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Wiadomość tygodnia 

 

 

22. Parafiada Dzieci i Młodzieży 

 

Przez cały ubiegły tydzień w Warszawie 

odbywały się finały 22. Parafiady Dzieci i 

Młodzieży, Twórcą idei parafiad oraz ich 

organizatorem przez poprzednie 21 lat był 

śp. o. Józef Joniec, pijar, który zginął w 

katastrofie prezydenckiego samolotu pod 

Smoleńskiem 10 kwietnia. Obecnie jego 

dzieło kontynuują współbracia z zakonu 

pijarów we współpracy z wieloma świec-

kimi, skupionymi szczególnie w Stowarzy-

szeniu Parafiada. 

 

Każdy dzień tegorocznej Parafiady rozpo-

czynano od Mszy św., zaś młodzi ludzie 

mieli okazję do adoracji Najświętszego 

Sakramentu czy uczestniczenia w Drodze 

Krzyżowej. ,,Teatr" to przeglądy twórczo-

ści uczestników, zarówno małych form 

teatralnych jak i muzycznych. W ramach 

trwającego Roku Chopinowskiego uczest-

nicy zwiedzali Warszawę, akcentując 

obecność kompozytora w stolicy. Prócz 

tego organizowano konkursy edukacyjne. 

Najważniejszym jednak miejscem spotkań 

i konfrontacji uczestników Parafiady, były 

rozgrywki sportowe. ,Stadion" to trzyna-

ście dyscyplin sportowych, w których brali 

udział nie tylko młodzi ludzie ale również 

ich opiekunowie. 

 

Parafiada to nie tylko jednorazowe wyda-

rzenie ale to również całoroczny program 

pracy z młodymi ludźmi. ,,Taka byłą idea 

o. Józefa Jońca, bo trening sportowy to 

praca całoroczna" - powiedział o. Marek 

Kudach. Przez cały rok w różnych termi-

nach odbywają się parafiady lokalne, 

organizowane przez parafialne kluby 

sportowe, następnie mają miejsce finały 

regionalne lub diecezjalne a najlepsi przy-

jeżdżają na finały do Warszawy 

 

 Wśród 2 tys. uczestników tegorocznego 

finału Parafiady połowa to goście z zagra-

nicy: Białorusi, Litwy, Łotwy, Ukrainy i 

Rosji 

 

Oto relacja z inaugurującego tegorocz-

ne finały Parafiady Koncertu  upamiet-

niającego O. Józefa Jońcę „Wspaniały 

Człowiek- Wielkie Dzieło 

 10 lipca br., na kampus Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

przez cały dzień, z różnych zakątków 

Polski i zza granicy przyjeżdżali uczestni-

cy Finałów 22 Międzynarodowej Parafiady 

Dzieci i Młodzieży. Jak co roku w Mia-

steczku Parafiadowym było dużo śmiechu, 

głośnych powitań i radości z ponownego 

spotkania. Ale te Finały, chociaż pozornie 

takie same, jak zawsze, będą jednak 

trochę inne, bo po raz pierwszy bez Niego 

- o. Józefa - ich twórcy.  

 

Kontynuując Jego dzieło, chcemy cały 

czas o Nim pamiętać, dlatego też dzisiaj – 

dokładnie po trzech miesiącach od tra-

gicznej soboty - 10 kwietnia i w przeddzień 

inauguracji kolejnych Finałów – odbył się 

Koncert Charytatywny w hołdzie pamięci 

Ojca Józefa Jońca SP "Wspaniały Czło-

wiek – Wielkie Dzieło". 

 

Koncert odbył się w samym centrum War-

szawy na dziedzińcu Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzkiego, przy placu Ban-

kowym. Prowadziło go dwoje znakomitych 

dziennikarzy - Patrycja Michońska, znana 

dziennikarka radiowa (Radio Plus War-

szawa, Program 3 PR), od wielu lat zwią-

zana ze Stowarzyszeniem i Maciej Orłoś, 

prezenter telewizyjny m. in. Teleexpresu 

oraz autor licznych programów i magazy-

nów w TVP1. W imieniu organizatorów 

zgromadzonych gości przywitał o. Józef 

Tarnawski SP, prowincjał Zakonu Pijarów, 

a następnie głos zabrał p. Andrzej Rybus-

Tołłoczko, pełnomocnik Wojewody Mazo-

wieckiego ds. organizacji pozarządowych.  

 

W bardzo ciepłych słowach wspominał on 

postać o. Józefa, akcentując zwłaszcza 

Jego otwartość i ciekawość każdego 

człowieka, jakiego Pan Bóg stawiał na 

Jego drodze. 

 

Ważną częścią wieczoru był koncert Tom-

ka Kamińskiego, znanego wykonawcy 

piosenki autorskiej, współtwórcy zespołu 

Nocna Zmiana Bluesa, w którym przez 15 

lat śpiewał, a przede wszystkim grał na 

skrzypcach. Instrumentalna muzyka nie-

wielkiego zespołu znakomicie dopełniała 

$#guid{980B6323-D3CE-4740-834B-32A4E0ED 72B9} #$ 
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autorskie teksty, dotykające z nowej per-

spektywy codziennych spraw. W trakcie 

występu zachęcał on licznie zgromadzoną 

parafiadową młodzież, by pielęgnowała i 

szerzyła radość, a zwłaszcza tę radość, 

która płynie ze spotkania z drugim czło-

wiekiem. Słowa te zapadły chyba w serca 

słuchaczom, ponieważ w ostatnim utworze 

cały dziedziniec głośno śpiewał słowa 

refrenu ”tylko chciej, chciej, chciej miłością 

swą dzielić się”. Nie trudno stwierdzić, że 

zawiera się w nich cała idea Parafiady, 

tego „dzieła spotkania”, jak ją nazwał 

Tomek Kamiński. 

  

Kolejnym punktem programu była aukcja 

charytatywna, a właściwie prezentacja 

przedmiotów przekazanych przez dar-

czyńców na licytację. Wśród licznych 

trofeów sportowych oraz innych pamiątek, 

szczególne zainteresowanie wywołała 

mosiężna tabliczka – wierna i jedyna kopia 

tabliczki, którą Prezydent RP, prof. Lech 

Kaczyński wiózł do Katynia w dniu 10 

kwietnia 2010 r. Po zaciętej licytacji ta-

bliczka została sprzedana za sumę 10.000 

zł. Pozostałe rzeczy zostaną wystawione 

na aukcję w dniu 8 grudnia 2010 r. pod-

czas Przedświątecznego Spotkania Śro-

dowisk Edukacyjnych. Aukcję przeplatały 

występy laureatów parafiadowych konkur-

sów wokalnych z lat ubiegłych, które także 

cieszyły się dużym uznaniem publiczności. 

 

Ostatnim akcentem tego niezwykłego 

spotkania były fragmenty wspomnień o o. 

Józefie, które stanowiły zapowiedź po-

wstającego filmu o Nim. Na film składały 

się także fragmenty archiwalnych nagrań z 

Jego udziałem, w których znowu można 

było usłyszeć pasję z jaką mówił o 

wszechstronnym rozwoju najmłodszego 

pokolenia, wychowaniu, które uczy sza-

cunku dla prawdy i dla bohaterów. I to 

zadanie – wychowanie dzieci i młodzieży 

oraz samowychowanie – jest spuścizną, 

którą pozostawił nam – współpracowni-

kom, opiekunom, uczestnikom Programów 

i wszystkim parafiadowiczom. 

 

Za: www.pijarzy.pl  

 

Szczegółowe informacje o kolejnych 

dniach  parafiady można znaleźć na 

stronie poświęconej w całości tej wiel-

kiej inicjatywie Ś.P. Ojca Józefa Joncy 

www.parafiada.pl/ 

 

 

     

  Wiadomości krajowe 

 

Świeccy franciszkanie na  

Jasnej Górze 

 

17. Ogólnopolska Pielgrzymka Francisz-

kańskiego Zakonu Świeckich zgromadziła 

się w sobotę, 17 lipca na placu pod jasno-

górskim szczytem. Hasłem tegorocznej 

pielgrzymki jest „Niesiemy Miłość za przy-

kładem św. Franciszka”. Na Jasną Górę 

przybyli reprezentanci 600 wspólnot działa-

jących w Polsce na czele z o. Marianem 

Jarząbkiem, OFM Conv., Asystentem 

Narodowym FZŚ. Pątnicy modlili się za 

blisko półmilionowy Franciszkański Zakon 

Świeckich na całym świecie.  

 

 

 

Po całonocnym czuwaniu przed Cudow-

nym Obrazem w upalne sobotnie południe 

uroczystą Mszę św. dla pielgrzymów od-

prawił na Szczycie bp Gerard Bernacki z 

arch. katowickiej. Pielgrzymów powitał 

podprzeor Jasnej Góry o. Karol Oset sło-

wami: „Wy jesteście tymi, którzy są blisko 

Chrystusa i Maryi na co dzień i głoszą Go 

swoim życiem, swoją postawą, miłością i 

wiarą. Na to bardzo czeka dzisiaj naród, 

żeby nie zagubił się w tej pogoni za ła-

twiejszym życiem”.  

 

 „Maryjo, dziękujemy Ci, że możemy dziś 

być u Ciebie – mówił w powitaniu br. Adam 

Smoleń, przełożony narodowy FZŚ - Pro-

simy o Twoje orędownictwo, abyśmy pa-

miętali, że Bóg jest Panem naszego życia, 

naszej teraźniejszości i naszej przyszło-

ści(…) abyśmy w Nim chcieli pokładać 

naszą nadzieję, w Nim szukali źródła mą-

drości i prawdy, z Nim szli przez życie 

niosąc miłość wszystkim ludziom, a zło 

dobrem zwyciężali”. 

  

W homilii bp Gerard Bernacki, przypomniał 

jak wielką rolę w życiu św. Franciszka z 

Asyżu odegrała Maryja. „Św. Franciszek 

uczy nas miłości Boga, i w tej miłości Bo-

ga, uczy nas miłości człowieka, gdyż Bóg 

objawia się na naszych życiowych drogach 

w życiu każdego człowieka, którego stawia 

na naszych drogach - stwierdza biskup - 

Stawia nam tego człowieka, jako zadanie i 

jako zobowiązanie. I to koresponduje z 

tradycją, którą wyniosłem z mojej rodzinnej 

parafii na peryferiach miasta Rybnika, 

kiedy będąc uczniem, ministrantem słysza-

ło się słowa: „ta pani, ten pan, to nie byle 

kto, ona czy on należą do III Zakonu Fran-

ciszkańskiego”. I to utytułowanie „III Za-

kon”, było wypowiadane z wielką nobilita-

cją, było podkreśleniem, że to jest ktoś, 

ktoś, komu należy się jakiś szacunek pełen 

podziwu za przynależność do III Zakonu, 

któremu patronuje św. Franciszek”. (…) 

  

Słowa podziękowania wygłosił o. Marian 

Jarząbek, Asystent Narodowy FZŚ: „Niech 

te słowa, które dziś w homilii usłyszeliśmy, 

pobudzą nas do jeszcze intensywniejszego 

życia regułą św. Franciszka. Niech pobu-

dzą nas przede wszystkim do tego, co dziś 

obiecujemy Maryi, iść za Jej śladem, nieść 

miłość światu”.  W programie pielgrzymki 

znajduję się również m.in. spotkanie Rady 

Narodowej FZŚ z Przełożonymi Regionów 

FZŚ w Auli Jana Pawła II oraz o godz. 

15.00 Droga Krzyżowa na Wałach Jasno-

górskich.  

 

Franciszkański Zakon Świeckich powstał w 

1221 roku. Założył go św. Franciszek z 

Asyżu dla katolików różnych stanów, dą-

żących do doskonałości chrześcijańskiej 

poprzez naśladowanie Chrystusa ubogie-

go, pokornego i posłusznego Ojcu. Nie 

wymaga on opuszczenia dotychczasowe-

go środowiska, rezygnacji z małżeństwa 

czy pełnienia zadań świeckich. Umożliwił 

jednak wielu ludziom realizację powołania 

zakonnego. Dawniej znany był pod nazwą 

Trzeciego Zakonu św. Franciszka, stąd też 

jego członków nazywano tercjarzami.  

o. ST. Tomoń.       Za: www.jasnagora.com 

 

Sercanki wybrały przełożoną gene-

ralną 

 

W Krakowie od 12 lipca obraduje XVIII 

Kapituła generalna  Zgromadzenia Słu-

żebnic Najświętszego Serca Jezusowego 

(popularnie zwanych sercankami), załozo-

nego przez Św. Józefa Sebastiana Pelcza-

ra i Śł. B. Matke Klarę Szczęsną. 

 

 

Dom generalny SS. Sercanek w Krakowie 

 

13 lipca w domu generalnym, w obecności 

bpa Józefa Guzdka kapituła wybrała prze-

łożona generalną. Została nią Matka 

Agnieszka Kijowska, która pełniła tę funk-

cje w poprzednim sześcioleciu. Matka 

Agnieszka ma 53 lata i pochodzi z Krako-

wa.             Za: www.sercanki.opoka.net.pl 

 

 

Nowy prowincjał zgromadzenia 

pasjonistów w Polsce 

 

Od 17 czerwca nowym prowincjałem 

zgromadzenia pasjonistów w Polsce jest o. 

Waldemar Linke, urodzony w 1962 roku. 

Zastąpił on w tej posłudze o. Andrzeja 

Jakimiaka.  

http://www.parafiada.pl/
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/8392.mp3
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/8393.mp3
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/8394.mp3
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/8395.mp3
http://www.jasnagora.com/
http://www.sercanki.opoka.net.pl/
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XIV Spotkanie Młodych w Wołczy-

nie zakończone 

 

Około tysiąca młodych ludzi z Polski, a 

także z Bułgarii i Litwy przybyło do Woł-

czyna koło Kluczborka na XVII Spotkanie 

Młodych organizowane przez Braci Mniej-

szych Kapucynów Prowincji Krakowskiej. 

Spotkanie trwało od 12 do 17 lipca. Mło-

dzież codziennie uczestniczyła w Euchary-

stii, konferencjach, spotkaniach z zapro-

szonymi gośćmi, spotkaniach w grupach i 

koncertach; każdy dzień zamykało wie-

czorne nabożeństwo.  

 

 

 

Rycerze światła, temat tegorocznego 

spotkania podejmował zagadnienie sakra-

mentu kapłaństwa jak również nawiązywał 

do dwóch historycznych wydarzeń: bitwy 

pod Grunwaldem w 1410 r. i zwycięstwa 

cesarza Konstantyna w roku 312. Symboli-

ka obydwu wydarzeń została wykorzystana 

podczas spotkania. Każdy dzień miał 

patrona kapłana: we wtorek był nim św. 

Jan Maria Vianney, w środę Sługa Boży 

Serafin Kaszuba, w czwartek św. Pio z 

Pietrelciny, a w piątek bł. ks. Jerzy Popie-

łuszko. 

 

Gośćmi tegorocznego Spotkania byli ka-

płani: ks. Mirosław Maliński, ks. Marek 

Dziewiecki, ks. Andrzej Augustyn, ks. 

Andrzej Gołębiowski, br. Paweł Kurysz 

OFMCap, ks. bp Stanisław Napierała – 

pasterze diecezji oraz znani dziennikarze, 

publicyści: Jan Pospieszalski, Joanna 

Najfeld, Tomasz Terlikowski, Adam Maniu-

ra – współprowadzący spotkanie, Adam 

Woronowicz – aktor, odtwórca roli ks. 

Jerzego Popiełuszki, dr Cezary Kałużny i 

maturzyści z Włoszczowy. 

 

Podczas XVII Spotkania Młodych w Woł-

czynie nie zabrakło też energicznej i żywio-

łowej muzyki chrześcijańskiej. Koncerty 

zagrały takie zespoły, jak Bethel, Świewcy 

Lednicy, I.N.D., Akurat, Piter Pan&Ziomal 

oraz jak zawsze kapucyński KapBand. 

 

Już dzisiaj Bracia Mniejsi Kapucyni Pro-

wincji Krakowskiej zapraszają na kolejne 

XVIII Spotkanie Młodych w Wołczynie w 

roku 2011, które będzie poświęcone już 

ostatniemu z serii sakramentów, którym 

przez ostatnie 7 lat przygląda się młodzież 

– sakramentowi namaszczenia chorych.  

 

Codzienne relacje z przebiegu spotkania w 

Wołczynie, a także  galerie zdjęć, relacje, 

filmy video oraz znajdziecie na 

www.kapucyni.pl  

 

Redemptorystowskie Dni Młodzieży 

w Tuchowie 

 

W Tuchowie k/Tarnowa od 12 do 17 lipca 

odbywają się IX Redemptorystowskie Dni 

Młodzieży (RDM). Do tuchowskiego sank-

tuarium maryjnego wraz ze swoimi dusz-

pasterzami przyjechali młodzi ludzie z 

parafii i duszpasterstw redemptorystów z 

różnych stron Polski, w tym z Braniewa, 

Elbląga, Gliwic, Głogowa, Krakowa, 

Szczecina, Szczecinka, Torunia, Warsza-

wy. Spotkanie rozpoczęło się w ponie-

działkowy wieczór Mszą świętą, której 

przewodniczył Prowincjał Prowincji War-

szawskiej Redemptorystów – o. dr Ryszard 

Bożek.  

 

Mottem tegorocznych Dni Młodzieży jest 

hasło Europejskiego Spotkania Młodzieży 

Redemptorystowskiej, które odbędzie się 

we Lwowie w dniach od 9 do 14 sierpnia 

br. Brzmi ono: „Być jak Chrystus”. W kolej-

nych dniach rozważamy zbawcze momen-

ty z ziemskiego życia Jezusa Chrystusa:  

 

 Redemptorystowskie Dni Młodzieży 

(RDM) to spotkanie młodych ludzi z parafii 

prowadzonych przez redemptorystów w 

Polsce. Zwykle dołącza też młodzież spo-

za parafii redemptorystowskich, zaproszo-

na przez swoich znajomych. Idea tych 

spotkań związana jest z organizowanymi 

co 3 lata Europejskimi Spotkaniami Mło-

dzieży Redemptorystowskiej, które odby-

wają się za każdym razem w innym kraju. 

Zauważono, że również w Polsce istnieje 

potrzeba takich spotkań o wymiarze krajo-

wym. 

  

 

 

Pierwsze spotkanie tego typu odbyło się w 

Tuchowie w 1995 r., zaś regularne Re-

demptorystowskie Dni Młodzieży odbywają 

się corocznie od 2003 r. Zapraszamy do 

śledzenia przebiegu spotkania w internecie 

na stronie: www.redemptor.pl/mlodziez br. 

Artur Pruś CSsR 

   

Z Lubartowa do Rzymu rowerem 

 

W niedzielę 11 lipca z Lubartowa ruszyła 

rowerowa pielgrzymka. Cel podróży - 

Rzym. 14 rowerzystów ruszyło rano sprzed 

klasztoru ojców Kapucynów. Wczoraj mieli 

pokonać 120 km i dojechać do Ostrowca 

Świętokrzyskiego. - Codziennie będziemy 

pokonywać po około 100 km - mówi o. 

Marcin Derdziuk, opiekun pielgrzymki. - W 

niektórych miejscach związanych z chrze-

ścijaństwem będziemy się zatrzymywać na 

kilka dni. 

 

Pielgrzymi to głównie tegoroczni maturzy-

ści. Przejadą 2,2 tys. kilometrów. Za kilka 

dni opuszczą Polskę. Potem pojadą przez 

Czechy, Słowację, Słowenię. Do Rzymu 

dotrą 6 sierpnia. (…) 

 

Pielgrzymi będą nocować w parafiach, a 

we Włoszech w klasztorach. Organizato-

rem wyprawy jest klasztor ojców Kapucy-

nów, stowarzyszenia Alwernia oraz klub 

sportowy Relaks. W ostatnich latach nie 

organizowano z Lubartowa tak długich 

rowerowych pielgrzymek. W ostatniej, 

która prowadziła do Włoch, brali udział 

dorośli.                         

Za: www.kapucyni.pl   

 

   

  Wiadomości zagraniczne  

 

Nowy delegat papieski zapowiada 

zwołanie kapituły legionistów 

Chrystusa 

 

Mianowany papieskim delegatem dla 

Legionistów Chrystusa abp Velasio De 

Paolis dzień po ogłoszeniu nominacji, 10 

lipca, odprawił Mszę dla księży i kleryków 

tego zgromadzenia w kaplicy ich rzym-

skiej uczelni. W homilii przewodniczący 

Prefektury Ekonomicznych Spraw Stolicy 

Apostolskiej zachęcił Legionistów do 

ufnego podjęcia drogi odnowy. Poinfor-

mował, że przekazał już obecnym przeło-

żonym zgromadzenia list, którym Ojciec 

Święty powierzył mu zadania delegata, 

jak też swoje własne przesłanie. Wyraża 

w nim swe uczucia i słowa zachęty na 

rozpoczęcie zleconej mu misji. Treść obu 

pism przełożeni mają przekazać i wyja-

śnić wszystkim Legionistom Chrystusa. 

(…) 

  „Papież mówi nam, że jesteśmy wezwani 

do podjęcia drogi odnowy, zwłaszcza gdy 

chodzi o normy kierujące naszym życiem 

– powiedział do Legionistów abp De Pa-

olis. – Cel, jaki mamy osiągnąć, to prze-

prowadzenie kapituły nadzwyczajnej, 

która da nam nową świadomość i siłę. 

Podczas niej potwierdzimy naszą wier-

ność Chrystusowi na drodze rad ewange-

licznych” czystości, ubóstwa i posłuszeń-

stwa. Papieski delegat zachęcił też Legio-

http://www.kapucyni.pl/
http://www.lviv2010.com/pl
http://www.redemptor.pl/mlodziez
http://www.kapucyni.pl/
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nistów Chrystusa do przezwyciężania z 

Bożą pomocą ludzkiej słabości.  

Za: Radio Watykańskie 

 

Zakończenie Kapituły generalnej 

misjonarzy 

 

Eucharystia, w samo południe święta 

NMP z Góry Karmel, w piatek, 16 lipca 

2010 u stóp ciała św. Wincentego a Paulo 

doprowadziła 41 Konwent Generalny 

Zgromadzenia Misji do końca. Przewodni-

czył i homilię wygłosił Przełożony Gene-

ralny, ks. Gregory Gay CM. Koncenlebro-

wali wszyscy Asystenci Generalni dzięki 

temu, że wczoraj dojechał do Paryża z 

Mozambiku ks. Eli Dos Santos CM. 

 

 

 

 Liturgię ubogaciła oprawa muzyczna 

przygotowana przez uczestników, która 

swoim pięknem stworzyła atmosferę 

modlitwy w radości i wspólnocie.  Zobacz 

film , pokazujący w skrócie najważniejsze 

momenty Mszy zamykającej Konwent. Od 

2′22″ można wysłuchać homilii Generała.  

             Za: www.misjonarze.org 

 

Kapituła generalna nazaretanek 

rozpoczęta w Rzymie 

 

W Rzymie rozpoczęła się 12 lipca 23. 

kapituła generalna sióstr nazaretanek. 

Delegatki z czterech kontynentów, oprócz 

wyboru nowego zarządu generalnego, 

przyjrzą się także aktualnej sytuacji zgro-

madzenia i jego posłudze w Kościele na 

rzecz rodziny. O formy zaangażowania na 

tym polu zapytaliśmy asystentkę general-

ną s. Bożenę Annę Flak CSFN: „Posługa 

rodzinie jest różna w różnych częściach 

świata – powiedziała Radiu Watykań-

skiemu polska nazaretanka. – Formą 

zawsze oczekiwaną jest szkolnictwo oraz 

posługa w szpitalach. 

 

W krajach misyjnych, jak Kazachstan, 

Wietnam, Rosja, trzeba być z ludźmi, 

przypominać im o podstawowych warto-

ściach. (…) Myśli się o zakładaniu cen-

trów pomocy rodzinie. Takie centra istnie-

ją np. w Stanach Zjednoczonych. Musimy 

teraz, na tej kapitule, zdecydować, jak 

rozłożymy nasze siły, abyśmy mogły 

odpowiedzieć tym wyzwaniom Kościoła” – 

dodała s. Bożena Anna Flak. 

 

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodzi-

ny z Nazaretu zostało założone w 1875 r. 

przez bł. Franciszkę Siedliską. Obecnie 

liczy blisko 1,5 tys. sióstr. W Polsce dzia-

łają dwie prowincje nazaretanek: war-

szawska i krakowska.  

Za: Radio Watykańskie 

 

Młodzież ukraińska spotkała się w 

sanktuarium maryjnym 

w  Bołszowcach 

 

W dniach 10-15 lipca odbywało się w 

sanktuarium Maryjnym w Bołszowcach 

koło Halicza na Ukrainie 9. Franciszkań-

skie Spotkanie Młodych. Młodzież przyby-

ła w pieszych pielgrzymkach z trzech 

stron Ukrainy: ze Lwowa, z Tarnopola i z 

Turki. Jedynie pielgrzymka z Południa - z 

Kołomyi i Zabłotowa po dwóch dniach 

została rozwiązana z powodu powodzi, 

która nawiedziła tamte tereny i uniemożli-

wiła dalsze pielgrzymowanie. Mimo tego 

dziś wiele osób stamtąd dotarło innymi 

drogami i z pomocą różnych środków 

lokomocji. Skąd taka determinacja mło-

dych ludzi? 

 

"Możemy tu być bliżej Boga, posłuchać 

dobrych konferencji, poadorować Pana. 

Możemy tu poczuć wspólnotę z innymi, 

którzy myślą i czują podobnie jak my" - 

mówią zgodnie Aleksandra i Tatiana z 

Kołomyi. Wiele osób przybyło do Bołszo-

wiec, aby spotkać ciekwych ludzi. Duża 

grupa przyszła do Sanktuarium w kon-

kretnych intencjach. Aby prosić o zdrowie, 

błogosławieństwo Boże, o dobrego męża i 

żonę, pracę, o roznanie swojej drogi 

życiowej. Jeszcze inni, z czystej ciekawo-

ści.  

A o czym w tym roku młodym ludziom 

będą mówić franciszkanie? O miłości do 

siebie samych, do innych ludzi i do Pana 

Boga. " Hasłem tegorocznego spotkania 

są słowa "Każdy kochać może" - mówi o. 

Stanisław Nuckowski OFMConv, organi-

zator FSM-u. Na Spotkanie z młodzieżą 

przyjechali również abp Mieczysław Mo-

krzycki ze Lwowa i przełożony prowincji 

franciszkanów o. Jarosław Zachariasz 

OFMConv z Krakowa. Metropolita zapew-

nił młodzież, że pasterze Kościoła lwow-

skiego ich kochają i że bardzo im zależy 

na ich przyszłości, aby dobrze przygoto-

wali się do zadań, które ich czekają.  

"Kiedyś będziecie odpowiedzialni za 

ojczyznę, społeczeństwo i Kościół. Przy-

szłość świata, naszej ojczyzny, Kościoła 

zależy od was. Pogłębiajcie wiarę, kształ-

tujcie swoje sumienia, miłujcie Chrystusa 

miłosiernego w konfesjonale, żyjcie zaw-

sze z Nim, nich myśl wasza biegnie zaw-

sze ku Chrystusowi, który pomoże wam 

przetrwać każdą trudność" - mówił do 

setek młodych ludzi zgromadzonych w 

świątyni.  Prosił Matkę Bożą Bołszowiec-

ką, aby dała młodzieży siły, aby potrafiła 

jak Ona przewycieżać strach, aby potrafiła 

się angażowac w sprawy Boże.  

Franciszkańskie Spotkanie Młodych zo-

stało zorganizowane już po raz dziewiąty 

w Bołszowcach k. Halicza. Tam przy 

podnoszonym z gruzów kompleksie klasz-

tornym franciszkanie budują Centrum 

Pokoju i Pojednania.  

Odbudowywany przez franciszkanów 

zespół klasztorny wcześniej należał do 

zakonu karmelitów. Zakonników zaprosił 

w 1617 roku właściciel Bołszowiec Marcin 

Kazanowski, kasztelan halicki, wojewoda 

podolski i hetman koronny wojska pol-

skiego. Klasztor w historii był wielokrotnie 

niszczony czy to podczas wojen kozac-

kich, czy potopu szwedzkiego, czy dwóch 

wojen światowych, a na końcu został 

doszczętnie zdewastowany przez władzę 

radziecką.  

 

Po II wojnie światowej rozlokowano tam 

garnizon NKWD. Kościół zbezczeszczo-

no, organizując w nim chlewnię, spichlerz, 

skład butelek i nawozów sztucznych. Na 

fasadzie kościoła umieszczono hasło: 

"Gospodarka kołchozowa jedyną droga do 

zamożnego życia".  Wyrzuceni z klasztoru 

karmelici zdołali uratować cudami słynący 

obraz Matki Boskiej Bołszowieckiej, zabie-

rając go ze sobą do Polski. Dziś znajduje 

się on w kościele św. Katarzyny w Gdań-

sku.  

Aż do 1939 r. corocznie w święto MB 

Szkaplerznej - przypadające 16 lipca - 

przed cudownym obrazem gromadziły się 

rzesze wiernych, co odnotowują kroniki 

klasztorne.  

Od początku nowego Tysiąclecia, na 

prośbę kard. Mariana Jaworskiego, polscy 

franciszkanie podnoszą to sanktuarium z 

gruzów i skutecznie przywracają jego 

wcześniejszą świetność, przy silnym 

zaangażowaniu wielu polskich instytucji, 

m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego oraz Senatu RP. Za: 

www.franciszkanie.pl  

Początek Synodu generalnego  

salwatorianów 

 

W środę 14 lipca rozpoczął się XIII Synod 

Generalny Towarzystwa Boskiego Zbawi-

ciela, który ma trwać pełne dwa tygodnie. 

Hasłem tegorocznego spotkania przed-

stawicieli salwatorianów z całego świata 

jest: „Powrócić do pierwotnej miłości. Na 

drodze do XVIII Kapituły Generalnej”. 

Polską Prowincję Salwatorianów repre-

zentuje wiceprowincjał ks. Bogusław 

Loska SDS. Tym razem na miejsce syno-

http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=377418
http://misjonarze.org/index.php/2010/07/uroczysta-eucharystia-zakonczyla-konwent-generalny/
http://www.misjonarze.org/
http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=377418
http://franciszkanie.pl/news.php?id=5738
http://www.franciszkanie.pl/
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du wybrano, położone w malowniczym 

regionie Hiszpanii, Logroño. 

 

 

 

Celem Synodu Generalnego, zwoływane-

go zwykle co dwa lata po kapitule gene-

ralnej, jest wspieranie współpracy między 

prowincjami i generalatem. Na pierwszej 

sesji Synodu, zainaugurowanego Mszą 

św., omówiono wstępne propozycje zwią-

zane z jego organizacją jak plan obrad, 

rozkład dnia itp., a także powołano komi-

tet kierujący w następującym składzie: 

ks. David Bergner (USA) – pierwszy wi-

ceprzewodniczący, ks. Michel Coppin 

(Belgia) – drugi wiceprzewodniczący. 

Dzień zakończyła fiesta na terenie Centro 

Latinoamericano.               Za: www.sds.pl 

 

Kongres duchowości michalickiej 

w Paragwaju 

 

W dniach 10-11 lipca, przed rocznicą 

urodzin błogosławionego ks. Bronisława 

Markiewicza, młodzież paragwajska ze-

brała się na VIII Kongresie Duchowości 

Michalickiej. 80-osobowa grupa musiała 

przebyć 200 km, by dotrzeć do Natalicio 

Talavera, małej wioski w Paragwaju, 

gdzie w 1976 roku michalici rozpoczęli 

pracę misyjną na Kontynencie Nadziei.  

 

Młodzi ludzie zostali podjęci przez gospo-

darzy Kongresu, by potem wspólnie, 

przez dwa dni, pogłębiać znaczenie haseł: 

"Któż jak Bóg" oraz "Powściągliwość 

i Praca", a także zastanawiać się nad 

tajemnicą cnoty nadziei w życiu błogosła-

wionego Bronisława.  

 

  

Oprócz takich punktów jak Msza św., 

spowiedź i praca w grupach nie zabrakło 

śpiewu, zabawy i tradycyjnego "tereré 

guaraní". Za: www.michalici.pl  

     

Witryna  tygodnia 

 

 

Pielgrzymowanie w internecie 

 

 

 

 

Lipiec to tradycyjnie początek wędrówki 

pieszych pielgrzymek na Jasną Górę: 

(wyruszyły już np. pielgrzymki: przemyska, 

poznańska i piotrkowska). To również 

inauguracja kolejnej edycji serwisu piel-

grzymkowego Opoki i operatora komórko-

wego Plus: e-Pielgrzymki.pl. W tym roku 

wędrówkę pątników z 48 pielgrzymek 

będzie można śledzić na Wirtualnej Mapie. 

Każdy pielgrzym może też zostać reporte-

rem i tworzyć multimedialną relację "na 

żywo" z pątniczego szlaku! Wysłanie na-

wet 1 MMS-a lub SMS-a na numer 661 

004 224 może zaś przynieść niespodzian-

kę w postaci wyjazdu do Ziemi Świętej!  

Zapraszamy na stronę e-Pielgrzymka.pl! 

 

e-Pielgrzymka.pl to społecznościowy ser-

wis katolickiego portalu Opoka, przygoto-

wany dzięki wsparciu technologicznego 

operatora komórkowego Plus. Zawiera 

m.in. Wirtualną Mapę Pielgrzymek, na 

której w czasie rzeczywistym można ob-

serwować marsz pątników ku Jasnej Gó-

rze. - Mapa jest znakomitą informacją dla 

wszystkich, którzy chcą wiedzieć, gdzie 

aktualnie znajduje się konkretna piel-

grzymka, a także pomocą dla mediów, 

kierowców i wszelkich służb zaopatrują-

cych pielgrzymki w żywność i napoje - 

mówi Krzysztof Piądłowski, z portalu Opo-

ka. 

W czasie wędrówki pątnicy mo-

gą wysyłać MMS-ami zdjęcia zrobione 

telefonami komórkowymi do specjalnej 

galerii, powstającej w trakcie pielgrzymki. 

MMS-y należy wysyłać na numer 

661 004 224, dodając w temacie kod przy-

pisany konkretnym pielgrzymkom (np. P66 

dla Pielgrzymki Piotrkowskiej). Pod ten 

numer można też wysyłać SMS-y oraz pliki 

dźwiękowe, aby w ten sposób relacjono-

wać "na żywo" przebieg pielgrzymki. –  

 

Udostępniliśmy pielgrzymom technologię, 

która upodabnia e-Pielgrzymkę do serwi-

sów mikro-blogowych, takich jak bijący 

rekordy popularności w USA "Twitter", czy 

też polski BLIP - wskazuje Krzysztof 

Piądłowski, i dodaje: Teraz każdy piel-

grzym może stać się multimedialnym re-

porterem. W tym roku po raz pierwszy, 

każda pielgrzymka może udostępnić gale-

rię MMS bezpośrednio na swojej stronie 

internetowej!  

Na e-Pielgrzymów i pielgrzymkowych 

reporterów czekają atrakcyjne nagrody, a 

wśród nich podwójne zaproszenie na 

pielgrzymkę do Ziemi Świętej (tym razem 

już nie pieszą) ufundowane przez Katolic-

kie Biuro Pielgrzymkowe, a także monety 

kolekcjonerskie od NBP i książki od wy-

dawców katolickich. Losowanie nagród co 

tydzień!   

Serwis pielgrzymkowy Opoki to również e-

Lista Pielgrzymów, na którą mogą  zapisy-

wać się wszyscy pielgrzymi, sympatycy 

pielgrzymek i "pielgrzymi duchowi" oraz 

Informator Pielgrzymkowy - kompendium 

wiedzy o pielgrzymkach.   

e-Pielgrzymka to również  techniczne 

wsparcie dla organizatorów pielgrzymek. 

Na trasie pielgrzymki podlaskiej, radom-

skiej, krakowskiej i tarnowskiej będzie 

działać  tzw. służba elektryczna Plusa. 

Pątnicy będą mogli w drodze nałado-

wać baterie telefonów komórkowych - z tej 

możliwości skorzystały w ubiegłym roku 

tysiące osób. Operator sieci Plus przekazał 

też organizatorom największych pielgrzy-

mek zestawy telefonów komórkowych, 

które wspomogą komunikację na pątni-

czym szlaku.    

Serwis e-Pielgrzymka.pl powstał w 2007 

roku - w projekcie uczestniczyły wówczas 

22 pielgrzymki. Obecnie na Wirtualnej 

Mapie Pielgrzymek namierzanych będzie 

48 pielgrzymek a pątnicy z kolejnych kilku-

nastu mogą relacjonować wędrówkę  przez 

MMS-y i SMS-y.   

http://www.sds.pl/
http://www.michalici.pl/
http://www.pielgrzymki.opoka.org.pl/
http://www.epielgrzymka.pl/
http://www.epielgrzymka.pl/
http://m.in/
http://pielgrzymki.opoka.org.pl/galeria/0.1,index.html
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Odeszli do Pana 

 

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

 

 

 

14 lipca 2010 r., w 87 roku życia, 61 roku 

ślubów zakonnych i 55 roku kapłaństwa, 

odszedł do Pana ks. Stanisław Jędruch, 

współbrat Inspektorii pw. św. Jana Bosko. 

 

Curriculum vitae: 

 

Urodzony: 9 stycznia 1924 w Sułkowsz-

czyźnie. 

Nowicjat: 1948/1949 w Kopcu. 

Pierwsza profesja zakonna: 21 sierpnia 

1949 w Kopcu. 

Święcenia kapłańskie: 29 czerwca 1956 w 

Oświęcimiu. 

Sułów – 1956–1957 – wikariusz. 

Ligota k./ Poznania – 1957–1957 – kape-

lan. 

Częstochowa – 1957–1958. 

Grzymalin – 1958–1966. 

Witów k/ Zakopanego – 1966–1969 – 

Wikariusz samodzielny. 

Pogrzebień – 1969–1970 – Katecheta 

szkolny. 

Cieszków – 1970–1973 – Prefekt szkolny. 

Poznań Winogrady – 1973–1975 – Kate-

cheta szkolny. 

Wrocław św. Antoni – 1975–1984 – Kape-

lan szpitala. 

Wałbrzych – 1984–1998 – Kapelan s. 

Niepokalanek. 

Wrocław św. Michał – 1998–2005 – Praca 

duszpasterska. 

Wrocław par. NSPJ – 2005–2010 – Praca 

duszpasterska. 

 

Msza pogrzebowa odbyła się w sobotę 17 

lipca 2010 w kościele NSPJ we Wrocławiu. 

Ostatnie pożegnanie po Eucharystii na 

cmentarzu przy ulicy Bujwida we Wrocła-

wiuPolecamy zmarłego ks. Stanisława 

modlitwie Współbraci. 

 Za: www.salezjanie.pl  

 

 

ŚP. BR. JOHN  JOSEPH  DOLAN (1951-2010) OFMConv 

 

W dniu 15 lipca odszedł niespodziewanie 

do Pana asystent generalny Zakonu Braci 

Mniejszych Konwentualnych br. John 

Joseph Dolan urodzony dnia 12/05/1951 w 

Buffalo, New York. Pierwsze śluby złożył 

dnia 13/08/1983.a śluby wieczyste dnia 

03/08/1986. 

 

Zajmował się na różnych poziomach spra-

wiedliwością, pokojem i ochroną środowi-

ska przez ponad 20 lat. Był przez sześć lat 

rektorem postulantów w swojej prowincji, 

przy czym przez cztery lata współpracował 

z Prowincją Świętego Antoniego. W tym 

czasie był także prefektem studiów. Przez 

dwie kadencje był sekretarzem prowincji i 

asystentem. Na Kapitule Generalnej w 

2001 roku został wybrany asystentem 

generalnym Zakonu. 

Od kilku dni przejawiał silne oznaki prze-

męczenia. Odwieziony do szpitala, zmarł 

na zawał serca. Liturgiczne obrzędy po-

grzebowe odbyły się w Bazylice Św. XII 

Apostołów w sobotę 17 lipca o godz. 

10.30.  

 

Bp Gianfranco Girotti, regent Penitencjarii 

Apostolskiej, przewodniczył Mszy św. 

żałobnej br. Johna Josepha Dolana w 

Bazylice Świętych XII Apostołów w Rzy-

mie. Obecny był Minister generalny, wszy-

scy członkowie Definitorium generalnego, 

wspólnota klasztoru Świętych XII Aposto-

łów, bracia z rzymskich wspólnot Zakonu, 

z Sacro Convento w Asyżu oraz grono 

świeckich przyjaciół. 

W swojej homilii Minister generalny, na-

wiązując do ewangelicznego tekstu dwu-

nastu błogosławieństw, podkreślił zgod-

ność charakteru, życia i służby Zakonowi 

Brata Johna Josepha z błogosławień-

stwem „łagodności” głoszonej i realizowa-

nej przez Jezusa. Minister generalny przy-

wołał także niektóre cechy charaktery-

styczne, które wyróżniały poszczególne 

etapy życia br. Johna i które uczyniły go 

darem dla nas wszystkich: uprzejmość, 

gościnność, umiejętność słuchania, dialog, 

mądrość, łagodność, począwszy od 

utwierdzonej wiary, głębokiej i spójnej 

uczciwości, naturalnej empatii rozwiniętej 

dzięki wrażliwej osobowości i skierowanej 

ku nam wszystkim.  

Na zakończenie zostały wypowiedziane 

słowa wdzięczności braterskiej, serdecz-

nej, wobec wszystkich, którzy fizycznie i 

duchowo uczestniczyli w ceremonii i złożyli 

Ministrowi generalnemu wyrazy współczu-

cia: od Anglii po Zambię; od Stanów Zjed-

noczonych po Azję, w powszechnym bra-

terskim uścisku, we wdzięczności Panu za 

dar, jakim dla nas wszystkich był br. John 

Joseph, słowa pochwały dla J.J. oraz 

pocieszenia dla nas wszystkich, którzy go 

lubiliśmy, a szczególnie dla jego Mamy, 

siostry, siostrzeńców oraz braci z prowincji 

Niepokalanego Poczęcia MB w USA oraz 

dla całej Konferencji CFC.  

Za: www2.ofmconv.pcn.net 

 

 

 

 

 

http://www.salezjanie.pl/
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ŚP. KS. PROF. DR HAB. ANTONI KIEŁBASA (1938-2010) SDS 

 

 

  

 

W dniu 15 lipca zmarł ks. prof. Antoni 

Kiełbasa, salwatorianin Uroczystości 

pogrzebowe odbywają się w poniedzia-

łek 19 lipca w trzebnickiej bazylice. 

Dzień wcześniej o godz. 18.00 nastąpi 

eksportacja zwłok. 

 

Ks. Antoni Kiełbasa urodził się 6 listopada 

1938 r. w Świętochłowicach-Zgodzie (diec. 

katowicka) w rodzinie rzemieślniczej. Jego 

rodzice, Jerzy i Małgorzata z domu Dziuba, 

byli ludźmi głęboko religijnymi i blisko 

związanymi z życiem Kościoła. Stąd at-

mosfera domu rodzinnego nacechowana 

była poszanowaniem człowieka, jego pracy 

i wzajemną życzliwością. Te wartości były 

później stale widoczne w życiu profesora. 

 

Antoni miał czterech braci i dwie siostry. W 

1945 r. rozpoczął naukę w I klasie Szkoły 

Podstawowej w Świętochłowicach. Po jej 

ukończeniu wstąpił do Niższego Semina-

rium Duchownego im. Św. Jacka w Kato-

wicach (wówczas Stalinogród), gdzie uczył 

się przez dwa lata. W lipcu 1955 roku 

postanowił wstąpić do zgromadzenia sal-

watorianów, a 20 sierpnia został oficjalnie 

przyjęty do nowicjatu w Bagnie, który 

rozpoczął 7 września. Jego pierwszym 

wychowawcą w nowym środowisku był 

ówczesny magister ks. Jan Wroński. W 

następnym roku, 8 września, złożył pierw-

sze śluby, a w 1962 r., tego samego dnia, 

wieczystą profesję zakonną. Studia filozo-

ficzno-teologiczne odbył w Wyższym Se-

minarium Duchownym Salwatorianów w 

Bagnie. Po ich ukończeniu otrzymał 29 

czerwca 1963 r. w bazylice trzebnickiej 

święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Andrze-

ja Wronki. Jako młody kapłan pracował 

przez rok w duszpasterstwie parafialnym w 

Trzebnicy. Zapał w posłudze Ludowi Bo-

żemu towarzyszył mu przez całe życie. By 

jeszcze skuteczniej pełnić misję kapłańską, 

pragnął wykorzystać w tym celu swoje 

zdolności intelektualne. Od dzieciństwa 

bowiem jego wielkim zainteresowaniem 

była historia. Dlatego zdecydował się na 

podjęcie studiów z zakresu historii Kościo-

ła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem, 

gdzie m.in. nauczał wówczas wybitny 

historyk ks. prof. Mieczysław Żywczyński. 

U niego napisał pracę magisterską na 

temat  Początki salwatorianów na Zie-

miach Polskich 1900-1908, ocenioną jako 

bardzo dobrą, co u takiego  mistrza nale-

żało do rzadkości.  

 

 Pod koniec studiów ks. Kiełbasa przenosi 

się z Lublina do domu zakonnego w Nałę-

czowie i z polecenia przełożonych podej-

muje prace nad dziejami zgromadzenia. 

Ponadto oddaje się posłudze Słowu, gło-

sząc kazania i rekolekcje w licznych para-

fiach. W 1969 r. zostaje mianowany kore-

spondentem zgromadzenia przy Biurze 

Prasowym Sekretariatu Episkopatu Polski. 

W międzyczasie przygotowuje się do wy-

jazdu do Rzymu celem przeprowadzenia 

kwerendy w Archiwum Generalnym Salwa-

torianów i innych archiwach włoskich, 

odnośnie prowincji i polskich salwatoria-

nów. W maju 1970 r. wyjeżdża do Wiecz-

nego Miasta. Prócz prac archiwalnych 

podejmuje równolegle działalność pisarską 

na tematy związane z Towarzystwem. 

Kopiuje też masę źródeł i różnymi sposo-

bami wysyła je do Polski. Ponadto służy 

chętnie rodakom jako przewodnik  po 

zabytkach Rzymu. Owocem jego pracy jest 

m.in. publikacja książkowa Salwatorianie 

na Ziemiach Zachodnich i Północnych, 

wydana w Rzymie w 1970 r. Jesienią, dwa 

lata później, wraca do Polski i osiada w 

Trzebnicy, gdzie będzie przebywał do 

końca życia. Przed ks. Antonim otwierają 

się teraz nowe możliwości działania. Od 

początku roku akademickiego 1972/73 

zostaje zatrudniony jako wykładowca w 

WSD salwatorianów w Bagnie, zaczyna 

zgłębiać naukowo czasy św. Jadwigi, 

studiować jej osobowość i rolę jaką ode-

grała w dziejach Śląska, upowszechniać o 

niej wiedzę wśród licznych grup pielgrzy-

mów i turystów polskich i zagranicznych, 

które przybywają do jej grobu. W 1975 r. 

organizuje obchody jubileuszu 75-lecia 

działalności salwatorianów. Pod jego re-

dakcją powstają zbiorowe opracowania 

wydane w Rzymie: Salwatorianie w Pol-

sce, Księga Zmarłych salwatorianów pol-

skich 1900-1975, i Katalog salwatorianów 

prowincji polskiej. Wykorzystuje każdą 

sposobność, by pisać i publikować jak 

najwięcej. W 1983 r., ukazuje się ksią-

żeczka Święta Jadwiga Patronką dnia 

wyboru Jana Pawła II, dwukrotnie później 

jeszcze wznawiana. Prócz działalności 

publicystycznej ks. Antoni udziela się jako 

duszpasterz, posługując często w bazylice, 

zawsze dostępny i życzliwy dla ludzi, któ-

rzy też okazywali mu wdzięczność. Orga-

nizuje uroczystości odpustowe ku czci św. 

Jadwigi, prowadzi rekolekcje i misje po 

parafiach, wygłasza konferencje dla róż-

nych grup zakonnych i świeckich, a jeśli 

warunki na to pozwalają, występuje także 

w radiu i telewizji. W latach siedemdziesią-

tych poddaje inicjatywę utworzenia Mię-

dzynarodowej Komisji Historycznej Salwa-

torianów, której głównym celem jest wyda-

wanie  tekstów źródłowych dotyczących 

Towarzystwa. Sam zostaje jej aktywnym 

członkiem i co roku bierze udział w spo-

tkaniach roboczych w Rzymie. W 1983 r. 

odbywa w celach naukowych podróż do 

USA, przywożąc kopie licznych dokumen-

tów.  

 

 Oprócz tego ks. Antoni Kiełbasa podejmu-

je szereg obowiązków zakonnych. Jako 

delegat uczestniczy w sześciu kolejnych 

kapitułach generalnych Towarzystwa 

(1975, 1981, 1987, 1993, 1999, 2006), a 

od 1968 r., w charakterze superiora lub 

delegata, w każdej kapitule prowincjalnej.  

Dwukrotnie pełni funkcję wikariusza pro-

wincjalnego (1975-1978; 1981-1985), raz 

konsultora (1978-1981),  przez kilka ka-

dencji jest przełożonym lub vice przełożo-

nym wspólnoty w Trzebnicy (umiera jako 

superior domu zakonnego).  

 

 Przemiany społeczno-polityczne w 1989 r. 

otworzyły przed nim nowe możliwości 

pisarskie i dydaktyczne. W 1992 r. broni 

pracę doktorską pt. Ksiądz Franciszek 

Maria od Krzyża Jordan (1848-1918) zało-

życiel salwatorianów. Jego idee, plany i 

realizacja na Papieskim Wydziale Teolo-

gicznym we Wrocławiu. Promotorem jest 

ks. prof. Józef Swastek. Rok później zosta-

je zatrudniony jako adiunkt przy katedrze 

historii Kościoła w starożytności chrześci-

jańskiej i w średniowieczu. Na prośbę 

biskupa legnickiego, Tadeusza Rybaka, 

podejmuje także zajęcia w Wyższym Se-

minarium Duchownym Diecezji Legnickiej. 

W 1998 r. przedstawia rozprawę pt. Salwa-

torianie z Ziem Polskich w latach 1881-

1903 (wyd. Wrocław 1998, t. I, ss. 350, t. 

II, Dokumentacja, ss. 422) na podstawie 

której otrzymuje tytuł doktora habilitowa-

nego i obejmuje funkcję kierownika Kate-

dry Historii Kościoła w Średniowieczu. W 

2001 r. został mianowany profesorem 

nadzwyczajnym w Instytucie Historii Ko-

ścioła w PWT. Odtąd jego działalność 

dydaktyczna  jeszcze bardziej się uaktyw-

nia. Prowadzi wykłady i seminaria nauko-

we w PWT i w WSD w Bagnie, jest promo-

torem prac magisterskich dziesiątek stu-

dentów, promuje kilku doktorów. Wygłasza 

liczne odczyty na spotkaniach grup inteli-

gencji wrocławskiej. Jego działalność 

zaczyna wykraczać poza granice Polski i 

być coraz bardziej doceniana. Za szerze-

nie kultu św. Jadwigi Śląskiej i za prace na 

polu pojednania polsko-niemieckiego 

prezydent Niemiec, Roman Herzog, przy-

znał mu w 1998 r. Niemiecki Krzyż Zasługi. 

Również prezydent Rzeczpospolitej Polski, 

śp. Lech Kaczyński, wyróżnił ks. Antoniego 

Kiełbasę i nadał mu w 2009 r. Krzyż Ofi-

cerski Orderu Odrodzenia Polski. W 2005 

r. zostaje odznaczony przez ambasadora 

Austrii w Polsce Austriackim Krzyżem 

Honorowym.  
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W serii wydawniczej „Sól Ziemi Śląskiej” 

publikuje w formie książkowej sylwetki 

ważnych dla kultury tego regionu postaci 

(ks. Grzegorz Czech, br. Feliks Sierny, ks. 

Adolf Hytrek, bp Adrian Włodarski). Za 

wkład badawczy w poznawanie dziejów 

Kościoła na Śląsku otrzymuje w 2003 r. 

nagrodę im. Juliusza Ligonia, fundowaną 

przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas 

Christiana w Katowicach. Ks. Antoni inten-

syfikuje różne działania na rzecz kultury 

lokalnej i podniesienia rangi ośrodka kultu 

św. Jadwigi. W 2007 r. wystarał się w 

Rzymie o przyznanie bazylice tytułu  „Mię-

dzynarodowego Sanktuarium” i wraz z 

Towarzystwem Miłośników Ziemi Trzeb-

nickiej wystąpił z inicjatywą oznakowania w 

Trzebnicy „Ścieżek św. Jadwigi Śląskiej”. 

Publikuje ponadto szereg książek, broszur 

i artykułów szczególnie o Trzebnicy i   

Obornikach Śląskich, za co też zostaje mu 

przyznany tytuł „Honorowego Obywatela 

Miasta Trzebnicy” (2000) i „Zasłużony dla 

Gminy Trzebnica” (2008)  oraz tytuł „Hono-

rowego Obywatela Miasta  Obornik Ślą-

skich” (2010).  

 

 Ks. prof. Kiełbasa był stale aktywny. Jego 

dzieł napisanych nikt jeszcze nie zdążył 

policzyć,  ale na pewno są ich setki. Odpo-

czywać nie lubił i nie umiał. Na przyszłość 

miał wiele planów. Chciał m.in. dokończyć 

obszerniejszą biografię ks. Wawrzyńca 

Bochenka, otrzymał na to pozwolenie i 

błogosławieństwo przełożonych. Nie zdą-

żył. Wysłannik z niebios był szybszy.  

 

 Ks. Antoni Kiełbasa zmarł niespodziewa-

nie w Trzebnicy, w swej pracowni nauko-

wej wśród książek, pod wieczór 15 lipca 

2010 r., dokładnie wtedy, kiedy 600 lat 

temu śmiertelnie zmęczeni zwycięstwem 

pod Grunwaldem rycerze, odpoczywali po 

bitwie. Teraz i jego Pan zaprosił do siebie, 

by odpoczął.        Władysław Węglarz SDS 

  

 

 

ŚP. KS. GRZEGORZ WITKA (1921-2010) SDB 

 

  

16 lipca 2010 r., w 89 roku życia, 61 roku 

ślubów zakonnych i 55 roku kapłaństwa, 

odszedł do Pana ks. Grzegorz Witka, 

współbrat Inspektorii pw. św. Jana Bosko.  

 

Curriculum vitae: 

 

Urodzony: 7 grudnia 1921 w Czerlany – 

Gródek Jagielloński d. Lwowska. 

Nowicjat: 1948/1949 w Kopcu. 

Pierwsza profesja zakonna: 21 sierpnia 

1949 w Kopcu. 

Święcenia kapłańskie: 29 czerwca 1956 w 

Oświęcimiu. 

Chocianów – 1956–1957 – Wikariusz. 

Przemyśl – 1957–1957 – Wikariusz. 

Wrocław św. Mikołaja – 1957–1959 – 

Wikariusz. 

Grodzisk Wlkp. – 1959–1961 – Wikariusz. 

Lubin – 1961–1962 – Katecheta. 

Wrocław – 1962–1966 – Katecheta. 

Lewin Brzeski – 1966–1967 – Wikariusz. 

Kryniczno – 1967–1971 – Wikariusz subst. 

Kryniczno – 1971–1976 – Administrator 

parafii. 

Chocianów – 1976–1982 – Praca duszpa-

stersko-katechetyczna. 

Prząśnik – 1982–1989 – Kapelan sióstr. 

Bukowice – 1989–1995 – Rezydent. 

Chocianów – 1995–2010 – Rezydent. 

 

Polecamy zmarłego ks. Grzegorza modli-

twie. 

Za: www.salezjanie.pl  

 

 

ŚP. BR. WINCENTY WEŁNA (1942-2010) SDB 

 

Dnia 17 lipca 2010 r., w 68 roku życia i 49 

ślubów zakonnych, odszedł do Pana ko. 

Wincenty Wełna, brat z Inspektorii św. 

Stanisława Kostki. 

 

Curriculum vitae: 

ur. 28.11.1942 r. w Garbowie. 

1960-1961 – nowicjat w Czerwińsku  

02.08.1961 – pierwsze śluby zakonne 

1961-1962 – postnowicjat w Woźniakowie. 

1962-1968 – Ląd nad Wartą – kierowca. 

03.07.1967 – profesja wieczysta w Czer-

wińsku nad Wisłą. 

1968-1975 – Czerwińsk nad Wisłą – kie-

rowca. 

1975-1979 – Łódź św. Barbara – kierowca. 

1979-1986 – Łódź św. Teresa – kierowca. 

1986-2010 – Warszawa – Bazylika – me-

chanik. 

 

Polecajmy Zmarłego ko. Wincentego Bo-

żemu Miłosierdziu  Za: www.salezjanie.pl  

 

 

 

 

 

     

 

Od redakcji  

Bardzo prosimy o umieszczanie na zakonnych stronach internetowych banerów portalu internetowego www.zyciezakonne.pl . Są 

one do pobrania w prosty sposób po wejściu na naszą stronę, a następnie kliknięciu odsyłacza u samego jej dołu nazwanego po 

prostu „BANERY” 
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