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Wiadomość tygodnia 

 

 

250-lecie konsekracji sanktuarium w Starej Wsi 

 

 

W Starej Wsi koło Brzozowa na Podkar-

paciu odbyły się uroczystości 250-lecia 

konsekracji tamtejszej bazyliki pw. Wnie-

bowzięcia Matki Bożej. Budowniczymi 

bazyliki i przyległego do niej klasztoru byli 

w XVIII w. ojcowie i bracia paulini, których 

sprowadzili tu: bp Aleksander Fredro i 

kanonik Franciszek Goźliński. Przyjęcie 

kościoła nastąpiło 20 VI 1728 r.  

 

Obecnie, od blisko 190 lat (od 1821 r.), 

sanktuarium opiekują się jezuici, którzy 

prowadzą tu od kilkudziesięciu lat swój 

nowicjat.  

 

Widoczna z daleka okazała świątynia w 

Starej Wsi k. Brzozowa, ok. 50 km od 

Rzeszowa, w gminie Brzozów, położona 

nad rzeką Stobnicą na Pogórzu Dynow-

skim, to największe sanktuarium maryjne 

na Podkarpaciu. Znajduje się tutaj koro-

nowany cudowny obraz Zaśnięcia i Wnie-

bowzięcia Matki Bożej, otoczony kultem 

nie tylko przez lokalną ludność, ale także 

pielgrzymów przybywających ze Słowacji i 

Węgier. Przez pierwsze 60. lat, w latach 

1728-1784 sanktuarium opiekowali się 

paulini.  

 

Paulini, sprowadzeni w 1728 r., przez bpa 

Aleksandra Antoniego Fredrę, dwa lata 

później, pod nadzorem o. Konstantego 

Moszyńskiego, rozpoczęli wznoszenie 

murowanego, dwuwieżowego kościoła 

barokowego. Budowa trwała 30 lat. 2 lipca 

w 1760 r. świątynia została konsekrowana 

przez biskupa przemyskiego Hieronima 

Sierakowskiego. W nieomal niezmienio-

nym kształcie, choć ulegając ruinie poża-

ru, przetrwała ona do naszych czasów.(…) 

Jednakże w roku 1786 r. na mocy dekretu 

cesarza Józefa I, klasztor paulinów uległ 

kasacie.  

 

Jubileuszowej Eucharystii w 250. rocznicę 

konsekracji kościoła sanktuarium Matki 

Bożej w Starej Wsi, odprawionej w czwar-

tek, 1 lipca przewodniczył abp Józef Mi-

chalik, metropolita przemyski. Pasterza 

Kościoła przemyskiego serdecznie powitał 

prowincjał jezuitów o. Wojciech Ziółek z 

Krakowa. Na uroczystości z delegacji 

generała Zakonu Paulinów o. Izydora 

Matuszewskiego obecny był o. Stanisław 

Tomoń, rzecznik Jasnej Góry. Wiele słów 

uznania od kustoszy sanktuarium - ojców 

jezuitów otrzymali także o. Kazimierz 

Maniecki i o. Jan Bednarz, którzy na za-

proszenie starowiejskiego proboszcza o. 

Jana Gruszki SJ, przez miniony tydzień 

głosili tu rekolekcje, przygotowując tutej-

szą parafię do jubileuszu tej świątyni. Na 

uroczystość wraz licznie przybyłymi wier-

nymi parafii, związane ze Starą Wsią, 

siostry służebniczki starowiejskie oraz 

siostry zawierzanki (Wspólnota Niepoka-

lanej Matki Wielkiego Zawierzenia). Licz-

nie reprezentowane były władze admini-

stracyjne wojewódzkie i lokalne na czele z 

wicemarszałkiem woj. podkarpackiego 

Bogdanem Rzońcą.  

 

W homilii abp Józef Michalik nawiązywał 

do wydarzeń z historii diecezji i kościoła w 

Starej Wsi, w tym do tragicznego spalenia 

Obrazu w 1968 r. „Jak wiemy, wydarzyła 

się tu tragedia, bo trzeba to jasno powie-

dzieć, że celowo spalono ten obraz, tylko 

obraz się spalił. Rama się zachowała, jak 

dobrze wiemy, jako świadectwo. Komuś 

zależało, żeby zniszczyć święty symbol. 

Czy można zniszczyć święty symbol? Nie! 

Matka Boża nie da się wykreślić z historii 

starowiejskiej parafii, starowiejskiej bazyli-

ki, z historii serc napełnionych wiarą w 

Jezusa Chrystusa. Nie da się wykreślić 

czci i miłości do Matki Najświętszej” – 

mówił z mocą kaznodzieja. „Dziś Pan Bóg 

posługuje się następnym symbolem, nie 

mniej mamy prawo do modlitwy i trzeba, 

żebyśmy się modlili i doznawali łask, bo 

Matka Boża właśnie w tym miejscu, przez 

ten nowy znak, chce dawać odnowione 

znaki swojej obecności, pomocy, zaintere-

sowania wiarą i zbawieniem każdego z 

nas” - powiedział metropolita przemyski.  

 

„Piękna data – nawiązał do jubileuszu abp 

Michalik - Piękna okazja, żeby pomyśleć, 

że ta historia Kościoła i wiary wrasta w ten 

naród, że to nie jest byle co, że tyle lat w 

tym kościele w tym miejscu się modlą 

ludzie, że niejako mury tej świątyni, pola, 

otoczenie, serca ludzkie są napełniane 

łaską Bożą, że błogosławieństwo spod 

tego krzyża, od tego ołtarza rozlewa się 

na ludzkie serca. To nie byle co”.  

$#guid{ BE95130B- F402-488F-B663-90F2222C5B44}#$ 

http://www.zyciezakonne.pl/
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/8234.mp3
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Na zakończenie Eucharystii ks. abp Józef 

Michalik poświęcił tablicę upamiętniającą 

jubileusz, umiejscowioną po prawej stronie 

wejścia do świątyni, już w jej wnętrzu, i 

wspólnie z prowincjałem jezuitów Polski 

Południowej z Krakowa o. Wojciechem 

Ziółkiem, proboszczem starowiejskiej 

parafii o. Janem Gruszką i delegatem 

generała paulinów dokonał jej uroczystego 

odsłonięcia. Uroczystość uświetnił śpiew 

kilkudziesięcio osobowego chóru parafial-

nego i gromka gra orkiestry ze wspaniale 

odnowionego chóru organowego. Jubile-

uszowe uroczystości poprzedziły tygo-

dniowe misje parafialne, prowadzone 

przez zakonników z Jasnej Góry, oraz 

trzydniowe uroczystości dziękczynne z 

licznym udziałem wiernych i zaproszonych 

kapłanów.                    o. Stanisław Tomoń  

Za: www.jasnagora.com

 

     

  Wiadomości krajowe 

 

Rozpoczęcie Wielkiego Odpustu w 

Tuchowie 

 

Czwartek – 1. lipca był dniem rozpoczęcia 

Wielkiego Odpustu Tuchowskiego, mają-

cego w tym roku szczególny wymiar. Jest 

on bowiem przeżywany w 670. rocznicę 

lokacji Tuchowa, jak i w czasie, kiedy to 

miasto oraz wiele regionów Polski nawie-

dziła wielka powódź. W pierwszym dniu 

odpustu uroczystościom przewodniczył ks. 

bp Andrzej Jeż z Tarnowa. Wśród przyby-

łych pielgrzymów szczególne miejsce 

zajmowali strażacy z regionu tarnowskiego 

z pocztami sztandarowymi, których było 

71, orkiestry dęte, samorządowcy i człon-

kowie zarządu terytorialnego oraz człon-

kowie społecznego komitetu obchodów 

670-lecia Tuchowa. 

 

 

 

W wygłoszonej homilii ks. biskup wyra-

ził wdzięczność za postawę  okaza-

ną przez strażaków wobec najbardziej 

poszkodowanych w czasie ostatniej powo-

dzi. Zwrócił również uwagę na wielką  

solidarność, jaka zrodziła się wśród lokal-

nych społeczności. Zaznaczył, że tego 

rodzaju służba ma swoje źródło w głębo-

kiej relacji człowieka z Bogiem. Z tej  jed-

ności rodzi się miłość, której nie da 

się zamknąć dla siebie, lecz trzeba dzie-

lić się  nią z innymi. Na zakończenie uro-

czystej Eucharystii ks. biskup pobłogosła-

wił  wozy strażackie polecając w modlitwie 

tych, którzy przyczyniają  się do wspólnego 

dobra poprzez braterską pomoc i służbę  

bliźnim. Po udzieleniu błogosławieństwa 

wszystkim wiernym  biskup wraz z kapła-

nami pokropił wodą święconą  pojazdy 

strażackie.       br. Dawid Wilczyński CSsR 

 

Kapituła generalna pasjonistek w 

Płocku 

 

W dniach od 23 do 29 czerwca 2010 r. w 

domu macierzystym Sióstr Męki Pana 

Naszego Jezusa Chrystusa Ukrzyżowane-

go (pasjonistek) w Płocku odbyła się 

pierwsza tura sprawozdawczo-wyborcza 

XV Kapituły Generalnej zgromadzenia. 

Przełożoną generalną wybrano na drugą 

kadencję m. Anitę Popielewską. 

 

Ustalono, ze druga tura kapituły, dotycząca 

odrodzenia i pogłębienia pasyjnego chary-

zmatu, rozpocznie się 11 listopada 2010 r. 

s. Aurelia Rutkowska . Za: Radio watykań-

skie 

 

Uroczystości w 100 lecie urodzin 

ks. Pawła Kontnego, chrystusowca 

 

29 czerwca, dokładnie w setną rocznicę 

urodzin ks. Pawła Kontnego – chrystusow-

ca zamordowanego 1 lutego 1945 r. przez 

radzieckiego żołnierza za obronę godności 

dwóch młodych dziewczyn w jego rodzin-

nych Lędzinach koło Tychów, gdzie spo-

czywa na cmentarzu obok Kościoła odbyły 

się uroczystości upamiętniające jego oso-

bę. W parafialnym kościele pw. św. Anny o 

godz. 18 rozpoczęła się uroczysta Msza 

Święta z intencją o wszczęcie procesu 

beatyfikacyjnego ks. Pawła.  

 

Eucharystii przewodniczył przełożony 

generalny Towarzystwa Chrystusowego 

ks. Tomasz Sielicki, a homilię wygłosił ks. 

dr Bogusław Kozioł – chrystusowiec wy-

znaczony przez przełożonych do przygo-

towania materiałów do procesu beatyfika-

cyjnego. We Mszy Świętej ze strony Towa-

rzystwa Chrystusowego uczestniczył także 

ks. prof. Bernard Kołodziej TChr oraz 

nowicjusze z opiekunem ks. Leszkiem 

Rygiewiczem. Nie zabrakło oczywiście 

miejscowych parafian, wśród których żywa 

jest pamięć o ks. Kontnym i przekonanie o 

jego męczeńskiej śmierci. Przed Mszą 

przybyli chrystusowcy spotkali się na mo-

dlitwie przy grobie współbrata.   

Za: www.chrystusowcy.pl  

  

Statuetka Solidarności dla prowin-

cjała saletynów 

 

Dnia 19 czerwca 2010 roku na rzeszow-

skim rynku, pod hasłem - "W hołdzie Soli-

darności – drogi do wolności", odbyły się 

obchody 30-lecia NSZZ "Solidarność". W 

trakcie uroczystości ks. Władysław Pasiut 

MS – Prowincjał Polskiej Prowincji Zgro-

madzenia Księży Misjonarzy Saletynów 

otrzymał statuetkę – srebrną miniaturę 

gdańskiego Pomnika Poległych Stocz-

niowców. W liście do ks. Władysława 

Pasiuta MS przewodniczący Zarządu 

Regionu NSZZ Solidarność napisał: 

Chcemy w ten sposób wyrazić Księdzu 

wdzięczność za współudział w dziele „So-

lidarności” i na Księdza przykładzie poka-

zać młodemu pokoleniu jedną z kart 

chlubnej historii NSZZ „Solidarność”. 

 

Nagrodę wręczona została przez prze-

wodniczącego Solidarności – Janusza 

Śniadka (Komisja Krakowa) i Wojciecha 

Buczaka (Region Rzeszowski). Uroczysto-

ści uświęciły m.in. występy zespołu Hop 

Siup, kabaretu Jana Pietrzaka i zespołu 

LOMBARD oraz zaproszeni goście. ks. 

Piotr Szweda MS          Za: www.saletyni.pl  

 

Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego 

w Gietrzwałdzie 

 

W dniu 1 lipca w Sanktuarium Maryjnym w 

Gietrzwałdzie gościł Wielki Mistrz Zakonu 

Krzyżackiego bp Bruno Platter wraz z 

kilkuosobową delegacją Zakonu. W skła-

dzie delegacji Zakonu Krzyżackiego 

oprócz Wielkiego Mistrza byli m.in. znawca 

historii krzyżackiej prof. Udo Arnold z Bonn 

oraz dr Frank Bayard - szef Centralnego 

Archiwum Zakonu Krzyżackiego w Wied-

niu. Gietrzwałd znalazł się na trasie wizyty 

Wielkiego Mistrza w Polsce w związku z 

udziałem w konferencji popularno-

naukowej na Uniwersytecie Warmińsko-

Mazurskim w Olsztynie pt. "Zakon Krzy-

żacki w historii, ideologii i działaniu - sym-

bole dziejowe".  

 

 

 

Początki zakonu krzyżackiego to okres III 

krucjaty i oblężenie Akki w ok.1191 roku, w 

trakcie którego rycerze krzyżowi pocho-

dzenia niemieckiego założyli, przy szpitalu 

zorganizowanym przez mieszczan z Lube-

ki, nieformalne stowarzyszenie, które miało 

się opiekować rannymi i chorymi Niemca-

mi. Spowodowane było to tym, że wcze-

śniej powstałe zakony templariuszy i joan-

nitów, mimo że powinny opiekować się 

wszystkimi krzyżowcami, w pierwszej 

kolejności troszczyły się o swoich krajan. 

Pełna nazwa brzmi: Zakon Szpitala Naj-

świętszej Marii Panny Domu Niemieckiego 

http://www.jasnagora.com/
http://www.tchr.org/schr/pliki/20100630Kontny01.pdf
http://www.tchr.org/schr/pliki/20100630Kontny02.pdf
http://www.chrystusowcy.pl/
http://www.saletyni.pl/
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w Jerozolimie. Zakon Niemiecki istnieje do 

dzisiaj, a obecną siedzibą wielkiego mi-

strza jest dom zakonny w Wiedniu przy 

Singerstraße 7, obok archikatedry św. 

Szczepana. Zgromadzenie ma swe domy 

również w Niemczech, Włoszech, Słowenii, 

Czechach, Słowacji, Belgii i Holandii. Za-

kon kieruje parafiami, prowadzi pracę 

duszpasterską, sprawuje opiekę duchową 

w szpitalach zakonnych, prowadzi różne 

placówki służby zdrowia, domy starców i 

domy dziecka. 

Współczesny zakon składa się z czterech 

gałęzi: braci zakonnych (kapłanów (ojców) 

i nie-kapłanów składających śluby zakon-

ne), księży oblatów (księży nie składają-

cych ślubów), sióstr zakonnych (składają-

cych śluby zakonne),oraz familiares - 

familiarów - przynależących do zakonu 

osób świeckich i duchownych diecezjal-

nych. Najbardziej zasłużeni familiarzy 

należą do grupy rycerzy honorowych (byli 

nimi w ostatnich latach m.in. arcybiskup 

Wiednia Franz kardynał König i książę 

Liechtensteinu Franciszek Józef II a obec-

nie kard. Kolonii Joachim Meisner oraz 

Otto von Habsburg i Karl Habsburg-

Lothringen). 

 

W sumie do zakonu w roku 2010 należy 87 

braci (66 ojców, 11 braci-bez świeceń 

kapłańskich (w tym klerycy), 9 oblatów, 

154 sióstr zakonnych oraz około 750 fami-

liarów (dane o familiarach z roku 2007). 

Współczesna reguła Zakonu Niemieckiego 

oparta jest na zasadach augustiańskich i 

dlatego członkowie Zakonu Niemieckiego, 

obok Kanoników Laterańskich, Premon-

stratensów (Norbertanów) są zaliczani do 

grupy Kanoników Regularnych. (…) Za: 

www.kanonicy.pl  

Poświęcenie Wyższej Szkoły Filolo-

gii Hebrajskiej w Toruniu 

 

W Uroczystość św. Jana Chrzciciela 24 

czerwca 2010 r. odbyło się poświęcenie i 

otwarcie nowego budynku Wyższej Szkoły 

Filologii Hebrajskiej przy klasztorze fran-

ciszkanów w Toruniu.  

 

 

 

Uroczystość rozpoczęła Msza św. pod 

przewodnictwem o. Wikariusza Prowincji 

Borysa Soińskiego OFM, który wygłosił 

okolicznościowe kazanie a następnie po 

krótkiej konferencji prasowej która miała 

miejsce w auli szkoły bp. Andrzej Suski 

odmówił modlitwę błogosławieństwa i 

poświęcił nowy obiekt. Następnie zapro-

szeni goście przecinając wstęgę otwarli 

budynek. 

 

Na uroczystość przybyli m.in.: Ordynariusz 

diecezji toruńskiej - bp. Andrzej Suski, 

Ordynariusz diecezji włocławskiej - bp. 

Wiesław Mering, Minister Nauki i Szkolnic-

twa Wyższego Barbara Kudrycka, Senator 

RP Jan Wyrowiński, Marszałek Wojewódz-

twa Kujawsko – Pomorskiego Piotr Cał-

becki, Prezydent Miasta Torunia Michał 

Zalewski oraz przedstawiciele władz lokal-

nych, duchowieństwa, środowisk żydow-

skich i nauki.               O. Leonard Bielecki.  

Za: www.franciszkanie.net  

 

Konferencja tomistyczna u domini-

kanów w Warszawie 

 

Siedemdziesięciu siedmiu dominikanów z 

całego świata bierze udział w konferencji 

pt. „Dominikanie wobec wyzwania tomi-

zmu”, która odbywa się w Warszawie w 

dniach 1-5 lipca. Organizatorem konferen-

cji jest dominikański Instytut Tomistyczny.  

 

Tytuł konferencji, może nieco zaskakujący, 

dobrze oddaje cel i treść tego spotkania. 

Jego uczestnicy, a są to naukowcy, wykła-

dowcy akademiccy oraz doktoranci domi-

nikańscy, postarają sie nie tylko przedsta-

wić stan studiów nad myślą św. Tomasza z 

Akwinu, lecz także zmierzyć się z wyzwa-

niem jakie stawia myśl Akwinaty współcze-

snej filozofii i teologii – tłumaczy dominika-

nin o. Paweł Krupa z Instytutu Tomistycz-

nego. – Celem tego spotkania jest także 

szukanie dróg współpracy na poziomie 

międzynarodowym, zwłaszcza dla młod-

szego pokolenia badaczy – dodaje domini-

kanin. 

 

Siedemdziesięciu siedmiu dominikanów z 

całego świata (Argentyny, Czech, Filipin, 

Francji, Niemiec, Nigerii, Polski, Słowacji, 

Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Waty-

kanu, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch 

przez kilka dni dyskutować będzie wokół 

tematów związanych z metafizyką, etyką, 

biblistyką, eklezjologią, czy teologią moral-

ną. Językami spotkania są angielski i 

francuski. 

 

Instytut Tomistyczny przygotował specjal-

ną stronę internetową 

(www.it.dominikanie.pl/warsawconference)

, na której można zapoznać się z dokład-

nym programem sesji, a także posłuchać 

nagrań wszystkich wystąpień. Strona 

będzie aktualizowana na bieżąco podczas 

trwania konferencji.  

Za: www.dominikanie.pl  

 

Aukcja na rzecz powodzian u kapu-

cynów w Zagórzu 

 

Aby przyjść z pomocą poszkodowanym 

przez powódź mieszkańcom lokalnej spo-

łeczności wspólnota braci Kapucynów z 

Zagórza podjęła decyzję o sprzedaży 

najciekawszych ikon z Domu Modlitwy. 

Ikony zostaną wystawione na sprzedaż w 

formie licytacji. Dom modlitwy w Zagórzu 

jest szczególnym miejscem modlitwy, 

postu, kontemplacji. Gromadzi wspólnotę 

trzech braci. Jeden z nich, br. Marcin 

Świąder jest również autorem niektórych 

ikon wystawionych do licytacji. Dwie zosta-

ły napisane przez Irenę Bołdin-Styczeń.    

Za: www.kapucyni.pl 

 

„Rekolekcje Anielskie” w Miejscu 

Piastowym 

 

Blisko 100 osób z całej Polski rozpoczęło 1 

lipca br. Rekolekcje Anielskie przy sanktu-

arium św. Michała Archanioła i bł. Broni-

sława Markiewicza w Miejscu Piastowym. 

Na liście uczestników znajdują się Rycerze 

i Czciciele św. Michała Archanioła, czytel-

nicy czasopisma „Któż jak Bóg” oraz inne 

osoby, zainteresowane tematyką aniel-

skich duchów. Temat rekolekcji brzmi „Z 

aniołami przez życie”.  

 

 

 

Rekolektanci przybyli z różnych zakątków 

Polski, m.in. Bielska-Białej, Poznania, 

Krakowa, Gdańska, Piotrkowa Trybunal-

skiego, Brzegu Dolnego, Krynicy, Sopotu, 

Zielonej Góry, Binczarowej, Gorzowa 

Wielkopolskiego, Rawicza, Swarzędza, 

Chełma, Piwnicznej, Łańcuta, Krosna, 

Warszawy, Jasła, Łodzi, Gliwic, Gdyni, 

Miejsca Piastowego.  

 

W programie rekolekcji, oprócz codziennej 

Eucharystii można znaleźć takie punkty, 

jak: konferencje, adoracje Najświętszego 

Sakramentu, modlitwy wspólnotowe 

i indywidualne, spotkania w grupach. 

W sobotę, 3 lipca, 12 nowych Rycerzy 

złożyło swoje przyrzeczenie. Natomiast 

w nocy z 3 na 4 lipca rekolektanci wzięli 

udział w całonocnym czuwaniu fatimskim. 

 Za: www.michalici.pl 

 

Muzeum im. ks. Józefa Jarzębow-

skiego w Licheniu rozpoczęło dzia-

łalność 

 

Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego 

otworzyło 1 lipca swoje podwoje dla 

wszystkich tych, dla których kontakt ze 

sztuką jest istotną częścią życia. Uroczy-

stego przecięcia wstęgi dokonali wspólnie: 

http://www.kanonicy.pl/
http://www.franciszkanie.net/
http://www.it.dominikanie.pl/warsawconference
http://www.dominikanie.pl/
http://www.michalici.pl/
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Prowincjał Polskiej Prowincji Zgromadze-

nia Księży Marianów, ks. Paweł Naumo-

wicz MIC oraz ks. Wojciech Jasiński MIC 

reprezentujący Zgromadzenie Księży 

Marianów w Anglii.  

 

W trakcie uroczystości głos zabrał Kustosz 

licheńskiego Sanktuarium, ks. Wiktor Gu-

mienny, który w kilku zdaniach opisał 

historię powstania Muzeum. Jak powie-

dział „dla licheńskiego Sanktuarium zaw-

sze najważniejszy będzie wymiar ducho-

wy. Jednak wychodząc naprzeciw innym 

oczekiwaniom zrodził się pomysł powsta-

nia muzeum 

 

Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego 

można zwiedzać od wtorku do soboty w 

godzinach 10:00 – 18:00 oraz w niedziele 

od 8:00 – 16:00. Wstęp dla wszystkich 

chętnych jest bezpłatny. Za: www.lichen.pl 

 

"Syberia 2010" dla uczniów sale-

zjańskiego liceum 

 

Kolejny wakacyjny projekt misyjny Liceum 

Salezjańskiego we Wrocławiu. SYBERIA 

2010, to owoc długich przygotowań, wiel-

kich planów i dyskretnych marzeń. 18 

uczniów–wolontariuszy wraz z dyrektorem 

szkoły ks. Jerzym Babiakiem, będącym 

także opiekunem Szkolnego Salezjańskie-

go Wolontariatu Misyjnego, wyrusza w 

podróż. W dniach od 3 lipca do 4 sierpnia 

będą w Bijsku, w zachodniej Syberii, u 

podnóża Ałtaju. Ich zadanie to praca z 

dziećmi oraz pomoc przy budowie kościo-

ła.  

Ich celem jest także odwiedzenie i modli-

twa w miejscach narodowej pamięci: mogi-

ły syberyjskich zesłańców oraz Katyń. 

Wolontariusze zabierają ze sobą także 

zakupione z wypracowanych pieniędzy: 

nagłośnienie do kościoła, 160 cm figurę 

Maryji Wspomożycielki Wiernych oraz 

wydrukowane, dzięki dobroci Allegro Ka-

myk, 2500 przetłumaczonych na język 

rosyjski książeczek nowenny i modlitw do 

Wspomożycielki.  

 

W drodze powrotnej przewidują wizytę w 

Moskwie oraz spotkanie z Ambasadorem 

Polski. W czasie podróży będą pisali 

dziennik do lektury, którego serdecznie 

zapraszamy na stronie www.liceum-

wroc.salezjanie.pl. 

 

   

  Wiadomości zagraniczne  

 

Zapowiedz kanonizacji bł. Alojzego 

Guanelli, założyciela  

guanellinanów 

 

1 lipca 2010, Ojciec Św. podpisał dekret 

kanonizacyjny bł. Alojzego Guanella, 

założyciela Sług Miłości (Guanellianów) 

oraz Córek Maryi Matki Bożej Opatrzno-

ści. Wspólnie ze wszystkimi wspólnotami 

zakonnymi rozsianymi po całym świecie, 

modli się i dziękuje Bogu za kanonizację 

założyciela, wspólnota w Polsce, w Ska-

winie koło Krakowa, w otwartym i poświę-

conym 22 października 2009 roku przez J. 

E. Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza 

Centrum Don Guanella. (…)  

 

 

 

Cud uzdrowienia potwierdzony w dekrecie 

Benedykta XVI to historia 17-letniego  

Amerykanina Williama Glissona, który w 

czasie jazdy na deskorolce uległ śmiertel-

nemu wypadkowi. Lekarze szpitala poin-

formowali rodziców, że William nie przeży-

je nocy. Przygotowywali ich na najgorsze. 

Nie było już bowiem żadnej nadziei. Mat-

ka Williama pod namową swojej przyja-

ciółki mającej wielkie nabożeństwo i cześć 

do błogosławionego Luigiego Guanelli, 

rozpoczęła gorące modlitwy przez wsta-

wiennictwo błogosławionego księdza 

Luigiego Guanelli, założyciela zgroma-

dzenia Sług Miłości, które w Filadelfii 

prowadzi centrum rehabilitacji dla niepeł-

nosprawnych.  

 

Z wielką wiarą prosiła błogosławionego 

Luigiego o cud uzdrowienia. William po 

kilku dniach bycia w stanie komy, zaczął 

odzyskiwać świadomość i powrócił do 

zdrowia. Obecnie pracuje razem ze swo-

im ojcem jako cieśla. (…) ks. Wiesław 

Baniak sdc.  

Więcej na: www.zyciezakonne.pl  

 

Kanadyjski sulpicjanin prefektem 

Kongregacji ds. biskupów 

 

Benedykt XVI przyjął rezygnację ze sta-

nowisk prefekta Kongregacji ds. Biskupów 

i przewodniczącego Papieskiej Komisji ds. 

Ameryki Łacińskiej, złożoną ze względu 

na wiek przez kard. Giovanniego Battistę 

Re. Na jego miejsce Papież mianował 66-

letniego kard. Marca Ouelleta PSS, który 

przez ostatnich siedem lat był arcybisku-

pem Québecu i prymasem Kanady. 

 

Po święceniach kapłańskich i pierwszych 

doświadczeniach duszpasterskich wstąpił 

on do zgromadzenia sulpicjanów. Poza 

Kanadą pracował w Kolumbii, a następnie 

w dykasteriach Kurii Rzymskiej. W 2001 r. 

został sekretarzem Papieskiej Rady ds. 

Popierania Jedności Chrześcijan, otrzy-

mując sakrę biskupią. Mianowany później 

metropolitą Québecu i włączony przez 

Jana Pawła II do Kolegium Kardynalskie-

go. Kard. Ouellet był m.in. relatorem 

generalnym na Synodzie Biskupów o 

Słowie Bożym w 2008 r. Nowy prefekt 

Kongregacji ds. Biskupów należy do kilku 

watykańskich dykasterii, w tym do komisji 

kardynałów zajmującej się problemami 

organizacyjnymi i ekonomicznymi Stolicy 

Apostolskiej.Za: Radio Watykańskie 

Kapituła generalna misjonarzy CM 

rozpoczęła się w Paryżu 

W poniedziałek, 28 czerwca 2010 r. roz-

począł się XLI Konwent Generalny Zgro-

madzenia Misji.  “Kreatywna wierność 

misji”  to motto Konwentu odbywającego 

się w roku 350 Rocznicy śmierci św. Win-

centego i św. Ludwiki. Jego tematem 

przewodnim są słowa zaczerpnięte z 

drugiego artykułu Konstytucji:  “Wierni 

Ewangelii… wrażliwi na znaki czasu… na 

nowe sposoby i wykorzystanie nowych 

środków… pozostajemy w nieustannym 

stanie odnowy”.  Otwarcie Konwentu 

nastąpiło podczas koncelebrowanej Mszy 

św. odprawionej w kaplicy obok Domu 

Macierzystego w Paryżu (95 Rue de 

Sevres) u stóp relikwii św. Wincentego a 

Paulo. 

 

 W Konwencie uczestniczy 

137misjonarzy:  117 delegatów, w tym 7 z 

Kurii Generalnej (z urzędu), 49 Wizytato-

rów (z urzędu), 6o delegatów wybranych 

na Konwentach Prowincjalnych (w tym 

jeden brat).  Uczestnikom towarzyszy 14 

tłumaczy (francuskiego, hiszpańskiego, 

http://www.lichen.pl/
http://www.liceum-wroc.salezjanie.pl/
http://www.zyciezakonne.pl/
http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=377418
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angielskiego i włoskiego).  Trzech synte-

zatorów, będzie koordynowało dyskusje 

panelowe w trakcie obrad.  Kronikę Kon-

wentu prowadzi jedna osoba, a dwóch 

kolejnych Konfratrów zapewnia obsługę 

strony internetowej. 

 Prowincję Polski reprezentują: ks. Wizy-

tator Arkadiusz Zakręta (z urzędu) oraz 

delegaci: ks. Władysław Bomba (Kraków, 

Kleparz), ks. Kryspin Banko (Kraków, 

Stradom), ks. Waldemar Rakocy (KUL), 

ks. Kazimierz Stelmach (Piacenza, Wło-

chy). Ponadto z urzędu w Konwencie 

uczestniczy ks. Józef Kapuściak, Wika-

riusz Generalny  Za: www.misjonarze.org 

Salezjanin rektorem Uniwersytetu 

Laterańskiego 

 

Jego Świątobliwość Benedykt XVI mia-

nował Rektorem Papieskiego Uniwersyte-

tu Laterańskiego ks. Enrico dal Covolo, 

salezjanina, obecnego Postulatora Gene-

ralnego ds. Kanonizacyjnych Rodziny 

Salezjańskiej.  

 

Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej podało 

do publicznej wiadomości w dniu dzisiej-

szym, 30 czerwca, że ks. dal Covolo 

został mianowany Rektorem Papieskiego 

Uniwersytetu Laterańskiego. Salezjanin 

zastępuje na tym urzędzie bpa Salvatore 

Fisichella, arcybiskupa Vicohabentia 

(Voghenza) i Przewodniczącego Papie-

skiej Akademii Życia. 

 

Ks. Enrico dal Covolo urodził się 5 paź-

dziernika 1950 r. w Feltre (Włochy)), 

pierwsze śluby zakonne złożył 2 paź-

dziernika 1973 r., a w roku następnym 

otrzymał doktorat z Literatury Klasycznej 

na Uniwersytecie Katolickim “Sacro Cu-

ore”. Po odbyciu studiów teologicznych 

przyjął święcenia kapłańskie 22 grudnia 

1979 r. w Bazylice św. Ambrożego w 

Mediolanie. 

Po otrzymaniu doktoratu z Teologii i Nauk 

Patrystycznych w Instytucie Patrysty-

stycznym “Augustinianum” w Rzymie, 

został mianowany dziekanem Wydziału 

Literatury Chrześcijańskiej i Klasycznej 

Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego 

w Rzymie, a następnie wicerektorem tego 

Uniwersytetu. W 2003 r. Przełożony Ge-

neralny ks. Pascual Chávez mianował go 

Postulatorem Generalnym ds. Kanoniza-

cyjnych Rodziny Salezjańskiej. 

Obecnie jest członkiem Papieskiego 

Komitetu Nauk Historycznych, Konsulto-

rem Kongregacji Nauki Wiary, Komisa-

rzem w Specjalnej Komisji ds. zwolnień z 

obowiązków wynikających ze stanu ka-

płańskiego i Konsultorem “Congregationis 

pro Clericis”. Jest autorem licznych publi-

kacji poświęconych Ojcom Kościoła; 

ostatnio wydał “In ascolto dell’altro”, tom 

zawierający konferencje, jakie wygłosił w 

czasie Rekolekcji dla Papieża i Kurii 

Rzymskiej w lutym tego roku.                        

Za: www.salezjanie.pl  

Rekolekcje dla nauczycieli w ame-

rykańskiej Częstochowie 

 

W dniach od 25 do 27 czerwca w Amery-

kańskiej Częstochowie spotkali się na 

wspólnym czasie rekolekcyjnego zatrzy-

mania nauczyciele polskich szkół do-

kształcających w Ameryce na czele z 

panią prezes Dorotą Andraka. Tegorocz-

ny czas skupienia odbywał się pod ha-

słem: „To, co pozostaje w sercu, jest 

ciemnością… a to, co wychodzi z serca 

jest światłem…”.  

 

W piątek odprawiliśmy wspólnie Drogę 

Krzyżówą na terenie sanktuarium, a w 

sobotę rozważaliśmy tajemnice naszych 

serc – serce człowieka tęskniące i wiecz-

nie poszukujące… Tego dnia Mszy św. 

przewodniczył i Słowo Boże skierował do 

nas o. Krzysztof Wieliczko, administrator 

Fundacji Jana Pawła II. Niedziela była 

czasem zatrzymania się wokół tajemnicy 

nauczyciela, który musi być wiecznie 

poszukującym uczniem, aby uczyć naj-

pierw siebie, a potem dopiero innych. 

Tego dnia podczas Mszy św. Słowem 

Bożym ubogacał nas ks. Tomasz Rekiel. 

Był to czas warsztatów metodologicznych, 

wspólnej modlitwy, zabawy przy ognisku i 

nieustannej wymiany doświadczeń na 

wielu płaszczyznach życia pedagogiczne-

go i religijnego. o. Dominik Libiszowski. 

Za: www.janagora.com  

 

Nowa kaplica dla figury św. Piotra 

nad brzegiem Atlantyku 

 

Pallotyńska parafia św. Sebastiana w 

Itaipu w Brazylii położona jest nad brze-

giem Atlantyku. Oceaniczny brzeg – 

oprócz pięknych plaż – stwarza wiele 

miejsc pracy dla miejscowej ludności. 

Rybacy z miejscowej kolonii każdego dnia 

wyruszają na połów, aby utrzymać swoje 

rodziny. Jest to ciężka i niebezpieczna 

praca. Rybacy wiedzą, że oprócz wła-

snych sił i doświadczenia pracy na morzu, 

potrzebują również Boskiej opieki. O tę 

pomoc proszą każdego dnia za pośred-

nictwem św. Piotra.  

 

W tym roku, aby podziękować Bogu za 

codzienną opiekę, wybudowali nową 

kaplicę dla figury św. Piotra. W sobotę, 26 

czerwca br., ks. Jan Piotr Stawicki SAC 

dokonał uroczystego poświęcenia kaplicy, 

która umieszczona na plaży ułatwia ryba-

kom codzienną modlitwę. Wspólnota 

parafialna zgromadziła się, aby poprzez 

śpiew i modlitwę podziękować Bogu za 

opiekę. (…) Po krótkiej procesji z figurą 

św. Piotra do miejsca, gdzie znajdują się 

rybackie łodzie, ks. Jan poświęcił dzie 

oraz narzędzia pracy rybaków. 

 

Następnie w procesji z figurą patrona 

rybaków wszyscy udali się do kościoła 

parafialnego, gdzie podczas Mszy św. 

miał miejsce chrzest dzieci miejscowych 

rybaków.                    Za:  www.pallotyni.pl 

 

Święcenia kapłańskie pierwszego 

pallotyna z Wybrzeża Kości Sło-

niowej 

 

„To szczególny i historyczny moment dla 

polskiej Prowincji Chrystusa Króla. Dziś, 

do grona prawie 2,5 tys. pallotynów obec-

nych w 47 krajach świata dołączył kolejny 

współbrat z kontynentu afrykańskiego” – 

tymi słowami wyrażającymi radość i na-

dzieję, ks. prowincjał Józef Lasak SAC 

podsumował uroczystość święceń ka-

płańskich, jaka miała miejsce w dniu 3 

lipca 2010 r., w parafii Saint-Sauveur-

Misericordieux (Zbawiciela Miłosiernego), 

należącej do diecezji Yopougon w Abidja-

nie.  

 

 

 

Pierre Dibi Kofii jest pierwszym palloty-

nem z Wybrzeża Kości Słoniowej. Wraz z 

nim święcenia otrzymał, urodzony i wy-

chowany w rodzinie muzułmańskiej, Mat-

thieu Silué Adboulaye ze Zgromadzenia 

Ojców Stygmatystów (Kongregacja Świę-

tych Stygmatów Jezusa). Sakramentu 

świeceń kapłańskich obu diakonom udzie-

lił biskup koadiutor diecezji Yopougon - 

Jean-Salomon Lezoutié. Obecny był 

także biskup diecezji Yopougon - Laurent 

Akran Mandjo. W sumie uroczystą Mszę 

św., która zgromadziła kilkaset wiernych, 

koncelebrowało ponad 40 księży, należą-

cych do duchowieństwa diecezjalnego i 

zakonnego. Wśród nich najliczniej repre-

zentowani byli pallotyńscy misjonarze z 

Polski i Rwandy, pracujący wspólnie w 

Wybrzeżu Kości Słoniowej, oraz liczna 

grupa ze Zgromadzenia Stygmatystów. 

(…) 

 

                            

Za:  www.pallotyni.pl   

 

http://www.misjonarze.org/
http://www.salezjanie.pl/
http://www.janagora.com/
http://www.pallotyni.pl/
http://www.pallotyni.pl/
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Witryna tygodnia 

 

 

Wakacyjny numer „Homo Dei” 

 

 

Mamy za sobą w Polsce niełatwy czas 

dwóch tragedii. Najpierw katastrofa samo-

lotu prezydenckiego na lotnisku pod Smo-

leńskiem, w której zginęli m.in. Prezydent 

Rzeczpospolitej wraz z Małżonką. Wkrót-

ce potem przyszło nam solidarnie z wie-

loma poszkodowanymi przeżywać dni 

wielkiej powodzi, jaka ogarnęła olbrzymie 

obszary Polski. Nagromadzenie w krótkim 

czasie wielu bolesnych przeżyć rodzi 

szereg refleksji, w tym także refleksji 

natury religijnej.  

 

Trudno się dziwić, że pojawiały się w 

niektórych pytania kierowane pod adre-

sem Boga: „Gdzież był Bóg, który to 

wszystko widział i... milczał?”. Nie, nie 

wolno się dziwić pytaniom o obecność 

Boga w świecie i o sens cierpienia. One 

wpisują się w samo serce problemu wiary 

każdego człowieka. Trzeba jednak z nimi 

odważnie się zmierzyć. 

    

Przekazywany do rąk Czytelników nowy 

numer kwartalnika „Homo Dei” również 

pragnie służyć pomocą w poszukiwaniu 

odpowiedzi na te ważne pytania, jakie 

musi sobie zadać każdy wierzący: o sku-

teczność Bożego działania w świecie i o 

sens cierpienia. Podejmuje je rozmowa z 

ks. W. Chrostowskim pt. Szukam, o Panie, 

Twojego oblicza. 

 

Tydzień żałoby po katastrofie pod Smo-

leńskiem był zarazem czasem odkrywania 

nowego, jakże różnego od tego wykre-

owanego przez media obrazu Pana Pre-

zydenta. W wielu ludziach zrodziła się 

świadomość konieczności krytycznego 

korzystania ze środków przekazu, a także 

formacji odbiorców środków przekazu, 

którymi przecież są nasi parafianie. M.in. 

na to zagadnienie zwraca uwagę w swoim 

artykule ks. Cz. Parzyszek, prezentując 

Orędzie na 44. Światowy Dzień Środków 

Społecznego Przekazu. 

 

 

  

Czas, w którym ukazał się obecny numer 

kwartalnika, zbiega się również z czasem 

zakończenia Roku Kapłaństwa. Dobiega 

on końca, ale refleksja nad kapłaństwem 

nie może być nigdy zakończona. Tej re-

fleksji „Homo Dei” pragnie służyć, i dlatego 

także w bieżącym numerze nie brakuje 

materiałów dotyczących kapłaństwa. Na 

uwagę zasługuje najpierw rozmowa z ks. 

kard. Stanisławem Dziwiszem, która doty-

czy nie tylko corocznych Listów do kapła-

nów. Swoiste podsumowanie Roku Ka-

płaństwa można znaleźć w tekście ks. B. 

Częsza. Natomiast dwaj znani rekolekcjo-

niści ks. B. Giemza oraz ks. A Radecki 

zapraszają do zamyślenia się nad zna-

czeniem i sposobem przeżywania reko-

lekcji kapłańskich, nie wzbraniając się przy 

tym przed dostrzeżeniem pewnych ich 

słabości.  

 

Obecny numer „Homo Dei” przynosi rów-

nież szereg tekstów, które publikujemy 

bądź jako bezpośrednią pomoc w posłu-

dze duszpasterskiej (dwa artykuły o po-

słudze spowiednika: s. J. Olech oraz ks. J. 

Wolskiego, refleksja ks. E. Ziemanna o 

praktyce wynagrodzenia czy wreszcie 

rozmowa z ks. P. Mazurkiem, prezentują-

ca interesujące doświadczenie tworzenia 

w parafii wspólnot podczas rekolekcji 

wielkopostnych), bądź jako pomoc w 

szerszym rozeznaniu się w problemach, 

które mogą się pojawić w duszpasterstwie 

parafialnym (refleksja Patricka Beckera i 

Ursuli Diewald m.in. na temat relatywizmu 

i prawdy, tekst o. M. Kotyńskiego o powo-

łaniu „singla”, artykuł ks. R. Maszkowskie-

go podejmujący zagadnienie możliwości 

dialogu o Jezusie Chrystusie z przedsta-

wicielami innych religii, o. K. Fryzła przy-

bliżenie nauczania Magisterium Kościoła 

w ostatnich miesiącach). Jak zawsze, 

publikujemy również materiały duszpa-

sterskie pt. „Myśli do homilii na niedziele i 

święta” oraz recenzje książek. 

 

Mamy nadzieję, że każdy znajdzie w tym 

numerze coś dla siebie. Wszystkim na-

szym Czytelnikom życzymy udanego 

wypoczynku w czasie urlopu. Szczęść 

Boże.                                           Redakcja 

.                              Za: www.redemptor.pl. 

     

  Refleksja tygodnia 

 

 

Kariera u Pana Boga 

Refleksje przewodniczącego KWPZM nad powołaniem do świętości 

 

Jest rzeczą powszechną patrzenie na 

konkretne ludzkie życie w kategoriach 

„kariery” czy też tego, jak się komuś „po-

wodzi”: jak daleko ktoś zaszedł w struktu-

rach społecznych, co osiągnął – i to nie 

chwilowo,jednorazowo (jak np. zdobyty 

wynik sportowy), ale w sposób w miarę 

trwały. Wyznacznikami kariery dla wielu 

będzie zamożność, tytuły nauko-

we,obecność w mediach. 

 

Niektóre zawody czy stanowiska w struktu-

rze społecznej kojarzone są automatycznie 

z osiągnięciem, uznaniem, powodzeniem: 

właściciel dobrze prosperującej firmy, 

lekarz, prezenter telewizyjny, naukowiec, 

burmistrz, prezydent… W kontekście troski 

o powołania kapłańskie i zakonne można 

by się zastanawiać, czy bycie kapłanem 

albo zakonnikiem czy siostrą zakonną 

może być dzisiaj postrzegane jako spo-

łeczny awans, jako specyficzna „kariera” 

na całe życie? Godne pożałowania (i za-

pewne także opłakane w skutkach) byłoby 

wybieranie drogi pójścia za Chrystusem 

dla jakichś zysków doraźnych, dla tych 

łatwo widzialnych oznak. Konkurencja z 

innymi ograniczona do spraw przyziem-

nych słusznie odbierana byłaby jako niepo-

http://www.redemptor.pl./
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rozumienie i antyświadectwo, inaczej – 

brak prawdziwego powołania. 

 

A gdybyśmy tak dodali do listy rankingo-

wej… postacie świętych? Dążenie do 

świętości osobistej jako robienie życiowej 

kariery – hm, ciekawe! I tak jak bardzo 

ciekawe, tak też rzadkie – a przynajmniej 

nieczęsto w ten sposób ujmowane. Jakże 

inna jest ocena oczami ludzkimi, mierzona 

w kategoriach miesięcy i lat, i namacalnych 

osiągnięć, a inna w oczach Bożych, mie-

rzona nieskończoną głębią wieczności. 

 

Tymczasem świętość jako kariera życiowa 

(albo konkretniej: na całą egzystencję) jest 

zaoferowana przez Boga każdemu czło-

wiekowi. Dla osób wybranych i powołanych 

do szczególnej służby Bogu dążenie do 

świętości jest pewnym koniecznym ocze-

kiwaniem, celem, założeniem, domniema-

niem. 

 

Czy to dostrzegamy? Czy tak rozumiemy 

nasze życie? Czy nas to interesuje – intry-

guje – pociąga? A może trywializujemy 

powołanie do świętości, zadając po ziem-

sku pytania: A co ja z tego będę miał? Na 

jakie „toplisty” mnie to zaprowadzi? Ile na 

tym zarobię? Na jakim podium stanę? 

Odpowiedzią – trudną i paradoksalną – są 

słowa piosenki: 

 

Posyłam was na pracę bez nagrody, 

na ciężki, trwały i niewdzięczny trud, 

niezrozumienie, drwiny i obmowy. 

Posyłam was siać słowo między lud. 

Refren: Tak jak Ojciec mój posłał Mnie, tak 

i Ja was ślę. 

Posyłam was opatrzyć ciężkie rany, 

pomagać słabym, ich ciężary nieść, 

Pocieszać smutnych, wspomnieć zapo-

mnianych. 

Posyłam was radosną głosić wieść. 

Posyłam was do serc z zawiści twardych, 

do oczu ślepych, zaciśniętych rąk, 

gdzie trzeba serc gorących i ofiarnych. 

Posyłam was na całej ziemi krąg. 

 

Dlaczego ktoś taką karierę miałby wybie-

rać? Po co to wszystko? – Bo na jej końcu 

jest wieczny Bóg, bo na jej końcu jest 

wieczne szczęście. WIECZNE 

SZCZĘŚCIE! 

 

Wasz współbrat 

ks. Tomasz Sielicki SChr 

przewodniczący KWPZM 

 

 

   

  Zapowiedzi wydarzeń  

 

 

W październiku ruszy dominikańska 

szkoła filozofii i teologii 

 

Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii 

rozpocznie działalność w październiku br. 

w Krakowie. Roczne studia obejmować 

będą najważniejsze zagadnienia z zakresu 

filozoficznej i teologicznej myśli chrześci-

jańskiej. Zajęcia poprowadzą m. in. o. 

Jacek Salij, dr hab. Krzysztof Mielcarek, o. 

Jan A. Kłoczowski. Zapisy rozpoczną się 

13 września.  

 

Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii 

(DSFT) jest inicjatywą wykładowców jednej 

z najstarszych szkół teologicznych w Kra-

kowie – Kolegium Filozoficzno-

Teologicznego OO. Dominikanów. Celem 

stworzenia Studium jest zapoznanie stu-

dentów z filozoficzną i teologiczną myślą 

chrześcijańską ze szczególnym akcentem 

położonym na naukę św. Tomasza z Akwi-

nu i szeroko pojętą tradycję dominikańską.  

     

Studium jest skierowane do absolwentów 

szkół wyższych, studentów, licealistów, 

liderów wspólnot, animatorów, katechetów 

i wszystkich, którzy chcą poznać tradycję 

myśli chrześcijańskiej i szukają prawdy.  

 

Wśród tematów wykładów znajdą się na-

stępujące zagadnienia: argumenty za 

istnieniem Boga, fenomenologia religii, 

problem języka religijnego, pluralizm reli-

gijny, podstawy metafizyki, wprowadzenie 

do myśli św. Tomasza z Akwinu, współ-

czesna problematyka bioetyczna, teologia 

Trójcy Świętej, teologia Kościoła, etyka 

chrześcijańska. 

 

Zajęcia poprowadzą dominikanie, m. in. o. 

Jacek Salij OP, o. Jan Andrzej Kłoczowski 

OP oraz wykładowcy świeccy, pracownicy 

Kolegium Filozoficzno-Teologicznego OO. 

Dominikanów, m. in. dr hab. Krzysztof 

Mielcarek. Studia trwają rok (dwa seme-

stry) i obejmują 100 godzin wykładów. 

Kończą się uzyskaniem dyplomu Studium. 

W zajęciach można uczestniczyć w pełnym 

wymiarze lub uczęszczać na wybrane 

wykłady. Wszyscy, którzy po uzyskaniu 

dyplomu chcieliby dalej uczestniczyć w 

zajęciach Studium, będą mogli zapisywać 

się na wybrane przez siebie wykłady mo-

nograficzne z poszczególnych dziedzin 

filozofii i teologii. 

 

Zajęcia będą się odbywać raz na trzy 

tygodnie, w soboty w godz. 9,00-15,00 (7 

godzin wykładowych) w gmachu Kolegium 

Filozoficzo-Teologicznego OO. Dominika-

nów w Krakowie przy ul. Stolarskiej 12. 

Opłata za studia w pełnym wymiarze 200 

złotych za semestr. Dla osób, które nie 

studiują w pełnym wymiarze, a chciałyby 

uczestniczyć w wybranej serii wykładów 

opłata wynosi 50 złotych. Szczegółowe 

informacje można uzyskać w Sekretariacie 

Kolegium Filozoficzno-Teologicznego OO. 

Dominikanów, ul. Stolarska 12, 31-043 

Kraków; tel. 012 423 00 84 (od 8 do 12); 

email: kolegium@dominikanie.pl. 

 

Zapisy do Studium rozpoczną się 13 wrze-

śnia 2010.              Za: www.dominikanie.pl  

 

IV Pallotyńskie Spotkanie Młodych 

- Ołtarzew 

IV Pallotyńskie Spotkanie Młodych odbę-

dzie się już tradycyjnie w ostatni weekend 

wakacji (27-28 sierpnia 2010). Zapraszamy 

młodych do udziału w przygotowanym 

specjalnie dla nich Spotkaniu. Dwa dni 

spędzone w Seminarium księży Pallotynów 

to czas wspólnej modlitwy i radości. Temat 

tegorocznego spotkania to „Kocham”. 

Chcemy wspólnie przyjrzeć się, czym dla 

młodego człowieka, katolika jest realizo-

wanie praktyce Jezusowego zadania: 

Miłujcie się wzajemnie. To także różne 

„spotkania” z tematem roku duszpaster-

skiego „Bądźmy świadkami Miłości”. 

 

Dlatego proponujemy wszystkim uczestni-

kom udział w warsztatach tematycznych. 

Dotkną one m.in. problemu miłości między 

ludźmi, umiejętności budowania dobrych 

relacji, będzie mowa także o ważności 

czystości przedmałżeńskiej ale także o 

realizowaniu przykazania miłości w pracy z 

osobami niepełnosprawnymi.  

   

Kolejny warsztat – Inni są inni - będzie 

zachęcał do zastanowienia się nad różni-

cami między ludźmi oraz jak w tyglu kultur, 

religii, narodowości, z którymi coraz czę-

ściej się spotykamy, swobodnie żyć. Go-

ściem specjalnym będzie pan Leszek 

Dokowicz, mąż i ojciec, dziennikarz zwią-

zany z "Frondą".Zawodowo zajmuje się 

produkcją filmów dokumentalnych. Zreali-

zował m.in. "Egzorcyzmy Anneliese Mi-

chel" za która zdobył główną nagrodę na 

międzynarodowym festiwalu filmów w 

Niepokalanowie w2008 r. Wygłosi on połą-

czone z filmem świadectwo o technikach 

manipulacji młodymi ludźmi w muzyce 

techno. Wieczór rozpocznie się wspólną 

zabawą na koncercie, zaś zakończy go 

modlitwa wieczorna połączona z adoracją 

Najświętszego Sakramentu.  

   

Spotkanie zakończy się w sobotę uroczy-

stą Mszą świętą, której przewodniczył 

będzie ks. biskup Krzysztof Zadarko. Za-

praszamy do udziału młodych ludzi z całej 

Polski. Tradycyjnie PSM jest czasem poo-

azowych spotkań, często młodzież zwią-

zana z pallotynami rok czeka na jeszcze 

jedną okazję do bycia razem, do wspólnej 

modlitwy i zabawy. Co roku jednak przy-

bywa ludzi spoza świata pallotyńskiego, a 

Spotkanie cieszy się coraz większą popu-

larnością. Zachęcamy wszystkich młodych 

do udziału!   Za: www.spotkanie.pallotyni.pl  

 

http://www.dominikanie.pl/pliki/DSFT_folder.pdf
mailto:kolegium@dominikanie.pl?subject=W%20sprawie%20DSFT
http://www.dominikanie.pl/
http://www.spotkanie.pallotyni.pl/
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Odeszli do Pana 

 

ŚP. O. KLAUDIUSZ JÓZEF PLOTTEK (1951-2010) OFM 

 

Dnia 23 czerwca 2010 r. zmarł w Gliwicach o. Klaudiusz Józef Plottek OFM. O. Klaudiusz urodził się w 1951 r. w Sukowicach. Jego obłó-

czyny odbyły się 24 września 1975 r. w Borkach Wielkich, zaś profesję uroczystą złożył 1 lutego 1981 r. w Kłodzku. Święcenia kapłańskie 

przyjął 22 maja 1982 r. we Wrocławiu. Swą posługę pełnił w wielu krajach m.in w Niemczech i Izraelu.  Pochowany został 25 czerwca 

2010 roku w Górze św. Anny.                                                                                           o. Ireneusz Bednarek OFM, sekr. prow. św. Jadwigi 

 

 

ŚP. Ks. JÓZEF MIKOŁAJ MOLIKIEWICZ (1931-2010) SDS 

 

 

W 80-tym roku 

istnienia zgroma-

dzenia Sióstr Ro-

dziny Betańskiej, 

założonego w Trze-

bini przez salwato-

rianina Sługę Boże-

go Księdza Józefa 

Chryzostoma Małysiaka, żegnamy kapela-

na sióstr Betanek księdza Józefa Molikie-

wicza, posługującego w Betanii przez 38 

lat.  

Śp. Ksiądz Molikiewicz był człowiekiem 

dobrym i milczącym jak św. Mikołaj, które-

go imię przyjął w dniu obłóczyn zakonnych. 

Był człowiekiem twardym jak paczółtow-

sko-dębnicki marmur, wydobywany w 

tamtejszych kamieniołomach. Twardy 

charakter i pracowitość wyniósł z domu 

rodzinnego. Przyszedł na świat w rodzinie 

rolniczej Jana i Anny zd. Mitka dnia 24 

lutego 1931 roku w Paczółtowicach na 

terenie archidiecezji krakowskiej. Wzrastał 

w gronie dwóch młodszych braci. Od lat 

dziecięcych wspomagał rodziców w utrzy-

maniu pięcioosobowej rodziny. W siódmym 

roku życia rozpoczął naukę w szkole po-

wszechnej w Paczółtowicach. Po zakoń-

czeniu II wojny światowej był przez trzy 

lata uczniem liceum im. Tadeusza Ko-

ściuszki w Krzeszowicach. Zainteresowany 

życiem zakonnym – salwatorianie w Trze-

bini mieli wpływ na młodzież z okolicznych 

miejscowości – Józef 29 sierpnia 1948 

roku przeniósł się do ich szkoły w Krako-

wie na Zakrzówku. We wrześniu 1949 roku 

wstąpił w Bagnie do nowicjatu salwatoria-

nów.  

Dnia 8 września 1950 roku złożył pierwszą 

profesję zakonną, a śluby wieczyste w 

1954 roku. Po zakończeniu nowicjatu 

kontynuował naukę w zakresie szkoły 

średniej w gimnazjum zgromadzenia w 

Mikołowie. Studia filozoficzno-teologiczne 

odbywał w Instytucie Teologicznym domi-

nikanów w Krakowie. W kościele pw. Matki 

Zbawiciela w Mikołowie, w dniu 24 czerw-

ca 1957 roku z rąk biskupa Herberta Bed-

norza, święcenia kapłańskie. W latach 

1959-1960 uczestniczył w studium pasto-

ralnym u ojców franciszkanów w Krakowie. 

Dnia 1 lipca 1960 roku został mianowany 

konsultorem i ekonomem domu zakonnego 

w Krakowie-Zakrzówku. Po trzech latach 

skierowano go do pracy duszpasterskiej i 

katechetycznej w Trzebnicy. Oprócz obo-

wiązków wikariuszowskich był w bazylice 

św. Jadwigi organistą i zajmował się opra-

wą muzyczną liturgii.  

Następną placówką duszpasterską od 

września 1966 roku była parafia w Oborni-

kach Śląskich, gdzie podjął te same obo-

wiązki. Po dwóch latach przełożeni skiero-

wali ks. Molikiewicza do salwatoriańskiego 

ośrodka duszpasterskiego w Zakopanem. 

Dnia 20 września 1972 roku ksiądz Józef 

Molikiewicz podjął obowiązki kapelana w 

domu generalnym zgromadzenia sióstr 

Rodziny Betańskiej w Kazimierzu Dolnym, 

gdzie pozostał aż do swojej śmierci w dniu 

23 czerwca 2010 roku.  

Śp. Ksiądz Józef Molikiewicz należał do 

ludzi małomównych, chociaż lubił przeby-

wać w gronie współbraci i chętnie przysłu-

chiwał się ich rozmowom. Mówił rzadko i 

mało, dlatego jako katecheta w Trzebnicy i 

Obornikach Śląskich, cieszył się dużym 

zainteresowaniem ze strony dzieci. Miał 

specyficzny sposób formowania młodego 

człowieka – pozwolił mu powiedzieć 

wszystko, a on z uwagą słuchał.  

Ksiądz Molikiewicz miał zdolności muzycz-

ne, sam nauczył się grać na organach i 

przez wiele lat pełnił funkcję organisty w 

Krakowie-Zakrzówku, w Trzebnicy i Obor-

nikach Śląskich.  

W domu rodzinnym, u boku swojego ojca, 

poznał wiele praktycznych zajęć, które 

przy jego manualnych zdolnościach po-

zwoliły mu odpowiedzialnie pełnić funkcję 

ekonoma domowego. Wspomniane uzdol-

nienia, połączone z osobistymi cechami 

charakteru – jak skromność, życzliwość, 

gotowość do pomagania innym, a nadto 

zdrowa pobożność i uczciwość – uformo-

wały księdza Molikiewicza na idealnego 

kapelana w domu formacyjnym Sióstr 

Betanek w Kazimierzu Dolnym. Starał się 

zrozumieć charyzmat zgromadzenia i 

chętnie spieszył siostrom z pomocą w 

praktycznych sprawach związanych z 

codziennym funkcjonowaniem domu. 

Piszący pośmiertne wspomnienie o śp. 

księdzu Molikiewiczu pośredniczył w spra-

wach pozyskiwania za granicą darczyńców 

dla zgromadzenia będącego w trudnej 

materialnej sytuacji. Ksiądz Józef Molikie-

wicz był całkowicie oddany sprawie rozwo-

ju zgromadzenia. Modlił się wiele w intencji 

sióstr, a ostatnio wiele też cierpiał w czasie 

długiej choroby.  

Pogrzeb śp. Józefa Molikiewicza odbył się 

w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w 

Trzebini w sobotę 26 czerwca 2010 roku o 

godz. 10.00. Mszy św. pogrzebowej prze-

wodniczył biskup Gerard Bernacki z Kato-

wic. Zmarły został pochowany w grobowcu 

salwatorianów. Po wielu latach powrócił on 

w rodzinne strony, gdzie kształtowało się 

jego powołanie kapłańskie i zakonne.Za: 

www.sds.pl

 

http://www.sds.pl/?d=start,apostolaty,2227,165&s=

