

Stargardzie Szczecińskim. W 1980 r. pro-

wadził rekolekcje w ośrodkach polonijnych 

w Australii. Od 1997 r. rezydował w domu 

zakonnym w Goleniowie pełniąc posługę 

kapłańska w Parafii pw. Św. Katarzyny.  

.  

Za: www.chrystusowcy.pl

 

 

Przepraszamy za błędy, które wkradły się do nekrologów w poprzednim numerze 

 

 

 

 

 

 

     

   

Od redakcji  

Bardzo prosimy o umieszczanie na zakonnych stronach internetowych banerów portalu internetowego 

www.zyciezakonne.pl . Są one do pobrania w prosty sposób po wejściu na naszą stronę, a następnie kliknięciu odsyłacza 

u samego jej dołu nazwanego po prostu „BANERY” 

 

 

 

 

 

http://www.marianie..pl/
http://www.franciszkanie.net/
http://www.wejher.com/
http://www.chrystusowcy.pl/
http://www.zyciezakonne.pl/

