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Wiadomość tygodnia 

 

 

18. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja 

na Jasną Górę 

 

Tysiące pielgrzymów z całego kraju modli-

ło się na Jasnej Górze w czasie 18. Piel-

grzymki Rodziny Radia Maryja. W niedzie-

lę miały miejsce centralne uroczystości 

dwudniowego spotkania słuchaczy toruń-

skiej rozgłośni. Uroczystej Eucharystii, 

rozpoczętej ok. godz. 11.30, przewodni-

czył pasterz diecezji zielonogórsko-

gorzowskiej bp Stefan Regmunt. Wszyst-

kich zebranych witał przeor Jasnej Góry o. 

Roman Majewski, który podziękował oj-

com redemptorystom „za wierne wydep-

tywanie ścieżek między Toruniem a Jasną 

Górą, za prowadzenie ludu polskich miast 

i wsi, dzieci, młodzieży i dorosłych do 

sanktuarium narodu”.  

 

Wyraził też wdzięczność za „służbę Ko-

ściołowi i narodowi, rzetelną religijną i 

patriotyczną formację, za solidarną co-

dzienną akcję na rzecz bliźniego, Kościoła 

i Polski, za związanie Radia z Jasną Górą, 

za codzienne transmisje Apelu”. 

 „Naród, który nie mierzy w wielkość, nie 

chce ludzi wielkich, kończy się – mówił w 

powitaniu przeor o. Roman Majewski - A 

przecież Polska musi trwać! I dlatego my 

tu trwamy przy Matce Najświętszej. Dla-

czego trwamy? Prymas Tysiąclecia odpo-

wiada: trwamy przy Bogu, trwamy na 

Jasnej Górze przy Matce Bożej, aby naród 

nasz nie stał się niemy, zalękniony, mały, 

bez tożsamości duchowej i patriotycznej. 

Nasza flaga jest - biało-czerwona flaga! 

Fundamentem zaś naszego życia jest 

prawo Boże”. Przeor podziękował wszyst-

kim za dary materialne na nowe korony i 

sukienkę dla Maryi w jasnogórskim wize-

runku i poinformował, że uroczystość 

nałożenia ich na Cudowny Obraz odbę-

dzie się w sobotę 4 września.  

 

W homilii bp Stefan Regmunt podkreślił, 

że powstałe 18 lat temu Radio Maryja „jest 

owocem odzyskanej wolności”. „Przecież 

przez tyle lat nie można było mediach 

słuchać o Bogu” – podkreślał hierarcha. 

„Dlatego trzeba nam się dzisiaj cieszyć, 

trzeba to dzieło rozwijać, wspomagać i 

chronić. Ono stanowi rękojmię naszej 

wolności – mówił bp Regmunt - Trzeba w 

nim być w dobrej i złej doli. Nie pozwalać, 

by dyskredytowano i to dzieło obrażano, 

przyczyniać się do jego doskonalenia, aby 

było zawsze miejscem dialogu ze społe-

czeństwem i przestrzenią budowania 

dobra i przekazywania Bożej prawdy”.  

 

„Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja są 

fenomenem naszych czasów – kontynu-

ował kaznodzieja - Obserwując te piel-

grzymki przekonujemy się, że Radio Mary-

ja to nie tylko rozgłośnia i zespół pracow-

ników prowadzanych program, ale też 

również – a może przede wszystkim – wy, 

wierni słuchacze, a dzisiaj wytrwali piel-

grzymi. Przybywacie na Jasną Górę z 

różnych stron Polski. Tym, co was jedno-

czy na tej pielgrzymce, jest wiara w Boga, 

miłość do Kościoła, do Ojczyzny i pielę-

gnowanie tych wartości, które są nieprze-

mijające, fundamentalne, decydujące o 

rozwoju i szczęściu człowieka. I niewątpli-

wie tym, co was jednoczy, to jest ta radość 

tworzenia dobra przez Radio Maryja i 

Telewizję Trwam” – mówił do zebranych 

ks. biskup podkreślając, że jako Rodzina 

Radia Maryja pielgrzymi nie tylko wspiera-

ją rozgłośnię, ale się z nią identyfikują.  

 

Kaznodzieja nawiązał także do dwóch 

ważnych wydarzeń ostatnich miesięcy w 

naszej Ojczyźnie – powodzi oraz katastro-

fy smoleńskiej. „Dziś wody wprawdzie 

opadły, ale powódź w swoich skutkach 

trwa nadal. Nie opadły jeszcze emocje. 

Wielu powodzian nadal nie otrzymała 

koniecznego wsparcia. Temat powodzi 

przestał być atrakcyjny medialnie. Tym-

czasem nie możemy milczeć o krzywdzie 

naszych sióstr i braci, a także zapomnieć 

ich potrzebach materialnych i duchowych” 

– apelował bp Regmunt.  

Przywołując smoleńską tragedię hierarcha 

podkreślił, że kładzie się ona wciąż „cie-

niem w najnowszych kartach naszej Oj-

czyzny”. „Wielu Polaków oczekuje wy-

czerpujących wyjaśnień smoleńskiej kata-

strofy. Dla nas nie był to jeden z wielu 

wypadków, jakie się zdarzają. Nie może-

my pozostać bez odpowiedzi na pytania, 

których w tej sprawie tak wiele ciśnie się 

$#guid{1F739F16-5161-4426- BC50-F96893381572}#$ 
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na usta Polakom. Słyszymy je wyraźnie 

artykułowane na radiowej antenie. Szuka-

nie prawdy jest także drogą świadczenia 

miłości tym wszystkim, dla których ta 

tragedia wciąż jest żywa” – powiedział ks. 

biskup.  

 

W czasie pielgrzymki zbierane były podpi-

sy pod apelem rodzin i bliskich ofiar kata-

strofy smoleńskiej, by utworzyć międzyna-

rodową komisję ds. wyjaśnienia przyczyn 

tej tragedii. Formularz apelu ma się rów-

nież ukazać w Naszym Dzienniku i na 

internetowej stronie RM. Organizatorzy 

zaprosili na pielgrzymkę rodziny ofiar 

katastrofy pod Smoleńskiem. Przybyli 

przedstawiciele rodzin: Przemysława 

Gosiewskiego, Zbigniewa Wassermana, 

Aleksandra Fedorowicza, Janusza Kurtyki, 

Stefana Melaka, Tomasza Merty, ks. Jana 

Osińskiego, Stanisława Zająca. Jak po-

wiedział o. Tadeusz Rydzyk, na piel-

grzymce obecny miał być także Jarosław 

Kaczyński, brat prezydenta Lecha Ka-

czyńskiego, ale ze względu na stan zdro-

wia matki nie mógł przyjechać. Mama śp. 

Przemysława Gosiewskiego, Jadwiga 

Gosiewska odczytała specjalny apel.  

Na Eucharystii obecni byli: bp Antoni 

Dydycz, biskup diecezjalny diec. drohi-

czyńskiej; bp Stanisław Napierała, biskup 

diecezjalny diec. kaliskiej; bp Teofil Wilski, 

biskup pomocniczy diec. kaliskiej; bp 

Ignacy Dec, biskup diecezjalny diec. świd-

nickiej; bp Adam Bałabuch, biskup po-

mocniczy diec. świdnickiej; bp Wacław 

Depo, biskup diecezjalny diecezji zamoj-

sko-lubaczowskiej; bp Józef Pazdur, bi-

skup senior diec. włocławskiej; bp Tade-

usz Werno, biskup senior diec. koszaliń-

sko-kołobrzeskej; bp Edward Janiak, 

biskup pomocniczy diec. wrocławskiej; bp 

Tadeusz Bronakowski, biskup pomocniczy 

diec. łomżyńskiej; bp Edward Frankowski, 

biskup pomocniczy diec. sandomierskiej; 

abp Joseph Atanga, S.J, metropolita diec. 

Bertoua z Kamerunu i jednocześnie prze-

wodniczący Konferencji Biskupów w Ka-

merunie; o. Ryszard Bożek, prowincjał 

redemptorystów; o. Zachariasz Jabłoński, 

definitor generalny Zakonu Paulinów; o. 

Tadeusz Rydzyk, dyrektor i założyciel 

Radia Maryja i TV Trwam. 

Na zakończenie Mszy św. miało miejsce 

ponowienie Aktu Oddania Matce Bożej. O. 

Tadeusz Rydzyk podziękował wszystkim 

za udział i organizację dzisiejszej uroczy-

stości. Uczestnicy pielgrzymki wystosowali 

telegram do Ojca Świętego Benedykta 

XVI.  

 

Modlitwie zgromadzonych na jasnogór-

skim placu pielgrzymów towarzyszy upal-

na pogoda. Organizatorzy spotkania, a 

także miasto Częstochowa zadbali o 

medyczne zabezpieczenie spotka-

nia.Mszę św. poprzedziły koncerty: Jacka 

Kieroka z zespołem, ‘Kapeli znad 

Baryczy’, Macieja Wróblewskiego i bpa 

Antoniego Długosza z Częstochowy. W 

czasie pielgrzymki poruszono problem 

tegorocznej powodzi – głos zabrała Anna 

Grajko, wójt gminy Łubnice w woj. święto-

krzyskim, dotkniętej tegoroczną powodzią.  

 o. Stanisław Tomoń  

Za: www.jasnagora.com

 

     

  Wiadomości krajowe 

 

65. rocznica święceń kapłańskich 

Kard. Stanislawa Nagyego 

 

8 lipca, ks. kard. Stanisław Nagy obchodził 

65. rocznicę święceń kapłańskich. W kapli-

cy Domu Macierzystego Księży Sercanów 

w Krakowie Płaszowie odprawił Mszę św. 

dziękczynną razem z ks. Ernestem Budy-

niem, który niedawno zakończył 50. rok 

posługi kapłańskiej.  

 

 

 

W Eucharystii uczestniczyli także sercanie 

z płaszowskich wspólnot, krewni Jubilatów 

oraz świeccy pracownicy Wydawnictwa 

Dehon i wspólnoty Kraków I. W kazaniu, 

rektor domu ks. Grzegorz Piątek zwrócił 

uwagę na wzór posługi apostolskiej i ka-

płańskiej nakreślony przez Jezusa.  

Za: www.sercanie.pl 

  

 

W imieniu czytelników Biuletynu składamy 

serdeczne życzenia Czcigodnemu Jubila-

towi Ks. Kardynałowi Stanisławowi Nagy-

emu SCJ z okazji 65 rocznicy święceń 

kapłańskich. Ogromne zasługi Jubilata dla 

rozwoju polskiej teologii, a także dla po-

głębienia rozumienia depozytu wiary w 

wymiarze uniwersalnym, są powszechnie 

znane. Docenił je także Sługa Boży Jan 

Paweł II, wynosząc skromnego Profesora 

lubelskiego Uniwersytetu do godności 

kardynalskiej. Ad multos annos! 

 

 

Wielki Odpust w Tuchowie zakoń-

czony 

 

W Tuchowie, gdzie znajduje się najstarsze 

sanktuarium maryjne diecezji tarnowskiej, 

9. lipca zakończył się Wielki Odpust ku 

czci Matki Bożej, który trwał dziewięć dni. 

Myślą przewodnią tegorocznego czasu 

modlitwy i zadumy były słowa „Z Maryją 

bądźmy świadkami miłości”, inspirowane 

hasłem obecnego roku duszpasterskiego. 

Wierni przybywający do tego świętego 

miejsca, przed oblicze Maryi, poprzez 

udział w Eucharystii, wysłuchanie kazania, 

spowiedź sakramentalną i prywatną modli-

twę, wyrażali nie tylko swoją wiarę, ale też 

potrzebę umocnienia więzi z Bogiem w 

swoim życiu, prosząc Go w różnych inten-

cjach.  

 

Żywy ruch pielgrzymkowy, także podczas 

tegorocznego odpustu, był dowodem głę-

bokiej i ugruntowanej w świadomości 

wiernych tradycji związanej z „lipowym 

wzgórzem” w Tuchowie. Od 1. do 9. lipca 

hołd Matce Bożej złożyło około 80 tys. 

pielgrzymów, a 62 tys. wiernych w pełni 

uczestniczyło w Eucharystii poprzez przy-

jęcie Komunii świętej. Obok grup zorgani-

zowanych, od lat przybywających do sank-

tuarium w Tuchowie, w czasie tego odpu-

stu po raz pierwszy zawitali małżonkowie 

przeżywający jubileusze zawarcia związku 

sakramentalnego. Uczestniczyli oni we 

Mszy św., podczas której odnowili przyrze-

czenia ślubne. Kolejną grupę, będącą 

pierwszy raz na maryjnym odpuście, sta-

nowiły osoby uzależnione i wychodzące z 

nałogów. Również po raz pierwszy przed 

obliczem Matki Tuchowskiej zgromadzili 

się przedsiębiorcy i biznesmeni.  

 

Wśród pielgrzymów indywidualnych do 

Matki Bożej w tuchowskim wizerunku 

przybyli biskupi tarnowscy z ordynariu-

szem diecezji biskupem Wiktorem Skwor-

cem na czele. W sanktuarium za wsta-

wiennictwem Maryi modlił się także bp 

Antoni Długosz z Częstochowy.  

W czasie odpustu wierni pielgrzymujący do 

Tuchowa brali również udział w modlitwach 

o powołania, w nabożeństwach różańco-

http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/8315.mp3
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/8309.mp3
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/8310.mp3
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/8311.mp3
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/8314.mp3
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/8312.mp3
http://www.jasnagora.com/
http://www.sercanie.pl/
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wych i drodze krzyżowej. Szczegółowe 

informacje z każdego dnia Wielkiego Od-

pustu, zaopatrzone także w fotogalerie, 

dostępne są na stronie internetowej Sank-

tuarium Matki Bożej Tuchowskiej, pod 

adresem: www.klasztor.tuchow.pl  

Zakończenie Saletyńskiego Spotka-

nia Młodych w Dębowcu – młodzież 

zbierała na powodzian 

 

Dnia 8 lipca 2010 roku podczas XXIII 

Międzynarodowego Saletyńskiego Spotka-

nia Młodych w Dębowcu młodzież, zebra-

na na placu sanktuaryjnym w liczbie ponad 

dwa i pół tysiąca, zebrała ofiarę w wysoko-

ści 7129,18 zł. Pieniądze trafią do dwóch 

placówek edukacyjnych dotkniętych powo-

dzią - Bursy Międzyszkolnej i Zespołu 

Szkół Miejskich nr 3, przy ul. Szkolnej w 

Jaśle.  

 

 

 

Był to spontaniczny gest młodych ludzi, 

przebywających przez sześć dni w Sank-

tuarium Matki Bożej Saletyńskiej - Polskim 

La Salette na dniach modlitwy, refleksji i 

radości.  

 

Tegoroczne Spotkanie przebiegało pod 

hasłem Spragnieni świadectwa. Wśród 

zaproszonych gości byli m.in. br. Paweł 

Teperski OFM Cap., bp Edward Dajczak, 

Wojciech Cejrowski i ks. Rafał Jarosiewicz. 

Zagrały takie zespoły jak eSPe ze Słowa-

cji, Maleo Reggae Rockers oraz 40 i 30 na 

70. Piotr Szweda MS  Za: www.saletyni.pl. 

  

Nowy przełożony polskich gabrieli-

stów 

 

W dniu 5 lipca Br. Yvan Pessebon prowin-

cjał prowincji francuskiej Zgromadzenia 

Braci Monfort Św. Gabriela, nazywanego w 

Polsce gabrielistami, mianował nowego 

przełożonego wspólnoty tego zgromadze-

nia w Częstochowie. Został nim ur. w 1948 

roku w Vaduvieco w Hiszpanii Br. Genaro 

Fresno Garcia.  

 

Br. Genaro został także mianowany dele-

gatem prowincjała i reprezentantem praw-

nym gabrielistów w Polsce.  

 

Honorowe obywatelstwo dla fran-

ciszkanina 

 

Franciszkanin o. Waldemar Czerwonka 

został Honorowym Obywatelem Głogówka, 

na Opolszczyźnie. Tytuł został nadany w 

dowód wdzięczności za pracę duszpaster-

ską, za inicjatywy na rzecz społeczności 

lokalnej, ochronę zabytków i za rozpoczę-

cie renowacji zabytkowej Kaplicy Loretań-

skiej przy głogóweckim klasztorze fran-

ciszkanów.  

O. Waldemar Czerwonka (ur. 1966 r.) 

przed czternastu laty podjął w Głogówku 

obowiązki wychowawcy w prenowicjacie i 

ekonoma klasztoru. W roku 2000 został 

mianowany gwardianem tego klasztoru i 

pełnił urząd przez kolejne osiem lat. W 

2003 roku został wybrany prezesem Towa-

rzystwa Miłośników Głogówka. Obecnie 

jest proboszczem i gwardianem w 

Horyńcu-Zdroju. o. B. Klóska OFMConv 

Za: www.franciszkanie.pl   

Międzynarodowy plener malarski u 

salwatorianów 

 

W niedzielę 3 lipca 2010 na terenie Wyż-

szego Seminarium Duchownego Salwato-

rianów w Bagnie odbył się wernisaż wy-

stawy poplenerowej Międzynarodowego 

Pleneru Malarskiego „Oborniki Śląskie 

2010”. Swoje prace zaprezentowali polscy 

artyści malarze pracujący w kraju i zagra-

nicą, min.: z Grodna, Kowna, Lwowa, 

Frankfurtu n/Menem, Tonbridge (Anglia) 

oraz Wrocławia i Obornik Śląskich. Licznie 

przybyli na wernisaż goście z Dolnego 

Śląska – a wśród nich Pan Burmistrz 

Obornik Śląskich - mogli podziwiać efekt 

kilkudniowej pracy artystów malarzy, którzy 

uwieczniali piękno seminaryjnego zespołu 

pałacowo-parkowego, a także okolicznych 

krajobrazów.  

 

 

 

Dodatkową atrakcją wernisażu była możli-

wość spotkania się z s. Anielą, autorką 

wielu książek kulinarnych oraz degustacji 

bigosu oraz żurku według przepisów sio-

stry. Chętnych do zakosztowania kuchni 

klasztornej nie brakowało. Zakończony 

wernisaż nie był ostatnim. Następny odbę-

dzie się już w przyszłym roku, także na 

terenie naszego bagieńskiego seminarium.   

Za: www.sds.pl   

 

   

  Wiadomości zagraniczne  

 

Benedykt XVI o Bł. Janie Dunsie 

Szkocie 

 

Wybitny myśliciel franciszkański z przeło-

mu XIII i XIV wieku, Jan Duns Szkot, 

znany jako Doctor subtilis, „doktor subtel-

ny” – to temat kolejnej papieskiej kate-

chezy o wielkich teologach. Podczas 

audiencji ogólnej streszczono ją w róż-

nych językach. Urodził się w Szkocji w 

1266 r. Po święceniach kapłańskich i 

specjalistycznych studiach w zakresie 

teologii i filozofii, wkrótce okazał się wy-

bitnym autorytetem tych dyscyplin. Na-

uczał w uniwersytetach w Oxfordzie, w 

Cambridge i w Paryżu. Podejmując wy-

kłady w uniwersytecie w Kolonii, nieocze-

kiwanie zmarł w 1308 r. Z uwagi na rangę 

i precyzję poruszanych przez niego kwe-

stii oraz logiczną ich strukturę został 

nazwany przenikliwym, „doktorem subtel-

nym”. Jan Paweł II ogłosił go błogosła-

wionym w 1993 r.  

 

Badania naukowe Dunsa Szkota obejmo-

wały szeroką tematykę. Na szczególną 

uwagę zasługują wypracowane przez 

niego definicje i tezy dotyczące: tajemnicy 

Wcielenia Syna Bożego i Jego zbawczej 

męki; chrystocentrycznej wizji teologii; roli 

Matki Bożej w dziele zbawienia i Jej Nie-

pokalanego Poczęcia; wizji wolności i jej 

relacji do intelektu oraz woli ludzkiej. 

Benedykt XVI przypomniał, że teolog 

zmuszony był opuścić Paryż podczas 

konfliktu króla Francji Filipa IV Pięknego z 

Bonifacym VIII, by nie podpisać dokumen-

tu skierowanego przeciw Papieżowi. Król 

chciał zmusić do tego franciszkanów, ale 

oni – wśród nich Duns Szkot – woleli 

pójść na dobrowolne wygnanie. 

 

„Ten fakt każe nam pamiętać, że tyle razy 

w dziejach Kościoła wierzący spotykali się 

z wrogością i doznawali nawet prześla-

dowań z powodu swej wierności i przy-

wiązania do Chrystusa, Kościoła i Papie-

ża – mówił Ojciec Święty. – Patrzymy 

wszyscy z podziwem na tych chrześcijan, 

którzy uczą nas strzec jako cennego 

dobra wiary w Chrystusa i jedności z 

Następcą Piotra, a w ten sposób z całym 

Kościołem powszechnym. Bł. Jan Duns 

Szkot uczy nas, że w naszym życiu istot-

ne jest wierzyć, iż Bóg jest nam bliski i 

kocha nas w Chrystusie Jezusie – a za-

tem żywić głęboką miłość do Niego i do 

http://www.klasztor.tuchow.pl/
http://saletyni.pl/aktualnosci/wiadomosc/125/debowiec-mlodziez-zebrala-pieniadze-na-powodzian
http://franciszkanie.pl/news.php?id=6178
http://franciszkanie.pl/klik.php?url=http://www.horyniec.franciszkanie.pl
http://www.franciszkanie.pl/
http://www.sds.pl/


 4 

Jego Kościoła. Świadectwo tej miłości 

mamy dawać na tej ziemi”. 

 

Benedykt XVI zwrócił też uwagę na na-

uczanie Dunsa Szkota o Niepokalanym 

Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Inni 

teolodzy nie potrafili jeszcze wówczas 

zinterpretować tej prawdy, w którą już 

wierzył Lud Boży dzięki nadprzyrodzone-

mu sensus fidei – „wyczuciu wiary”. 

Za: Radio Watykańskie 

Ks. Gregory Gay ponownie przeło-

żonym generalnym misjonarzy 

W czwartek, 8 lipca 2010 r. delegaci na 

Konwent Generalny Zgromadzenia Misji 

wybierali nowego Przełożonego General-

nego. Niemal punktualnie o godzinie 

jedenastej, w trzeciej turze głosowania 

zgromadzeni w Aula Magna Domu Gene-

ralnego Sióstr Miłosierdzia w Paryżu 

dokonali wyboru. Na kolejną sześcioletnią 

kadencję został wybrany dotychczasowy, 

XXIII następca św. Wincentego a Paulo, 

ks. George Gregory Gay CM. Wynik gło-

sowania ogłosił zebranym moderator ks. 

Gabriel Naranjo.(…) 

 

 

Ks. Gregory Gay CM urodził się w 1953 r. 

w Baltimore, Maryland, USA. Niedawno 

obchodził 30 rocznicę święceń kapłań-

skich, które otrzymał należąc do Prowincji 

Wschodniej USA. Będąc Wizytatorem 

Prowincji Ameryki Środkowej w 2004 

został wybrany na pierwszą kadencję jako 

XXIV Przełożony Generalny.   Za: 

www.misjonarze.org 

Kościół w Indiach czci 100-

rocznicę urodzin Matki Teresy 

 

W setną rocznicę urodzin Matki Teresy z 

Kalkuty rząd Indii ogłosi Krajowy Dzień 

Osieroconych Dzieci. Co więcej indyjskie 

władze zaapelowały do Organizacji Naro-

dów Zjednoczonych, by 26 sierpnia stał 

się Światowym Dniem Sierot. Miałoby to 

zwrócić uwagę opinii publicznej na drama-

tyczną sytuację dzieci w wielu zakątkach 

globu. Urodziny Matki Teresy, która nale-

ży do najbardziej popularnych osobistości 

Indii, zostaną uczczone w tym kraju także 

przez wydanie specjalnej monety z wize-

runkiem błogosławionej.  

 

W archidiecezji Kalkuty odbędzie się też 

modlitewna nowenna oraz cykl spotkań, 

którym towarzyszyć będzie wędrowna 

wystawa poświęcona życiu i przesłaniu 

założycielki Misjonarek Miłości. Za: Radio 

Watykańskie 

 

Kapituła franciszkanów Kustodii 

Ziemi Świętej 

 

Jak żyć i dzielić się darem Ewangelii w 

Ziemi Świętej? Na to pytanie w ciągu 

najbliższych dni odpowiedzą bracia 

mniejsi z Kustodii Ziemi Świętej. W Jero-

zolimie, w klasztorze Najświętszego Zba-

wiciela, trwa ich kapituła. Niedzielna litur-

gia Słowa, celebrowana o zachodzie 

słońca w sanktuarium Dominus Flevit na 

Górze Oliwnej, była pierwszym aktem 

kapituły kustodialnej. Po dzisiejszej 

wspólnej Eucharystii do Ducha Świętego 

rozpoczęły się robocze spotkania. Pod-

stawą kapitulnych dyskusji będzie pro-

gramowy dokument zatytułowany: „«Bę-

dziecie moimi świadkami» (Dz 1,8). Nosi-

ciele daru Ewangelii w Ziemi Świętej”. 

 

Materiałem do debat są również relacje 

wizytatora generalnego, kustosza oraz 

braci odpowiedzialnych za główne sektory 

życia Kustodii, takie jak formacja, ewan-

gelizacja, troska o Miejsca Święte czy 

ekonomia.Podczas kapituły na kolejne 

trzy lata zostaną wybrani bezpośredni 

współpracownicy kustosza Ziemi Świętej, 

czyli jego zastępca – wikariusz kustodial-

ny oraz sześciu radnych, tzw. dyskretów, 

którzy reprezentują w zarządzie 6 grup 

językowych, podkreślając międzynarodo-

wy charakter wspólnoty. 

 

W programie przewidziana jest liturgia 

pokutna w bazylice Konania w Getsema-

ni, celebracja w Wieczerniku, pierwszej 

siedzibie franciszkanów w Ziemi Świętej, 

oraz adoracja eucharystyczna w klaszto-

rze sióstr klarysek. W czasie kapituły z 

braćmi spotkają się abp Antonio Franco, 

nuncjusz apostolski w Izraelu i delegat na 

terytoria palestyńskie, łaciński patriarcha 

Jerozolimy Fouad Twal, oraz o. José 

Rodríguez Carballo, minister generalny 

Zakonu Braci Mniejszych. Prace kapituły 

zakończy 15 lipca, w uroczystość Poświę-

cenia Bazyliki Anastasis, koncelebrowana 

Eucharystia przy Bożym Grobie. O. Jerzy 

Kraj OFM              Za: Radio Watykańskie 

  

VIII Polonijne Spotkanie Młodych  

w Niemczech 

 

„W sobotę, 26 czerwca, w ośrodku Pol-

skiej Misji Katolickiej „Concordia” (opodal 

Siegen w Niemczech), odbyło się już VIII 

Polonijne Spotkanie Młodych, które zgro-

madziło ok. 2 tysiące uczestników z ca-

łych Niemiec, w tym w dużej części z 

parafii prowadzonych przez księży chry-

stusowców. Tegoroczne spotkanie kon-

centrowało się wokół osoby Maryi.  

 

 

 

Całości przewodniczył biskup Edward 

Dajczak - ordynariusz koszalińsko-

kołobrzeski. Warto podkreślić, iż od lat 

jedną z osób odpowiedzialnych za przy-

gotowanie i przeprowadzenie tej warto-

ściowej inicjatywy jest chrystusowiec ks. 

Bogdan Renusz z PMK Leverkusen .  

Za: www.chrystusowcy.pl 

 

Nowy klasztor karmelitów bosych 

na Słowacji 

 

W czwartek 1 lipca 2010 r. odbyła się 

uroczystość kanonicznego objęcia przez 

karmelitów bosych Prowincji Krakowskiej 

posługi w sanktuarium maryjnym w Sta-

rych Horach na Słowacji. Tamtejsza pla-

cówka powstała w zamian za dotychcza-

sową, w Priechodzie, w której posługę 

duszpasterską pełnił będzie odtąd kler 

diecezjalny. Rano, o godz. 9.00, odbyło 

się w Bańskiej Bystrzycy kurtuazyjne 

spotkanie o. prowincjała Andrzeja Ruszały 

i o. Stanisława Miernika z bp. ordynariu-

szem Rudolfem Balážem, przekazującym 

sanktuarium pod opiekę karmelitów. 

 

Msza św. inaugurująca posługę odbyła się 

natomiast wieczorem, o godz. 18.00, w 

bazylice maryjnej w Starych Horach. 

Przewodniczył jej o. Prowincjał, a uczest-

niczyli w niej wszyscy karmelici bosi pra-

cujący na Słowacji. Na wstępie o. Prowin-

cjał przywitał zgromadzonych wiernych i 

przedstawił ojców mających objąć posłu-

gę duszpasterską przy sanktuarium (o. 

Stanisław Miernik – przełożony, o. Miloš 

Viktorín – I radny wspólnoty oraz o. An-

drzej Szewczyk); prosił także parafian o 

szczególną modlitwę w intencji nowych 

duszpasterzy oraz o czynne zaangażo-

wanie się w życie wspólnoty lokalnego 

Kościoła. Po Mszy św. odbyła się proce-

sja na pobliskie wzgórze do cudownego 

źródełka, gdzie odśpiewano hymn Flos 

Carmeli i wykonano pamiątkową fotogra-

fię.  

 

Staré Hory są niewielką miejscowością 

niedaleko Bańskiej Bystrzycy. Stanowią 

jednak ważne miejsce pielgrzymkowe na 

Słowacji. W 1499 r. wybudowano tutaj 

gotycki kościół Narodzenia Najświętszej 

Maryi Panny, przebudowany później w 

http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=377418
http://famvin.org/wiki-pl/Gay_Gregory
http://www.misjonarze.org/
http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=377418
http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=377418
http://www.tchr.org/schr/galerie/20100706NiemcyConcordia-G
http://www.chrystusowcy.pl/
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1722 r. w stylu barokowym, a w 1850 r. – 

klasycystycznym. Najcenniejszym obiek-

tem wyposażenia jest rzeźba Madonny z 

XVI w. W dolinie znajduje się źródełko 

(tzw. Studnička), w okolicach którego na 

początku XVII w. mieszkańcy zakopali 

rzeźbę z kościoła, aby ukryć ją przed 

protestanckim wojskiem. W 1711 r. rzeź-

bę wykopano i przeniesiono z powrotem 

do świątyni, a w miejscu ukrycia miało 

wytrysnąć wspomniane źródło. Celem 

pielgrzymek stało się pod koniec XIX w. – 

w 1886 r. woda uleczyła miejscowego 

proboszcza Mateja Hrivňáka. Wkrótce 

przy źródle postawiono kapliczkę z rzeźbą 

Maryi, a w XX w. cały teren obudowano i 

uporządkowano. Powstały też tzw. Scho-

dy Różańcowe (Ružencové schody) z 

czerwonego kamienia. Od 1990 r. kościół 

w Starych Horach ma status bazyliki 

mniejszej.  

Za: www.ocdkrakow.futuro.biz.pl 

 

Prymicje pierwszego tureckiego 

jezuity - konwertyty z islamu 

 

Mała wspólnota kościelna w stolicy Turcji 

Ankarze ma swoje miejsce w sercu Boga 

– przypomniał o tym 5 lipca ks. Antuan Illit 

w czasie swojej Mszy prymicyjnej. 38-letni 

Turek jest pierwszym jezuitą pochodzą-

cym z tego kraju, który otrzymał święcenia 

kapłańskie. 5 lipca odprawił on w stołecz-

nym kościele św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus swą pierwszą Eucharystię na ziemi 

tureckiej. Uroczystość zgromadziła w 

Ankarze chrześcijan wszystkich obrząd-

ków, którzy serdecznie przyjęli rodaka.  

 

Wybór miejsca nie jest bez znaczenia, 

ponieważ właśnie w tym kościele piętna-

ście lat wcześniej dojrzewała jego decyzja 

przejścia z islamu na chrześcijaństwo. 

Antuan Illit po ukończeniu studiów eko-

nomicznych odbywał w Ankarze służbę 

wojskową i często modlił się w katolickiej 

świątyni. O swojej drodze do Chrystusa 

mówił w czasie Mszy prymicyjnej.  

   

 

 

Odkrycie chrześcijaństwa nazwał zwień-

czeniem cierpliwych poszukiwań Boga. 

Jezus objawił mi się w wierze muzułmań-

skiej, dlatego etap ten pozostanie dla 

mnie zawsze bardzo ważny – powiedział 

turecki jezuita. Pytany o przyszłość 

stwierdził, że przymierza się do doktoratu 

z etyki, w którym chciałby porównać wi-

dzenie początku życia w religii katolickiej i 

w bioetyce tureckiej. Po studiach pragnie 

podjąć pracę duszpasterską w Turcji.  

Za: Radio Watykańskie 

 

Relikwie św. Teresy z Lisieux na 

mundialu 

 

Republika Południowej Afryki gości nie 

tylko mistrzostwa świata w piłce nożnej, 

ale także relikwie św. Teresy od Dzieciąt-

ka Jezus. 25 czerwca 2010 r. przybyły 

one do Johannesburga.  

  Ich peregrynacja po RPA to jedna z 

imprez towarzyszących, którą Kościół 

katolicki przygotował na czas Mundialu. 

Najważniejszym wydarzeniem będzie 

nocne czuwanie przy relikwiach w johan-

nesburskiej katedrze w przeddzień finału 

mistrzostw. Program 12-tygodniowej 

peregrynacji obejmuje 24 kościoły. 29 

czerwca 2010 r. relikwie św. Teresy od-

wiedziły również klasztor karmelitanek 

bosych.  

  - Jak na razie nie mamy jeszcze w RPA 

własnych świętych – tłumaczy ks. Vusi 

Sokhela, organizator wydarzenia. – Dla-

tego postanowiliśmy zaprosić św. Teresę, 

tym bardziej, że jest ona patronką misji – 

dodał południowoafrykański kapłan.  

Za: www.ocdkrakow.futuro.biz.pl 

 

Pierwszy australijski kapłan 

michalita 

W sobotę 3 lipca, wspólnota michalicka 

w Australii kolejny raz miała okazję zebrać 

się razem w kościele parafialnym p.w. 

Ducha Świętego w North Ryde. A okazja 

była niezwykła! Po kilku latach formacji 

święcenia kapłańskie przyjął pierwszy 

rdzennie "australijski michalita" – Anthony 

Casamento. Sakramentu prezbiteratu 

udzielił mu biskup pomocniczy archidie-

cezji Sydney Julian Porteous. Kościół 

wypełniony był do ostatniego miejsca 

przez lokalnych parafian, rodzinę 

i przyjaciół ks. Anthonego.  

W homilii bp Julian odwołał się do słów 

Ojca Świętego Benedykta XVI z Mszy 

świetej na zakończenie Roku Kapłańskie-

go, że posługa kapłańska jest zarówno 

wielkim darem i zaszczytem, ale przede 

wszystkim jest służbą dla wiernych. 

W uroczystości święceń ks. Biskupowi 

asystowalo 25 kapłanów, w tym nasi 

współbracia z delegatury Na Pacyfiku: ks. 

Janusz Bieniek (przełożony), ks. Marek 

Okarma, ks. Dominik Karnas, ks. Paweł 

Kopczyński, ks. Jerzy Gorzkowski oraz 

diak. Peter Kaupa.  

Nowo wyświęcony kapłan-michalita od-

prawił swą pierwszą Mszę świętą 

w rodzinnej parafii (St Mary and St Jose-

ph w Maroubra Bay) w niedzielny poranek 

4 lipca.                       Za: www.michalici.pl  

     

  Refleksja tygodnia 

 

 

Kardynał Nagy o swoim kapłaństwie 

 

 

 

Za www.sercanie.pl publikujemy fragmenty książki pt. „Na drogach życia”, która jest zapisem rozmowy, jaką z ks. kard. 

Stanisławem Nagym przeprowadził ks. Zbigniew Morawiec SCJ. Ksiądz Kardynał wspomina dzień swoich święceń i prymicji. 

Książka została wydana nakładem Wydawnictwa Księży Sercanom „Dehon”, a jej prezentację zaplanowano na listopad tego 

roku.

Wybiegliśmy trochę do przodu, mówiąc 

o studium teologii na Uniwersytecie 

Jagiellońskim, ale powróćmy jeszcze do 

momentu święceń kapłańskich Księdza 

Kardynała, które odbyły się tuż po za-

kończeniu wojny, w dość szczególnym 

czasie i dla Polski, i dla Kościoła.  

Wcześniej wspominałem już, że odbyły się 

one w tym jakżeż wymownym dla rodaków 

kompleksie historyczno-dziejowym. Poza 

tym wielkim wydarzeniem, jakim było przy-

jęcie sakramentu kapłaństwa, nie bez 

znaczenia był również kontekst dziejowy, 

w jakim się to dokonało. Święceń udzielił 

mi ks. bp Stanisław Rospond, sufraganem 

krakowski, w kościele pod wezwanie św. 

Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża, u 

sióstr karmelitanek bosych przy ulicy Ko-

pernika. Święceń diakonatu, które przyją-

łem w kościele pod wezwaniem św. Fran-

ciszka z Asyżu u franciszkanów, udzielał 

mi także ks. bp Rospond. Zacierają mi się 

natomiast w pamięci szczegóły związane 

ze święceniami subdiakonatu, które kto 

wie, czy nie miały miejsca w jakimś zakon-

nym kościele.  

Najistotniejsze były jednak święcenia 

kapłańskie, które stanowiły przełomowe 

wydarzenie w moim życiu. Była to rzeczy-

wiście granica i punkt wyjścia, okupione 

pewnym bolesnym doświadczeniem, o 

http://www.ocdkrakow.futuro.biz.pl/
http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=377418
http://www.ocdkrakow.futuro.biz.pl/
http://www.michalici.pl/
http://www.sercanie.pl/
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którym może nie będę mówił, a które do-

piero potem udało mi się przezwyciężyć. 

To wydarzenie wręcz metafizyczne, jeżeli 

nie nazwać go mistycznym, którym było 

wejście w kapłaństwo Chrystusowe, miało 

swoją oprawę. Składała się na nią godność 

sufragana, który tych święceń mi udzielił, 

ale także atmosfera i klimat miłości, jakim 

otoczyli mnie ludzie. I tu na czoło wybijają 

się dwie postacie. Przede wszystkim ks. 

Michał Wietecha, który był wówczas rekto-

rem, swoiście trzymającym w rękach moje 

losy i decyzyjnym w sprawie mojego ka-

płaństwa. Czułem, że jego stosunek do 

mnie, to stosunek dobrego, mądrego – 

jeżeli nie genialnie mądrego – i miłującego 

ojca. I właściwie to przeżycie będzie mi 

towarzyszyło, w różnych przejawach, aż do 

końca jego życia, do jego bohaterskiej 

śmierci. Ale wtedy, w chwili wkraczania na 

drogę życia kapłańskiego, jego mądrą 

opiekuńczość przeżyłem z wyjątkową 

ostrością, bo nie czułem się sam, ale by-

łem otoczony miłością i ogromną życzliwo-

ścią.  

Drugą z tych dwu osób, które tak głęboko 

zapadły mi w duszy i które tak dobrze 

pamiętam – te dramatyczne momenty 

ciągle mam przed oczami – była moja 

siostra Maryjka. Kiedy już wychodziliśmy z 

domu na święcenia do kościoła sióstr 

karmelitanek, niemal w bramie zastąpiła 

nam drogę właśnie Maryjka. Niby ta sama 

śląska kobieta, ale zarazem wielka zastęp-

czyni mojej rodzonej matki. Zdążyła, żeby 

być przy tym swoim przybranym dziecku w 

momencie, kiedy się jego losy decydowały. 

Po pierwsze, zdążyła żarem swojej miłości, 

życzliwości i oddania. W ten przyjazd 

włożyła ogromny wysiłek. Całą noc jechała 

na wozie z węglem, w deszczu, w zimnie. I 

wyrokiem losu, kierowanego przez Pana 

Boga, zdążyła stanąć przy mnie, kiedy 

wchodziłem na ten definitywny, ostatni 

etap. Przyjechał także do Krakowa mój 

stary ojciec, ale nie zdążył już na święce-

nia i spotkałem go dopiero, gdyśmy wracali 

do domu. Przyjechał samochodem cięża-

rowym razem z grupą moich bliskich z 

Bierunia, w tym także moją koleżanką zza 

ściany, daleką kuzynką, Urszulą Noras. 

Jego obecność była troszkę zmącona 

faktem, że nie zdążył być przy mnie w tym 

najważniejszym momencie. A więc usunął 

się niejako w dalszy krąg przeżywania 

tajemnicy święceń swojego syna. Ale 

przecież nie zapomnę go nigdy. Zanim 

został starcem, przeżył dwie wojny świa-

towe, a dzięki ciężkiej pracy był fundamen-

tem i gwarantem utrzymania rodziny. 

Również w czasie drugiej wojny światowej 

otoczył rodzinę serdeczną opieką, dzięki 

której nikt z tej rodziny nie zginął.  

W czasie okupacji Kraków od Śląska 

oddzielała granica państwa, która 

uniemożliwiała Księdzu Kardynałowi 

jakiekolwiek kontakty z rodziną. Dopie-

ro prymicje były okazją do spotkania w 

domu. Musiało to być wzruszające 

przeżycie, bo i Msza Święta prymicyjna, 

i powojenne spotkanie ze Śląskiem, z 

Bieruniem, z ocalałą rodziną…  

Wszystko odbyło się w szczególnie donio-

sły sposób. Nie zabrakło i tutaj ks. M. 

Wietechy, który przyjechał do Bierunia 

razem z ks. Franciszkiem Zawadzińskim, 

pokonując trudną podróż z odległego 

Krakowa. Jako dobry ojciec, chciał być 

przy mnie w tym wyjątkowym momencie, 

jakim były prymicje w Starym Bieruniu. 

Mogę się tylko domyślać, jakie intencje i 

przeżycia towarzyszyły jego przyjazdowi 

na bieruńskie prymicje. Na pewno była to 

głęboka radość, że ten jego przybrany syn, 

jako jeden z pierwszych wyświęconych 

sercanów na ziemi polskiej, doszedł do 

celu swej drogi. Przyjechał tu jako dobry 

ojciec, opiekun, by czuwać nad tym, jak 

ten moment prymicji się dokona. Ale był 

pewnie troszkę dumny z tego, że przyłożył 

rękę do wprowadzenie w kapłaństwo ko-

goś bliskiego i kogoś, kto w jego oczach 

zapowiadał się obiecująco. To nie dlatego, 

żeby mówić o swojej wartości, bo dzisiaj – 

z perspektywy wielu lat życia kapłańskiego 

– wiem, jak w moich własnych oczach 

wyglądała ta klasa mojego kapłaństwa. 

Owszem, starałem się przez te wszystkie 

lata zdobywać i pogłębiać wiedzę teolo-

giczną, trochę jej nawet zdobyłem, ale nie 

miałem o sobie mniemania tej miary, co 

nadzieje ks. Wietechy związane ze mną, 

gdy jechał do Bierunia na moje prymicje. 

Święcie i po ojcowsku przesadzał z tymi 

wyobrażeniami na mój temat, ale dla mnie 

był to powód do wdzięczności i dumy z 

niego. Jechał też z nami ks. Zawadziński, 

naonczas wikary w parafii płaszowskiej, 

której proboszczem był ks. dr Stoszko. 

Ksiądz Franciszek Zawadziński był wzię-

tym kaznodzieją płaszowskim, głęboko 

przeżywającym swoje powołanie, podzi-

wianym przez parafian, także z powodu 

talentu do śpiewu. Jego wybrałem jako 

kaznodzieję na moich prymicjach.  

Dla pełności obrazu, należałoby jeszcze 

powiedzieć dwa słowa na temat naszego 

podróżowania z Krakowa do Bierunia. 

Zapamiętałem tę jazdę pociągiem z Kra-

kowa do Oświęcimia, a potem z Oświęci-

mia do Bierunia, całe dwanaście kilome-

trów, bo była to podróż naznaczona jesz-

cze wojną. Tor kolejowy z Krakowa do 

Oświęcimia był tak zwanym torem szero-

kim, który wprowadzili Rosjanie. Jeszcze 

nie został przerobiony na polski tor, dlate-

go do Oświęcimia przyjechałem tym sze-

rokim torem. I tu przypominałem sobie, jak 

kilka lat wcześniej z tego Oświęcimia wy-

ruszałem do Krakowa i opuszczałem Śląsk 

po raz pierwszy, udając się do małego 

seminarium. A teraz wracałem tu jakżeż 

inny. Wracałem do rodzinnego domu, na 

którym skupiała się teraz uwaga całej 

parafii, moich bliskich, dalszych i najdal-

szych; domu wyjątkowego, z którego wy-

szedł świeżo wyświęcony ksiądz, otwiera-

jący wielką serię bieruńskich powołań 

kapłańskich i święceń, i prymicji.  

Dom, w wigilię prymicji, był nie do za-

mieszkania dla mnie, bo trwały tam inten-

sywne przygotowania do tej wielkiej uro-

czystości. Uznano więc, że prymicjanta 

trzeba umieścić poza tym gwarem przygo-

towań, w domu sąsiada. Był to dom rodzi-

ny Norasów, moich krewnych, w którym 

ton nadawał wspominany już Jan Noras – 

sekretarz magistratu. Równocześnie był to 

dom, w którym spędzałem wiele czasu w 

dzieciństwie razem z moją kuzynką Urszu-

lą Norasówną, która była w Krakowie na 

moich święceniach. Czy spałem dobrze? 

Nie wiem. Ważne, że obudziłem się zlany 

potem. Był to pierwszy sygnał choroby, 

która wkrótce dała o sobie znać. Ale wtedy 

jeszcze nie zdawałem sobie z tego sprawy. 

Miałem za sobą przeżycia wojny, stan 

zapalny ślepej kiszki i zapalenie otrzewnej 

na początku wojny, przeżyłem radość 

święceń kapłańskich i pierwsze dni po 

święceniach. Byłem pełen najlepszych 

przeczuć dotyczących, czekającej mnie 

przyszłości, aż w wigilię prymicji w Bieruniu 

przyszedł ten pierwszy sygnał zbliżającej 

się choroby.  

Zanurzony w to świętowanie, szybko za-

pomniałem o tych objawach, nie pamięta-

łem o nich również przez dwa następne 

tygodnie wakacji, jakie spędziłem w domu 

rodzinnym. Atmosferę tych wakacji stwo-

rzył mi mój ojczysko i moja siostra Maryjka, 

podczas gdy organizacja samych prymicji 

spoczywała w rękach mojego starszego 

brata Janka. On był odpowiedzialny za ich 

zewnętrzną oprawę, która jak na owe 

czasy, była oprawą bogatą. Cieszył się 

ogromnie cały Bieruń, który otoczył mnie 

po raz pierwszy na dość długi czas, swo-

istego rodzaju ojcowską opieką. Przede 

wszystkim była to opieka ze strony pro-

boszcza Bierunia Starego, ks. Jana Tro-

chy, który był postacią nieprzeciętną. Wła-

ściwie, zastanawiałem się później, dlacze-

go ten mądry, inteligentny i żarliwy kapłan 

nie został awansowany na biskupa. Prze-

rastał mnie, oczywiście, doświadczeniem, 

bo był już dojrzałym, renomowanym dusz-

pasterzem. Przerastał mnie także duszpa-

sterską wiedzą, ale imponował mi także 

żarliwością, odpowiedzialnością za całą 

parafię, na której losach i wizerunku odci-

snął swoje piętno. Wikarym był ks. Jaskół-

ka, zakonnik, który pomagał proboszczowi. 

Posiadał niesamowity dar zdrowego humo-

ru, chociaż miał za sobą ciężkie doświad-

czenia wojny, którą przeżył w Bieruniu. 

Opowiadał mi wydarzenie, które miało 

miejsce na plebani bieruńskiej. Wydarze-

nie dziwne, do którego miałem, na pod-

stawie samego tylko opowiadania, mie-

szane uczucia. Otóż, podczas działań 

wojennych, księża przenieśli Najświętszy 

Sakrament z kościoła na plebanię, a kiedy 

ustały działania wojenne i nie było już 

obawy znieważenia Najświętszego Sakra-

mentu, przeniesiono go z powrotem do 

kościoła. Wojna się skończyła, ustały 

zagrożenia, dlatego wikary spał spokojnie 

na pierwszym piętrze plebanii. Pewniej 

nocy – opowiada z całym przekonaniem i 

głębokim przeżyciem – słyszy wyraźne 

pukania do drzwi. Zrywa się z łóżka, za-

kłada sutannę i otwiera drzwi. Widzi wcho-

dzącego, nieznanego księdza w sutannie, 

który powolutku zbliża się do miejsca, w 

którym przechowywany był do niedawna 

Najświętszy Sakrament i czegoś w tym 

miejscu szuka. Przerażony wikary nie miał 

odwagi zareagować. Dopiero rano przy-
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szedł w to miejsce i dokładnie je obejrzał. 

Okazało się, że w jakiejś szparze leżał 

jeszcze jeden komunikant. Wcześniej 

bowiem, gdy na plebanię weszli bolszewi-

cy, rozsypali komunikanty, a księża wi-

docznie nie zdołali ich całkowicie pozbie-

rać. I ten dziwny, nieznajomy ksiądz w taki 

sposób zatroszczył się o to, żeby najmniej-

sza nawet cząstka Najświętszego Sakra-

mentu nie uległa zniszczeniu i znieważe-

niu. Prymicje nie były jednak pierwszym po 

wojnie moim spotkaniem z Bieruniem. Było 

to już drugie spotkanie. Po raz pierwszy 

wpadłem do Bierunia na kilkanaście go-

dzin, tuż po przyjściu bolszewików.  

 

 

   

  Zapowiedzi wydarzeń  

 

 

Zapowiedź Spotkania Młodzieży 

Karmelitańskiej w Awili w 2011 r. 

 

Rozpoczęły się właśnie przygotowania i 

zapisy na przyszłoroczne Światowe Dni 

Młodzieży z Ojcem Świętym, które odbędą 

się w Madrycie w Hiszpanii (17-21 sierpnia 

2011 r.). Karmelici Bosi postanowili włą-

czyć się w tę inicjatywę organizując wspól-

ny wyjazd do Hiszpanii, który będzie obej-

mował także zwiedzanie miejsc związa-

nych ze św. Teresą od Jezusa i św. Janem 

od Krzyża oraz budowanie międzynarodo-

wej wspólnoty młodych Karmelu podczas 

Spotkania Młodzieży Karmelitańskiej, 16 

sierpnia 2011 r. w Awili, (poprzedzi bezpo-

średnio spotkanie madryckie w ramach 

SDM). Cały wyjazd będzie trwał od 9 do 23 

sierpnia 2011 r. 

  

  Osoby ze środowisk karmelitańskich 

zainteresowane inicjatywą, szczególnie 

pomocą w jej rozpropagowaniu wśród 

młodzieży, mogą kontaktować się bezpo-

średnio z o. Pawłem Porwitem z Czernej, 

email: pawel.porwit.ocd@wp.pl. Po szcze-

gółowe informacje dotyczące samego 

wyjazdu i w celu zgłoszenia swojego 

udziału (podając imię, nazwisko, adres i 

PESEL) należy pisać na adres: karmeli-

my@gmail.com. Z dokładnym planem 

wyjazdu można zapoznać się także na 

stronie internetowej: www.bosi.org.pl 

   

DEON.pl zaprasza do udziału w 

Wakacyjnych Rekolekcjach Inter-

netowych 

 

Rozpoczął się czas wakacji i urlopów. 

Rzecz znamienna, że to w tym okresie 

domy rekolekcyjne są zwykle bardziej 

oblegane niż w innych porach roku. Wielu 

z nas korzysta z wolnego czasu, aby od-

nowić w sobie życie duchowe. A ponieważ 

nie wszyscy możemy udać się do domu 

rekolekcyjnego, DEON.pl proponuje w 

miesiącach wakacyjnych lipca i sierpnia 

otwarte Wakacyjne Rekolekcje Internetowe 

w wersji audio. Rekolekcje głosi o. Józef 

Augustyn SJ, a tematem jest modlitwa, 

walka wewnętrzna i przyjaźń z Bogiem. 

 

Proponujemy spokojny wakacyjny rytm. 

Począwszy od 5 lipca proponujemy trzy 

konferencje: w poniedziałek, we środę i w 

piątek. Czas weekendu możemy wykorzy-

stać, by powrócić do treści, które nas 

bardziej uderzyły, by głębiej je przeżyć. W 

każdy poniedziałek, w raz z nową konfe-

rencją, będą usuwane z portalu DEON.pl 

konferencje z poprzedniego tygodnia. 

Tym, którzy podejmą naszą propozycję: 

Wakacyjne Rekolekcje Internetowe z 

DEON.pl, życzymy głębokich doświadczeń 

duchowych 

 

Prosimy też o polecenie innym naszych 

Wakacyjnych Rekolekcji! Aneta Piotrow-

ska, DEON.pl. 

 

 

 

 

Odeszli do Pana 

 

ŚP. KS. JAN PARCIAK (30.06. 2010) SDB 

 

 30 czerwca w Caracas (Wenezuela) od-

szedł do domu Ojca ks. Jan Parciak. Miał 

59 lat profesji zakonnej i 50 lat kapłaństwa. 

Pochodził z inspektorii krakowsko-

wrocławskiej i przybył do Wenezueli w 

1967 roku.  

Tu oddal się pracy wśród młodzieży sale-

zjańskiej, jako kompetentny profesor ma-

tematyki i fizyki.Pracował na różnych pla-

cówkach, m.in. w Los Teques, Coro, Puer-

to la Cruz. Trudna choroba towarzyszyła 

mu w ostatnich latach. Został pochowany 2 

lipca 2010 r. w grobowcu salezjańskim w 

Caracas. Polecajmy tego zmarłego misjo-

narza miłosierdziu Bożemu, pamiętając o 

Nim w modlitwie. 

 Za: www.salezjanie.pl  

 

 

ŚP. KS. JÓZEF JAMRÓZ (1950-2010) SDB 

 

5 lipca przed południem zmarł ks. Józef 

Jamróz - salezjanin, w 60 roku życia, 39 

roku ślubów zakonnych i 33 roku kapłań-

stwa. Pogrzeb odbył się w środę, sobotę 7 

lipca 2010 o godz. 12.00, w kościele pw. 

św. Andrzeja w Środzie Śląskiej. Polecamy 

zmarłego ks. Józefa modlitwie  

 

Curriculum vitae 

Urodzony: 1.11.1950 r. w Tarnawie Dolnej.  

1971/1972 - nowicjat w Kopcu. 

27 października 1972 - pierwsza profesja 

zakonna w Kopcu. 

24 czerwca 1978 - święcenia kapłańskie w 

Krakowie. 

1978 – 1980 - praca duszpastersko-

katechetyczna w Środzie Śląskiej. 

1980 – 1982 - praca duszpastersko-

katechetyczna w Lubinie. 

1982 – 1983 - praca duszpastersko-

katechetyczna w Poznaniu 

1983 – 1987 - praca duszpastersko-

katechetyczna w Twardogórze. 

1987 – 1995 - proboszcz w Osieku. 

1995 – 1998 - praca duszpastersko-

katechetyczna w Bukowicach. 

1998 – 1999 - praca duszpasterska w 

Marszałkach. 

1999 – 2010 - praca duszpasterska Śro-

dzie Śląskiej.           Za: www.salezjanie.pl  

 

 

http://www.bosi.org.pl/
http://www.salezjanie.pl/
http://www.salezjanie.pl/
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ŚP. KS. JERZY SZPUNAR (1955-2010) MS 

 

 Dnia 5 lipca 2010 

roku w Rzeszowie w 

wieku 55 lat zmarł 

po długiej i ciężkiej 

chorobie ks. Jerzy 

Szpunar MS, profes 

wieczysty i kapłan 

Polskiej Prowincji 

Zgromadzenia 

Księży Misjonarzy Saletynów, przeżywszy 

34 lat w życiu zakonnym i 29 lat w Kapłań-

stwie. Uroczystości pogrzebowe śp. ks. 

Jerzego Szpunara MS odbyły się w piątek 

dnia 9 lipca 2010 r. Sanktuarium Matki 

Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie. Nato-

miast uroczystości pogrzebowe odbyły się 

na cmentarzu Wilkowyja. Ks. Jerzy został 

pochowany w grobie rodzinnym. 

 

Ks. Jerzy Szpunar MS, syn Roberta i Zofii 

z domu Wdowik, urodził się dnia 1 stycznia 

1955 roku w Rzeszowie. Sakrament chrztu 

przyjął dnia 6 stycznia 1955 roku w koście-

le farnym w Rzeszowie. W wieku 19 lat 

został przyjęty do nowicjatu w Dębowcu 

dnia 7 września 1974 roku, a dnia 8 wrze-

śnia 1975 roku złożył pierwsze śluby za-

konne w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy 

Saletynów. Profesję wieczystą złożył dnia 

7 września 1980 roku w Dębowcu. 

 

W latach 1975-81 odbywał studia filozo-

ficzne i teologiczne w Wyższym Semina-

rium Metropolitalnym w Krakowie. Sakra-

ment święceń w stopniu diakonatu otrzy-

mał z rąk bpa Jana Pietraszki w kościele 

św. Norberta w Krakowie dnia 12 grudnia 

1980 roku. Sakrament święceń w stopniu 

prezbiteratu przyjął z rąk kard. Franciszka 

Macharskiego w katedrze na Wawelu dnia 

17 maja 1981 roku. 

 Po otrzymaniu święceń w latach 1981-

1982 pracował jako katecheta w Trzciance. 

Następnie w latach 1982-1984 sprawował 

funkcję wikariusza i katechety w Gdańsku-

Sobieszewie. W latach 1984-1987 pełnił 

posługę dyrektora Kancelarii Apostolskiej 

oraz prefekta Juwenalu braci zakonnych w 

Dębowcu. Od 1987-1988 posługiwał jako 

wikariusz i katecheta w Warszawie. W roku 

1988 został mianowany superiorem i pro-

boszczem w parafii Matki Bożej Saletyń-

skiej w Warszawie. Posługę tę sprawował 

przez sześć lat. W latach 1994-1995 był 

rezydentem we wspólnocie zakonnej w 

Warszawie. W roku 1995 został skierowa-

ny jako rezydent do klasztoru w Dębowcu. 

Przez ostatnie lata zmagał się z chorobą 

nowotworową. 

Ks. Piotr Szweda, sekr. prowincji 

Za: www.saletyni.pl  

 

 

ŚP. O. JAN KEMPKA (1932-2010) CMF 

 

6 lipca 2010 r. w szpitalu w Pyskowicach, o 

godz. 8.50 zmarł ojciec Jan Kempka CMF - 

emerytowany misjonarz-rekolekcjonistwa. 

Ojciec Jan Kempka ur. się 23.11.1932 w 

miejscowości Jabłonowo, woj. mazowiec-

kie, diec. płocka. Pierwszą profesję zakon-

ną złożył w dniu 16.07.1975; święcenia 

kapłańskie otrzymał 24.08.1958 roku. 

Przez całe swoje życie zakonne pełnił 

funkcję misjonarza-rekolekcjonisty, za-

mieszkując przez długie lata w naszym 

domu zakonnym w Paczynie na Śląsku.  

Msza św. żałobna została odprawiona w 

parafii pw. św. Marcina w Paczynie w dniu 

9 lipca (piątek) o godz. 12.00. Następnie, 

po Mszy św. ciało zmarłego zostało prze-

transportowane do miejscowości Sarnowo 

(niedaleko Jabłonowa w diec. płockiej), 

gdzie w dniu 10 lipca o godz. 9.00 (w 

sobotę) odbyły się uroczystości pogrzebo-

we.                             Za: www.klaretyni.pl  

 

 

 

ŚP. O. TADEUSZ HAJDUK (1930-2010) OMI 

 

W dniu 8 lipca 2010 w 

godzinach wieczornych 

zmarł o. Tadeusz Haj-

duk OMI. Pogrzeb 

odbędzie się 13 lipca o 

godz. 11.00 w Obrze. 

Msza św. w kościele 

Chrystusa Króla u Ojców Oblatów w Po-

znaniu w poniedziałek 12 lipca 2010 roku o 

godz. 18.30.  

 

Ojciec Tadeusz Hajduk urodził się w 1930 

roku. Pierwsze śluby złożył w 08.09.1951r., 

a święcenia kapłańskie przyjął 24.06.1956 

r. Był cenionym kaznodzieją, spowiedni-

kiem i misjonarzem ludowym, przez wiele 

lat życia pełnił funkcję przełożonego domu 

zakonnego m.in.: w Katowicach, Poznaniu, 

Iławie i na Świętym Krzyżu oraz był pro-

boszczem w Kędzierzynie Koźlu i Iławie.   

Za: www.oblaci.pl  

 

 

 

ŚP.  KS. ANDRZEJ PRZYBYŁA (1950-2010) SDB 

 

 

Dnia 10 lipca 2010 r. odszedł do Pana śp. 

ks. Andrzej Przybyła salezjanin z Inspekto-

rii św. Wojciecha w 60 roku życia, 42 ślu-

bów zakonnych i 33 kapłaństwa Uroczy-

stości pogrzebowe odbędą się we wtorek, 

13 lipca 2010 r. o godz. 10.00 w Dębnie 

(pl. Konstytucji 3 maja 2)  

 

Curriculum vitae: 

 

 ur. 04.11.1950 r. w Kaliszu, 

1967-1968 – nowicjat w Kutnie 

1968-1971 – scholastykat (matura) w 

Oświęcimiu i Czerwińsku, 

1971-1977 – studia filozoficzno-

teologiczne w Czerwińsku i Lądzie, 

07.06.1977 – święcenia prezbiteratu 

1977-1979 – Warnice 

1979-1982 – Rumia św. Krzyż  

1982-1991 – Ląd nad Wartą, administrator 

domu, 

1991-1996 – Słupsk, dyrektor i proboszcz, 

1996-2010 – Dębno, od 2004 r. proboszcz    

                 Za: www.salezjanie.pl

 

http://www.saletyni.pl/
http://www.klaretyni.pl/
http://www.oblaci.pl/
http://www.salezjanie.pl/

