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Wiadomość tygodnia 

 

 

66. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego 

 

Powstanie Warszawskie było heroicznym 

czynem niewielu dla wielu, który miał 

wstrząsnąć sumieniem świata. Wybuch 

powstania miał doprowadzić do tego by 

Polska po wojnie była wolną Polską. Dziś 

wiemy, że tego pamiętnego sierpnia nie 

było na to już szans...  

 

Powstanie Warszawskie było największą 

bitwą stoczoną przez wojsko polskie w 

czasie II wojny światowej: zginęło 10 tys. 

powstańców a 7 tys. zaginęło; znaczne 

straty ponieśli Niemcy - zginęło około 10 

tys. żołnierzy, zaginęło około 6 tys., wojska 

niemieckie straciły 300 czołgów, dział i 

samochodów pancernych. Większość 

miasta była zrujnowana (później specjalne 

ekipy niemieckie niszczyły ocalałe budyn-

ki), około 520 tys. mieszkańców zostało 

wypędzonych z miasta. 17 tys. powstańców 

dostało się do niewoli.  

   

Powstanie nie osiągnęło celów ani wojsko-

wych, ani politycznych, ale dla kolejnych 

pokoleń Polaków stało się symbolem mę-

stwa i determinacji w walce o niepodle-

głość. 

 

O Panie Boże, Ojcze nasz, w opiece swej 

nas miej 

Harcerskich serc Ty drgania znasz, nam 

pomóc zawsze chciej, 

Wszak Ciebie i Ojczyznę miłując chcemy 

żyć. 

(z powstańczej harcerskiej pieśni) 

 

Rozkaz o rozpoczęciu powstania w War-

szawie wydany został  z udziałem Delegata 

Rządu i przewodniczącego RJN - 31 lipca, 

gdy czołowe jednostki Armii Czerwonej 

docierały do położonej na wschodnim 

brzegu Wisły dzielnicy Praga. Do akcji, 

która rozpoczęła się po południu 1 sierpnia 

- pod dowództwem komendanta warszaw-

skiego okręgu płk Antoniego Chruściela 

(ps. "Monter") - przystąpiło około 23 tys. 

żołnierzy AK, z których tylko część była 

uzbrojona.  

   

Aczkolwiek w ciągu pierwszych dnia walk 

powstańcy zdobyli wiele ważnych strate-

gicznie obiektów, a z biegiem dni zwiększa-

ła się liczba powstańców (łącznie walczyło 

około 34 tys. żołnierzy) nie zdołano całko-

wicie wyprzeć Niemców z centrum miasta, 

ani opanować głównych arterii i mostów. 

16-tysięczny garnizon niemiecki został 

poważnie wzmocniony (m.in. przez jed-

nostki przeznaczone do walk z partyzanta-

mi) i 5 sierpnia Niemcy rozpoczęli kontrata-

ki z użyciem czołgów, ciężkiej artylerii i 

lotnictwa szturmowego. W pierwszej ze 

zdobytych dzielnic (Wola) dokonano ma-

sowych rzezi mieszkańców, co powtórzyło 

się jeszcze kilkakrotnie. Atakujące kolumny 

niemieckie podzieliły Warszawę na "po-

wstańcze wyspy", między którymi utrzyma-

no łączność przez przejścia w piwnicach i 

kanałami. Na terenach tych władzę objęła 

polska administracja, ukazywały się gazety, 

działało radio ("Błyskawica") i służby miej-

skie.  

 

Przewidywano, że walki będą trwały kilka 

dni, tj. do nadejścia Armii Czerwonej, ale 

przed 8 sierpnia Stalin - mimo apeli m.in. 

premiera rządu RP, który od 31 lipca prze-

bywał z wizytą w Moskwie - wydał rozkaz o 

wstrzymaniu działań zaczepnych w rejonie 

Warszawy. Nie zgodził się nawet na lądo-

wanie alianckich samolotów transporto-

wych na sowieckich lotniskach, co prak-

tycznie uniemożliwiło dostarczanie pomocy 

z powietrza, gdyż najbliższe bazy znajdo-

wały się w południowych Włoszech i w 

Anglii. Dopiero w połowie września, gdy 

powstanie było w przededniu klęski, możli-

wy był masowy zrzut, z którego jednak 

powstańcy przejęli tylko około 47 ton. Walki 

przedłużały się, rosła liczba ofiar wśród 
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ludności cywilnej, brakowało żywności, 

medykamentów, wody. Nie zmieniło tej 

sytuacji zajęcie przez Armię Czerwoną 

Pragi, ani - nieudane - próby wojska pol-

skiego dowodzonego przez gen. Berlinga 

zdobycia przyczółków w Warszawie.  

 

2 października powstańcy skapitulowali.  

(…) 

   

„Elegia o... (chłopcu polskim)” 

K.K. Baczyński 

Oddzielili cię, syneczku, od snów, co jak 

motyl drżą, 

haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą 

krwią, 

malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg, 

wyszywali wisielcami drzew płynące morze. 

 

Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pa-

mięć, 

gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami. 

Odchowali cię w ciemności, odkarmili 

bochnem trwóg, 

przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z 

ludzkich dróg. 

 

I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w 

noc, 

i poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut - 

zło. 

Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś 

ręką. 

Czy to była kula, synku, czy to serce pękło?  

Za: www.pijarzy.pl

.Z

 

     

  Wiadomości krajowe 

 

Odpust na Górze Świętej Anny 

 

W roku 2010 w Sanktuarium w Górze Św. 

Anny (diecezja opolska) świętowane jest 

100-lecie koronacji figurki św. Anny, zwa-

nej Samotrzecią. W czasie odpustu św. 

Anny, w dniach od 24-25 VII w uroczysto-

ściach udział wzięli m.in. ks. bp Jan Wie-

czorek, biskup gliwicki, i ks. bp Andrzej 

Czaja, biskup opolski.  

 

 

 

W kazaniu, podczas niedzielnej sumy 

odpustowej, biskup opolski odniósł się do 

wiary przodków Izraela, świętych Anny i 

Joachima, do wiary ludu śląskiego, który 

od wieków pielgrzymuje do sanktuarium 

św. Anny, patronki diecezji opolskiej, i 

zachęcił licznie zgromadzonych pątników 

do trwania i umierania w wierze ojców.  

 

Nie ma odpowiedzi na pytanie, w kiedy i w 

jaki sposób cudowna i łaskami słynąca 

figurka św. Anny Samotrzeciej pojawiła się 

w Górze Św. Anny. Wiadomo jedynie, że 

była tam czczona zanim przybyli francisz-

kanie w roku 1656. Aktu jej koronacji do-

konał w 1910 r. ks. bp Karol Augustyn, 

biskup pomocniczy z Wrocławia.  

Za: www.franciszkanie.net  

 

Razem dla ubogich! 

 

Jesteś głodny? Zapraszamy Cię w godzi-

nach 9.00-9.30" - plakaty z taką treścią 

oraz z wykazem oficjalnie działających 

kuchni dla ubogich pojawią się na furtach 

ponad 15 krakowskich placówek, uczestni-

czących w akcji "Razem dla ubogich". 

Poprzez ujednolicenie godziny wydawania 

pomocy żywnościowej (suchego prowian-

tu) będziemy mogli pomóc większej ilości 

potrzebujących osób oraz ograniczyć 

problem marnotrawienia żywności przez 

osoby, które jej nadużywają. Poza tym 

wprowadzenie wspólnych reguł będzie 

miało znaczenie wychowawcze i dyscypli-

nujące, co w dalszej perspektywie pomoże 

osobom bezdomnym i ubogim w przysto-

sowaniu do reguł życia społecznego.  

 

Ponadto zamierzamy prowadzić wspólną 

akcję informacyjną o punktach udzielają-

cych fachowego wsparcia w różnych pro-

blemach oraz koordynować dalsze działa-

nia, zmierzające do rzeczywistej pomocy 

osobom ubogim i bezdomnym. W akcji 

biorą udział placówki położone w ścisłym 

centrum Krakowa, m.in.: albertynki, alber-

tyni, dominikanie, felicjanki, franciszkanie 

(OFMConv), józefitki, kanoniczki, kapucyni, 

karmelitanki misjonarki, sercanki, siostry 

Najświętszej Rodziny, szarytki, urszulanki, 

oraz Towarzystwo Pomocy Św.  Brata 

Alberta 

 

Cieszymy się liczną frekwencją, zrozumie-

niem i dobrze zapowiadającą się współ-

pracą z placówkami, które biorą udział w 

akcji, a także jesteśmy otwarci na dalszych 

jej uczestników. Zainteresowanych prosi-

my o kontakt. Wspólne ustalenia zostały 

podjęte 28 czerwca 2010 r. podczas dru-

giego spotkania organizacyjnego palcówek 

zainteresowanych współpracą.   

Za: www.kapucyni.pl 

 

Zakończenie Franciszkańskiego 

Spotkania Młodych na Kalwarii 

Pacławskiej 

 

Blisko tysiąc osób wzięło udział we Fran-

ciszkańskim Spotkaniu Młodych (FSM) w 

Kalwarii Pacławskiej koło Przemyśla. Od-

było się ono pod hasłem: „Z Franciszkiem i 

Klarą w rytmie miłości”. Młodzież wspólnie 

się modliła, uczyła i bawiła. Były Msze, 

nabożeństwa, rozmowy w grupach na 

ważne dla młodych ludzi tematy, koncerty 

muzyczne, kino plenerowe oraz spotkania 

ze znanymi i wybitnymi postaciami.  

Do Kalwarii przyjechali m.in. producent 

filmowy Lech Dokowicz, redaktor „Frondy” 

Tomasz Terlikowski, perkusista zespołu 

Skaldowie Jan Budziaszek, a także prze-

wodniczący episkopatu abp Józef Michalik. 

Zachęcał on młodych ludzi, aby uwierzyli w 

siebie. „Każdy z was ma w sobie coś do-

brego. Pozwólcie sobie zakiełkować” – 

mówił metropolita przemyski.  

 

 

 

Zdaniem innego z gości tegorocznego 

spotkania, bp. Stanisława Dowlaszewicza 

z Boliwii, „prawdziwe życie polega na 

czynieniu dobra innym”. Franciszkański 

misjonarz z Ameryki Południowej prosił 

młodych, aby stawiali sobie ambitne zada-

nia i mieli odwagę im sprostać. 

 

Przełożony krakowskiej prowincji francisz-

kanów o. Jarosław Zachariasz w swoim 

wystąpieniu nawiązał do innego spotkania 

– Love Parade rokrocznie organizowanej w 

Niemczech. „Tam słuchali muzyki w rytmie 

innej miłości niż ta, którą tutaj mogliście 

kontemplować. Mówiąc o tym nie chcę, 

byście porównywali się do uczestników 

tamtej imprezy czy też uważali się za 

lepszych. Nie. Chcę was tylko na zakoń-

czenie tego naszego Franciszkańskiego 

Spotkania Młodych raz jeszcze zachęcić 

do wsłuchiwania się w muzykę i rytm, którą 

podaje człowiekowi Jezus” – przekonywał 

prowincjał.  

 

Franciszkańskie Spotkanie Młodych to 

forma wakacyjnych rekolekcji. Dlatego 

istotnym ich elementem był sakrament 

pojednania. Organizatorzy ustawili w kon-

fesjonale duży obraz Jezusa Miłosiernego, 

a przy nim miotłę i mydło na znak, że Bóg 

oczyszcza, oraz młot dla przypomnienia, 

że Bóg rozbija głazy ludzkich serc. Dużym 

zainteresowaniem cieszyły się całodobo-

we, prywatne adoracje Najświętszego 

http://www.swanna.pl/
http://www.swanna.pl/sankt_fig.htm
http://www.franciszkanie.net/
http://www.pomoc.kapucyni.krakow.pl/index.php/pl/kontakt%29
http://www.kapucyni.pl/
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Sakramentu. Franciszkanie na całość 

spotkania wystawili Pana Jezusa w mon-

strancji w jednej z kaplic kalwaryjskich 

dróżek. 

 

„FSM dla wielu to pierwszy głębszy kontakt 

z Bogiem, Kościołem i Dobrą Nowiną” – 

twierdzi organizator spotkania o. Piotr 

Reizner.        Jan Maria Szewek OFMConv 

 

„Szczęśliwa siódemka” 

Ignacjańskie Dni młodzieży 

 

27. lipca ojciec prowincjał Tomasz Kot 

uroczyście zainaugurował w Starej Wsi 

koło Brzozowa (podkarpackie) VII Igna-

cjańskie Dni Młodzieży. Wieczorem około 

pół tysiąca młodych bawiło się na koncer-

cie otwierającym imprezę zagranym przez 

Tomka Kamińskiego. Tegoroczna edycja 

odbywa się pod hasłem „szczęśliwa sió-

demka”. Oprócz wspólnej modlitwy i zaba-

wy uczestnicy będą mogli skorzystać z 

bogatego wachlarz warsztatów, który 

obejmuje ponad 40 propozycji. Spotkanie 

młodych z jezuickich duszpasterstw za-

kończyło się 1. sierpnia. Za: www.jezuici.pl 

 

 

Rozpoczęło się „Wesele wesel” w 

Miejscu Piastowym 

 

W czwartek 29 lipca br., uroczystą sesją 

rady powiatu krośnieńskiego rozpoczęło 

się w Miejscu Piastowym XVI Ogólnopol-

skie Spotkanie Małżeństw, zwane „Wesele 

wesel”. Gromadzi ono te rodziny, które w 

przeszłości organizowały bezalkoholowe 

wesela. Podczas Koronki do Bożego Miło-

sierdzia o godz. 15.00, uczestnicy Wesela 

wesel” modlili się w sanktuarium księży 

michalitów za swoje rodziny i o opiekę św. 

Michała Archanioła na każdy dzień.  

 

 

 

Po krótkim zapoznaniu się wszyscy wzięli 

udział w wykładzie ks. prałata Władysława 

Zązela pt. Korzyści powściągliwego 

i trzeźwego życia a kultura narodu. W tym 

czasie dzieci i młodzież mieli okazję obej-

rzeć radiowóz policyjny i przygotowane 

przez policjantów różne pokazy. 

O godzinie 18.00 rozpoczęła się 

w sanktuarium Msza święta pod przewod-

nictwem ordynariusza diecezji łomżyńskiej 

bpa Stanisława Stefanka. Razem z nim 

Eucharystię celebrował przełożony gene-

ralny michalitów ks. Kazimierz Radzik 

i kilku innych kapłanów.  

   

Po zakończeniu liturgii, w ramach agapy, 

można było zachwycać się (a raczej pod-

niebienie) wyrobami kulinarnymi, przygo-

towanymi przez Koło Gospodyń Wiejskich 

z Miejsca Piastowego. Do godziny 21.00 

przygrywały skocznie zespoły regionalne. 

Pierwszy dzień „Wesela wesel” zakończył 

się Apelem Jasnogórskim.  

Za: www.michalici.pl  

 

W Starym Sączu uroczystości ku 

czci Św. Kingi 

 

Według tradycji sprowadziła do Polski 

górników, którzy odkryli w Bochni sól i 

zaczęli ją wydobywać. Po śmierci męża 

wstąpiła do klasztoru Ubogich Pań w Sta-

rym Sączu, który sama wcześniej ufundo-

wała. W niedzielę, 25 lipca górnicy w uro-

czystej procesji wynieśli zza klauzury jej 

relikwie na starosądeckie błonia. Tam 

uczcili wraz z wiernymi i swoim pasterzami 

św. Kingę. 

 

Bp Wiesław Lechowicz wyjaśnił, że jej 

dziewicze małżeństwo z Bolesławem 

Wstydliwym i wstąpienie do klasztoru o 

ścisłej regule po śmierci męża wynikało z 

heroicznej miłości do Boga i odkrycia 

miłości nieskończonej, bezwarunkowej i 

nieodwołalnej Boga do niej.  

"Niech przykład św. Kingi zachęci nas 

zatem do podobnej postawy - do prakty-

kowania miłości względem Boga przez 

zachowywanie Jego przykazań" - apelo-

wał. Zachęcał ponadto, aby wierni uczyli 

się od św. Kingi "miłości społecznej - ak-

tywności, zaangażowania we wspólnocie 

Kościoła i w środowiskach, w których na co 

dzień żyją - w rodzinie, w sąsiedztwie, w 

wioskach i miastach". "Nie powinniśmy 

biernie się przyglądać i ewentualnie ogra-

niczać do roli krytycznego widza" - dodał.  

Zdaniem biskupa z Tarnowa "odważne 

świadectwo dawane wierze jest najlep-

szym dowodem miłości Boga i człowieka". 

Dlatego dodawał otuchy ludziom, aby nie 

bali się świadczyć o swojej wierze. "Niech 

nie paraliżuje nas obawa o to, ze zosta-

niemy oskarżeni o staroświeckość, za-

ściankowość czy fanatyzm. Im więcej 

będzie w nas i w naszych czynach wiary 

tym lepiej i piękniej kształtować będziemy 

świat, w którym żyjemy!" - mówił.  

"To błędne przekonanie, że światu może-

my służyć bez Jezusa. W rzeczywistości, 

bez Jezusa stajemy wobec świata z pu-

stymi rękami. Bez czasu, w którym jedno-

czymy się z Jezusem będziemy zdolni dać 

światu jedynie plewy naszej humanitarnej 

troski. A świat połknąwszy plewy odwróci 

się od nas z niezadowoleniem i pogardą" - 

przestrzegał.  

Mimo brzydkiej, deszczowej pogody rze-

sze wiernych zgromadziły się przed ołta-

rzem papieskim, aby oddać hołd Świętej. 

Ksiądz biskup w ten sposób tłumaczył 

sens pielgrzymowania do Starego Sącza: 

"W myśl powiedzenia 'z jakim przestajesz 

takim się stajesz' przebywamy dziś w 

bliskości św. Kingi, aby odkryć tę samą 

miłość Boga względem każdego i każdej z 

nas. Więcej na temat historii świętej klary-

ski i klasztoru w Starym Sączu można 

przeczytać na stronie sióstr: 

www.klaryski.stary.sacz.pl jms. Za: 

www.franciszkanie.pl 

 

List prowincjała redemptorystów z 

okazji święta Św. Alfonsa Liguori 

 

Nazwany przez Jana Pawła II "mistrzem 

mądrości" i "nauczycielem życia chrześci-

jańskiego". Dał początek rodzinie zakon-

nej, która liczy dziś ok 5300 członków, 

obecnych w 78 krajach świata. Dnia 1 

sierpnia redemptoryści obchodzą uroczy-

stość liturgiczną ku czci swojego Założy-

ciela, św. Alfonsa Marii de Liguori. Poniżej 

publikujemy fragmenty listu prowincjała 

redemptorystów o. Ryszarda Bożka wyda-

nego z tej okazji: 

 

 „Co może być szczególnie inspirujące w 

czasach wszechobecnej apatii, marazmu i 

zniechęcenia? Jaka myśl może jeszcze 

poruszyć w świecie opanowanym przez 

mowę pustą i nieskładną? Co jeszcze 

może zainspirować nas, redemptorystów, 

przeżywających rozmaite zawirowania 

dziejowe, stojących na progu „nowego 

czasu”? Pośród wielu świętych i mądrych 

słów Założyciela pojawia się jedno zdu-

miewające zdanie. Znamy je wszyscy. 

Mówi św. Alfons, że Bóg jest tym, który 

„oszalał z miłości do człowieka”. Kto wie, 

czy nie jest to jedno z najśmielszych zdań, 

jakie człowiek kiedykolwiek wypowiedział 

na temat swego Boga. Zestawienie jest 

szokujące. Bóg to sama świętość, naj-

czystsze dobro, pokój i cisza. Szaleństwo 

zawsze niepokoi. Jest nieprzewidywalne, 

wprowadza dysharmonię i niepokój. Jest 

przecież tak, że w naturalny sposób od 

szaleństwa się ucieka, rodzi ono zgiełk i 

naturalny lęk.  

 

 

 

Szaleństwo Boga jest szaleństwem miło-

ści. Nie może być inaczej. Ślad tego sza-

leństwa odnajdujemy w miłości między-

ludzkiej – w oddaniu, które zdaje się wy-

mykać racjonalności, zauroczeniu, dla 

którego próżno znaleźć słowa, w trwaniu, 

które jest trwaniem za cenę krwi, a nawet 

śmierci. Bóg oszalał z miłości, to znaczy, 

http://www.jezuici.pl/
http://www.michalici.pl/
http://franciszkanie.pl/news.php?id=2179
http://franciszkanie.pl/news.php?id=2179
http://franciszkanie.pl/news.php?id=2179
http://franciszkanie.pl/news.php?id=2179
http://franciszkanie.pl/klik.php?url=http://www.klaryski.stary.sacz.pl
http://www.franciszkanie.pl/
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że ukochał miłością, która wymyka się 

naszym zdolnościom rozumienia. Kocha 

miłością wierną, ufną i zawsze otwartą. 

Szalona miłość Boga nie odrzuca i nie 

potępia. Nigdy nikogo nie dzieli, nie wpro-

wadza podziału i niezgody. Daje każdemu 

szansę, zawsze i do końca. Szalona mi-

łość Boga jest nawet naiwna, wierzy w 

możliwość powrotu marnotrawnego syna 

nawet wtedy, gdy żadne znaki na ziemi i 

na niebie na ten powrót nie wskazują. Ona 

nie pamięta złego i wszystko przetrzyma. 

Szaleństwo Boga w zdumiewający sposób 

rodzi pokój i przyciąga ku sobie, a nie 

odpycha. 

  

 Trudno nam zrozumieć ową miłość wów-

czas, gdy jesteśmy podejrzliwi, zacietrze-

wieni, podzieleni. Kiedy nie nosimy nawza-

jem własnych brzemion. Trudno nam tę 

miłość rozpoznać, kiedy w naszych ustach 

„Dobra Nowina” staje się nowiną złą, kiedy 

zaczynamy głosić nie Odkupienia, ale 

potępienie”  

 

Całość listu oraz życiorys św. Alfonsa na: 

www.redemptor.pl  

 

Kolejna „Noc pod gwiazdami” w 

Licheniu 

     

Anonimowi alkoholicy, palacze, żarłocy i 

inni przybyli 31 lipca 2010 roku do Lichenia 

na 18. Spotkania Trzeźwiościowe. Kolejny 

Mityng pod gwiazdami to szczególny czas, 

gdy mogą spotkać się i porozmawiać o 

tym, w jaki sposób radzą sobie w codzien-

nym życiu ze swoimi problemami.  

Tegoroczne spotkania toczą się pod ha-

słem „Bądźmy świadkami miłości”. Dla 

wszystkich, którzy tego dnia przybywają do 

licheńskiego sanktuarium organizatorzy 

przygotowali wiele spotkań z psychologa-

mi, specjalistami oraz ludźmi, którym udało 

się pokonać chorobę.  

Mityng pod gwiazdami rozpoczyna się 

drogą krzyżową o godzinie 10:00 na placu 

przy nowej dzwonnicy. O 19:00 w bazylice 

górnej przewidziana jest Msza Święta ze 

świadectwami dla wszystkich uczestników 

tegorocznych licheńskich spotkań trzeźwo-

ściowych.                        Za: www.lichen.pl. 

Nowa książka brata Ksawerego 

 

Ojciec Ksawery Knotz OFMCap, naczelny 

duchowny uczący katolików o seksie, 

wydaje kolejną książkę zatytułowaną 

"Seks jest boski". Zachęca w niej do upra-

wiania miłości i zdradza sekret, co ożywia 

życie seksualne. O. Ksawery Knotz był 

gościem programu "Wstajesz i wiesz" w 

TVN24. Pytany przez dziennikarza, co jako 

duchowny może wiedzieć o seksie, zażar-

tował: - Nasłuchałem się tego tyle, że aż 

się zaczynam martwić, że coraz mniej 

mnie interesuje.  

 

Okazuje się, że kapucyn o miłości fizycznej 

wie sporo, bo po publikacji "Seks, jakiego 

nie znacie. Dla małżonków kochających 

Boga", wydaje kolejną część "chrześcijań-

skiej kamasutry". W niej, jak mówi, sięga 

do źródeł. Pokazuję, że seks jest boski, 

czyli pochodzi od pana Boga, ale może 

być też taki wspaniały. To się wszystko 

jakoś razem łączy - tłumaczy. Według o. 

Knotza, klucz do szczęścia fizycznej miło-

ści tkwi w istniejącej pomiędzy partnerami 

emocjolnalnej więzi. - Chodzi o to, żeby 

miłość ludzka wybrzmiała. Nam jest bardzo 

łatwo pójść trochę na skróty i zaraz szybko 

kochać w sensie seksualnym, a chodzi o 

to, żeby pogłębiała się relacja między 

ludźmi, która potem będzie ożywiać życie 

seksu - mówi. 

 

Duchowny zapewnia, że Kościół zawsze 

będzie dążył do tego, by pary jak najdłużej 

wytrzymały bez współżycia, jednak jak 

podkreśla, nie jest to łatwe zadanie. 

Polki kochają seks i to prawie najbardziej 

w Europie. 43 proc.  Ludzie są słabi, nie 

wytrzymują, siła popędu jest olbrzymia. W 

tej dziedzinie jest bardzo ciężko wytrzymać 

- przyznaje. 

 

 

 

O. Knotz twierdzi, że ludzie coraz chętniej 

rozmawiają na temat seksu. - To dla nich 

ważna dziedzina, której nie mają zamiaru 

zamiatać pod dywan - tłumaczy. Dodaje, 

że "te" rozmowy łatwiej przychodzą oso-

bom młodym. - Oni są wychowani w innej 

kulturze. Łatwiej im mówić o swoich prze-

życiach - wyjaśnia. Kapucyn zaznacza, że 

rozmowy na temat seksu nadal dla wielu 

osób są krępujące, dlatego po pomoc 

zgłaszają się właśnie do niego. - Małżo-

nek, który współżyje, jest zaangażowany. 

Ze mną jest czasami łatwiej rozmawiać, bo 

jestem z zewnątrz. (...) Jestem neutralnym 

człowiekiem, który słucha z pewnego 

dystansu. Paradoksalnie jest mi łatwiej o 

tym mówić - tłumaczy.  

Za: www.kapucyni.pl  

 

  Wiadomości zagraniczne  

 

 

Hiszpania czci św. Ignacego Lojolę 

 

 

 

Kościół w Hiszpanii uroczyście obchodzi 

święto założyciela Towarzystwa Jezuso-

wego, który jest patronem wielu tamtej-

szych szkół i miejscowości. Szczególny 

charakter mają uroczystości w sanktuarium 

w Lojoli oraz w San Sebastián. Św. Ignacy 

jest patronem tego baskijskiego miasta od 

czterech wieków. San Sebastián obchodzi 

w tym roku 700-lecia istnienia oraz 400-

lecie ogłoszenia św. Ignacego z Lojoli 

patronem miasta. Przypomniał o tym bp 

Ignacio Munilla podczas uroczystej Mszy w 

miejscowej katedrze w obecności władz i 

licznych wiernych.  

 

„Wzór św. Ignacego jest konieczny dla 

życia Kościoła katolickiego w naszych 

czasach. Co więcej, powiedziałbym, że jest 

nieodzowny, abyśmy nie popadli w pokusę 

panującego relatywizmu i naszego wła-

snego subiektywizmu.  

 

Charyzmat ignacjański chroni nas od po-

kusy tworzenia sobie boga na własną 

miarę a także religii na życzenie – powie-

dział bp Munilla w homilii. – Musimy być 

bardzo dumni z naszego patrona, św. 

Ignacego. Nikt jak on nie zaniósł nazwy 

naszego regionu do wszystkich zakątków 

ziemi”. Oddając się opiece świętemu pa-

tronowi każdy powinien zrobić rachunek 

sumienia z własnego życia. „Także dzisiaj 

św. Ignacy mógłby nam powiedzieć, że 

rachunek sumienia oraz nawrócenie, jakie 

powoduje on w naszym wnętrzu, jest naj-

bardziej skutecznym środkiem, aby dbać o 

naszą duszę, o naszą rodzinę i nasz na-

ród. Samokrytyka, dokonana w duchu 

chrześcijańskiej nadziei, jest punktem 

wyjścia, aby wyzwolić całego człowieka” – 

podkreślił ordynariusz San Sebastián. 

W dzień św. Ignacego z Lojoli z wielu 

diecezji wyrusza młodzież w pielgrzymce 

do Santiago de Composteli. W najbliż-

szych dniach przybędzie tam ponad 12 tys. 

http://www.redemptor.pl/
http://www.lichen.pl/?t=aktualnosci&id=756
http://www.kapucyni.pl/
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młodych ludzi z całego kraju M. Raczkie-

wicz CSsR              Za: Radio Watykańskie  

 

Inspektor salezjanów z Krakowa 

nowym Radcą generalnym Zgro-

madzenia 

We wtorek 27 lipca  Przełożony Generalny 

ks. Pascual Chávez mianował ks. Marka 

Adama Chrzana nowym Radcą General-

nym Regionu Europa Północna. Ks. 

Chrzan zastępuje ks. Stefana Turansky-

ego, którego rezygnację z powodów zdro-

wotnych przyjął w dniu 21 lipca Przełożony 

Generalny, zgodnie z artykułem 142 Kon-

stytucji.  

 

 

 

Ks. Chrzan urodził się w Katowicach 1 

kwietnia 1964 r. Nowicjat rozpoczął w 

Kopcu w 1984 r., śluby wieczyste złożył 20 

sierpnia 1991 r., a święcenia kapłańskie 

przyjął 3 lipca 1993 r. w Krakowie.  

 

Od 1994 do 1997 r. był radcą Wspólnoty 

Teologicznej w Krakowie, zostając następ-

nie, w 2001 r., dyrektorem nowoerygowa-

nej Wspólnoty św. Franciszka Salezego w 

Domu Inspektorialnym w Krakowie. W 

Inspektorii Krakowskiej św. Jacka (PLS) 

pełnił funkcję Radcy Inspektorialnego od 

2000 do 2001 r., a następnie Wikariusza 

Inspektorialnego od 2001 do 2004 r. 17 

sierpnia 2006 r. Przełożony Generalny ks. 

Pascual Chávez mianował go Inspektorem 

PLS. 

 

Od 1 do 12 października 2007 r. ks. 

Chrzan wchodził w skład Komisji Przedka-

pitulnej Kapituły Generalnej 26. Na miano-

wanie go Radcą Generalnym Europy Pół-

nocnej pozytywnie wpłynęła konsultacja, w 

której wypowiedzieli się Inspektorzy i dele-

gaci Regionu, i praca realizowana w ra-

mach Projektu Europa. (…) 

 

Ks. Chrzan został wezwany do stawienia 

się przed Radą Generalną, odbywającą w 

tych dniach swoją sesję plenarną. Na 

pytanie, czy przyjmuje urząd Radcy Gene-

ralnego, odpowiedział: "Odczytuję tę no-

minację Przełożonego Generalnego jako 

wyraz woli Bożej. Przyjmuję i w pełnieniu 

tej mojej funkcji powierzam się opiece 

Dziewicy Maryi".       Za: www.salezjanie.pl  

 

Kongres redemptorystów-

moralistów w Trydencie 

 

W dniach 21-24 lipca 2010 r. odbył się VII 

Międzynarodowy Kongres Redemptory-

stów-Moralistów zorganizowany przez 

Komisję Stałą ds. Teologii Moralnej przy 

Zarządzie Generalnym Zgromadzenia 

Redemptorystów. Kongres był poświęcony 

„Klasycznym i współczesnym źródłom 

teologii moralnej”. Wybrani prelegenci 

podejmowali temat Kongresu z różnych 

perspektyw. Zostało wygłoszonych siedem 

referatów. 

 

O. Tony Kelly z Australii mówił o moralno-

ści widzianej z perspektywy zmartwych-

wstania ukrzyżowanego Chrystusa. O. 

Alberto de Mingo z Hiszpanii mówił o 

związku teologii moralnej z Biblią. O. Te-

rence Kennedy z Australii, profesor Aka-

demii Alfonsjańskiej, przedstawił historię 

kształtowania się pojęcia Tradycji oraz jej 

rozumienie w teologii moralnej. O. Marcia-

no Vidal z Hiszpanii poruszył zagadnienie 

„powszechności etycznego rozumu” oraz 

trudności istnienia etyki globalnej. O. Mark 

Miller z Kanady omówił doświadczenie 

jako źródło teologii moralnej w oparciu o 

swoją pracę jako etyka w klinice szpitalnej. 

O. Aristide Gnada z Burkina Faso, wykła-

dowca na Akademii Alfonsjańskiej, mówił o 

„darze” jako pryncypium moralnego działa-

nia. O. Brian Dolan ze Szkocji ukazał 

trudności w definiowaniu prawa naturalne-

go oraz poruszył zagadnienie przyszłości 

prawa naturalnego w refleksji teologiczno-

moralnej. Po wygłoszeniu poszczególnych 

referatów moderatorzy prowadzili dyskusję 

oddając głos uczestnikom. Dyskusje nad 

poruszanymi tematami prowadzono rów-

nież w pięciu małych grupach językowych, 

na które zostali podzieleni uczestniczy. 

 

Na zakończenie Kongresu uczestnicy 

dokonali podsumowania Kongresu oraz 

zaproponowali Komisji Stałej ds. Teologii 

Moralnej miejsca i tematy kolejnego Kon-

gresu. 

 

Wśród około 50 uczestników kongresu byli 

także redemptoryści Polacy: o. Gabriel 

Witaszek (członek komitetu organizacyjne-

go), o. Andrzej Wodka, o Edmund Kowal-

ski, o. Marek Piątek, o. Józef Smyksy oraz 

o. Antoni Karaś. Podczas obrad posługi-

wano się językami: angielskim, hiszpań-

skim oraz włoskim. W tych też językach 

były dokonywane bieżące tłumaczenia. W 

planie poszczególnych dni, oprócz spotkań 

i konferencji, był czas przeznaczony na 

wspólną modlitwę, celebrowanie Euchary-

stii oraz wieczorne braterski spotkanie. 

 

Temat kongresu został zaproponowany 

przez komitet organizacyjny w składzie: O. 

Martin McKeever, O. Gabriel Witaszek, O. 

Brian Dolan, O. Enrique Lόpez i O. Ray-

mond Douziech już w połowie kwietnia 

2009 r. 

 

Kongres odbył się w Centrum Mariapoli 

„Chiara Lubich” w Cadine (4 km od Try-

dentu), w ośrodku, do którego rocznie 

przybywa ok. 15 tysięcy osób na różnego 

rodzaju spotkania, rekolekcje, zjazdy, itp. 

Miejsce to zostało wybrane z tego powodu, 

że w dniach 24-27 lipca w Trydencie od-

bywa się Międzynarodowy Kongres Ety-

ków Katolickich. Wielu uczestników Kon-

gresu Moralistów chciało również wziąć 

udział w Kongresie Etyków. o. Antoni 

Karaś CSsR             Za: www.redemptor.pl 

 

Polski saletyn odznaczony przez 

prezydenta Madagaskaru 

 

Prezydent Republiki Madagaskaru – Andry 

Nirina Rajoelina odznaczył ks. Mariana 

Sajdaka MS Narodowym Orderem Kawa-

lerskim Madagaskaru – Chevalier de 

l’Ordre National. Saletyn, od czterdziestu 

lat pracujący na Czerwonej Wyspie, otrzy-

mał to wysokie państwowe odznaczenie za 

rozwój szkolnictwa w tym kraju. 

 

 

 

Uroczystość wręczenia Orderu odbyła się 

dnia 26 czerwca 2010 roku w Prefekturze 

Miasta w Miandrivazo. Zbiegła się ona z 

obchodami 50. Rocznicą odzyskania nie-

podległości przez Madagaskar. Do tej pory 

takie odznaczenie otrzymało trzech Misjo-

narzy Saletynów: bp Donald Pelletier MS, 

bp Felix Ramananarivo MS i ks. Jeremy 

Morais MS. 

 

Misjonarze Saletyni pracują na Madaga-

skarze od roku 1923. Pionierami byli ks. 

Józef Ryma MS (1923-1935), ks. Jan 

Hełpa MS (1926-1986) i ks. Władysław 

Czosnek MS (1938-1973). Następnym był 

ks. Marian Sajdak MS. Urodził się on dnia 

2 stycznia 1946 roku w Nowym Wiśniczu. 

Dnia 29 września 1960 roku złożył pierw-

sze śluby zakonne w Zgromadzeniu Księży 

Misjonarzy Saletynów. Dnia 30 marca 

1968 roku otrzymał święcenia kapłańskie. 

Bezpośrednio po święceniach zwrócił się z 

prośbą do przełożonego generalnego o 

możliwość wyjazdu na misje na Madaga-

skar. Prośba została rozpatrzona pozytyw-

nie i dnia 24 czerwca 1970 roku ks. Marian 

wyjechał na Czerwoną Wyspę, gdzie 

duszpasterzuje do dnia dzisiejszego. ks. 

Piotr Szweda MS Za: www.saletyni.pl. 

 

Nagrody misyjne u Misjonarzy CM 

 

W święto św. Justyna de Jacobis CM, 

zwanego także Apostołem Afryki i jedno-

cześnie w przeddzień 150. rocznicy jego 

śmierci, Przełożony Generalny Zgroma-

dzenia Misji, ogłosił laureatów NAGRODY 

MISYJNEJ za 2010 r. Tegoroczni laureaci 

to: (1) Projekt ożywienia wiary i życia 

wśród drobnych farmerów w okręgu Jacia-

ba w stanie Paraná, Brazylia; (2) Parafia 

Świętego Wincentego a Paulo, Colonia 

Bethania, Gwatemala; (3) „Internetowa 

http://www2.ofmconv.pcn.net/pl/index.php?option=com_content&view=article&id=371:padwa-ponad-200-tysicy-pielgrzymow-uczcio-relikwie-w-antoniego&catid=1:aktualnoci&Itemid=2
http://www.salezjanie.pl/
http://redemptor.pl/aktualnosci.php?id=159
http://saletyni.pl/aktualnosci/wiadomosc/132/madagaskar-saletyn-odznaczony-orderem-kawalerskim-
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mobilna platforma Formacji Wincentyń-

skiej”, El Alto, Boliwia; (4) misje ludowe w 

Etiopii ; (5) misje parafialne w Mozambiku.  

 

Nagrody Misyjne Zgromadzenia Misji są 

przyznawane wybranym projektom i pro-

gramom adresowanym do ubogich na 

całym świecie i ukierunkowanym na reali-

zację podstawowych celów Zgromadzenia. 

Laureaci wybierani są spośród projektów 

zgłoszonych przez poszczególne prowincje 

Zgromadzenia Misji. Nagrodom towarzy-

szą fundusze umożliwiające sfinansowanie 

lub dofinansowanie proponowanych pro-

gramów.  Więcej o nagrodach misyjnych 

na: www.misjonarze.org   

 

Salezjanie dadzą zawód ponad 

dwóm milionom Hindusów 

 

Ponad dwa miliony młodych mieszkańców 

Indii może skorzystać z programu przygo-

towania zawodowego i zatrudnienia pro-

wadzonego w tym kraju przez salezjanów.  

 

Zakonnicy objęli swym projektem głównie 

tereny wiejskie i ubogie oraz ludność bez-

kastową i tzw. niedotykalnych. Program o 

nazwie BASE (Bosco Academy for Skills 

and Employment) jest realizowany przez 

salezjański instytut techniczny (Don Bosco 

Technical Intitute) we współpracy z indyj-

skim ministerstwem ds. rozwoju obszarów 

wiejskich.  

 

Obejmuje szkolenia z zakresu informatyki, 

zarządzania i agrotechniki w oparciu o 125 

salezjańskich ośrodków szkolenia zawo-

dowego rozsianych w 25 stanach Indii. 

Organizatorzy spodziewają się, że pro-

gram BASE osiągnie zakładane 2 mln 

beneficjentów do 2020 r.  

Za: Radio Watykańskie 

 

Zakonnica ofiarą zamachu w cerkwi 

 

Śmierć 80-letniej prawosławnej zakonnicy 

spowodowała wczorajsza eksplozja ładun-

ku wybuchowego w cerkwi Opieki Matki 

Bożej w Zaporożu na wschodniej Ukrainie. 

 

 Świątynia ta należy do Ukraińskiej Cerkwi 

Prawosławnej związanej z patriarchatem 

moskiewskim. W chwili wybuchu, który 

nastąpił po południu, było w niej razem z 

oprawiającym nabożeństwo kapłanem 19 

osób, z których dziewięć odniosło rany. 

  

W szpitalu znalazło się pięć z nich, w tym 

będącą w bardzo ciężkim stanie s. Ludmi-

ła, która zmarła na stole operacyjnym w 

wyniku upływu krwi, oparzeń i złamań. 

Eksplozja uszkodziła też drzwi i okna 

cerkwi. Miejscowe władze nie wykluczają 

możliwości zamachu terrorystycznego. 

Za: Radio Watykańskie  

 

Uroczystości w brazylijskiej Santa-

nie przed 100-leciem polskiej emi-

gracji w tym regione 

 

W niedzielę, 25 lipca w brazylijskiej Santa-

nie (Święta Anna) położonej w stanie 

Paraná, gdzie posługują chrystusowcy 

(aktualnie proboszczem jest ks. Mirosław 

Stępień) zbiegło się wielkie świętowanie 

kilku ważnych wydarzeń: święto patronki 

wspólnoty parafialnej – św. Anny, Dzień 

rolnika, kierowcy, babci, a także inaugura-

cja przygotowań do przyszłorocznego 

wielkiego świętowania stulecia polskiej 

kolonizacji w tym regionie.  

 

Na to wielorakie religijne i społeczne świę-

towanie przybył do Santany ordynariusz 

diecezji União da Vitória biskup João Bar-

bosa de Sousa,OFM, który przewodniczył 

uroczystej Eucharystii. Homilię wygłosił ks. 

dr Zdzisław Malczewski TChr –rektor Pol-

skiej Misji Katolickiej w Brazylii.  

Za: www.chrystusowcy.pl

  

  Witryna tygodnia 

 

 

Vaticanum II w pontyfikacie Jana Pawła II 

Ukazały się materiały z międzynarodowe-

go sympozjum, poświęconego Janowi 

Pawłowi II i Soborowi Watykańskiemu II. 

Sympozjum zorganizowane przez Papieski 

Wydział Teologiczny "Seraphicum" oraz 

Fundację Jana Pawła II odbyło się w Rzy-

mie, w dniach 28-30 października 2008 

roku. Książka przygotowana do druku 

przez o. Zdzisława Kijasa OFMConv i ks. 

Andrzeja Dobrzyńskiego, wydana została 

przez "Libreria Editrice Vaticana" i nosi ten 

sam tytuł co sympozjum: "Chrystus, Ko-

ściół, Człowiek. Sobór Watykański II w 

pontyfikacie Jana Pawła II". 

 

Opublikowane w języku włoskim i angiel-

skim 24 teksty są bardzo ciekawymi reflek-

sjami na temat trzech podstawowych za-

gadnień zawartych w tytule sympozjum i 

jego książkowym wydaniu: Chrystusa, 

Kościoła i ludzi oraz ich głębokiej harmonii 

i wzajemnych relacji w czasie pontyfikatu 

Jana Pawła II. Autorzy tekstów to osoby 

duchowne i świeckie, bliskie zarówno 

Janowi Pawłowi II jak i ideom realizowa-

nym przez niego za jego pontyfikatu.  

Publikacja podzielona została na pięć 

zasadniczych części: 1. Znaczenie Soboru; 

2. Chrystus i godność osobista człowieka; 

3. Kościół; 4. Bóg przemawia przez histo-

rię; 5. Teraźniejszość a przyszłość.  

 

Tom rozpoczyna prezentacja tematyki 

konferencji, w tym znaczenia Soboru Wa-

tykańskiego II oraz osoby Jana Pawła II, 

dokonana przez kard. Stanisława Ryłkę. 

Wstęp do tomu oraz Podsumowanie jest 

autorstwa o. prof. dr hab. Zdzisława Kijasa 

OFMConv, ówczesnego rektora "Seraphi-

cum", współorganizatora sympozjum. Jak 

napisał we Wstępie do tomu o. Kijas "sym-

pozjum miało wyjątkowe znaczenie: wpisa-

ło się bowiem w kilka bardzo ważnych 

rocznic obchodzonych w tym czasie, m.in. 

w rocznicę 800-lecia zatwierdzenia reguły 

franciszkańskiej, jubileuszu Seraphicum, 

50. rocznicy rozpoczęcia pontyfikatu Jana 

XXIII czy bardzo ważnej rocznicy 30-lecia 

powołania Jana Pawła II na Stolicę Apo-

stolską". O. Kijas podkreślił również wagę 

postanowień Soboru Watykańskiego II dla 

dzisiejszego człowieka, soboru który jest 

ważnym dziedzictwem i stanowi myśl 

przewodnią dla Trzeciego Tysiąclecia.  

W części zawierającej wystąpienia z 

otwarcia sympozjum, opublikowane zosta-

ło przesłanie Benedykta XVI do uczestni-

ków sympozjum; wystąpienie generała 

zakonu franciszkanów konwentualnych, o. 

Marco Tasca OFMConv; metropolity Kra-

kowa, kard. Stanisława Dziwisza, oraz 

Lavinii Mannuni.  

Jak podkreślił Ojciec św. "Sobór, w którym 

uczestniczył jego Poprzednik, odegrał 

ważną rolę dla Kościoła, m.in. dzięki udzia-

łowi w nim Karola Wojtyły jako ojca sobo-

rowego, który miał w jego postanowieniach 

znaczący i osobisty wkład, stając się na-

stępnie z woli Bożej jego realizatorem w 

latach swojego pontyfikatu". Część po-

święcona znaczeniu Soboru to konferen-

cje: kard. Tarcisio Bertone, Rocco Butti-

glione i ks. prof. Tadeusza Pieronka.  

http://www.misjonarze.org/
http://www2.ofmconv.pcn.net/pl/index.php?option=com_content&view=article&id=371:padwa-ponad-200-tysicy-pielgrzymow-uczcio-relikwie-w-antoniego&catid=1:aktualnoci&Itemid=2
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W drugiej części książki "Chrystus i god-

ność osobista człowieka" znajdują się 

opublikowane wystąpiena na sympozjum 

bp. Ignazio Sanny; o. prof. Wojciecha 

Giertycha OP; prof. Gonzalo Mirandy LC; 

prof. Laury Tortorelli i kard. Carlo Caffarry. 

Trzecia, najobszerniejsza część publikacji 

poświęcona została Kościołowi i jego misji 

w dzisiejszym świecie. Tutaj m.in. o roli 

Kościoła, reformach liturgicznych za ponty-

fikatu Jana Pawła II, znaczeniu chrześci-

jaństwa i jego misyjności. Autorami wystą-

pień trzeciej części są: prof. Matias Auge 

CMF, bp Piero Marini, prof. Marco Cangiot-

ti, prof. Giovanni Iammarrone OFMConv, 

prof. Massimo Borghesi i bp Angelo Ama-

to.  W czwartej części "Bóg przemawia 

przez historię" przeczytać można trzy 

wystąpienia: kard. Paula Pouparda, prof. 

Andrzeja Szostka MIC i prof. Alberto Lo 

Presti.  I ostatnia, piąta część dotycząca 

bloku tematycznego odnoszącego się do 

"teraźniejszości a przyszłości" - cztery 

teksty: prof. George'a Weigla, ks. Sławomi-

ra Odera, prof. Michaela Waldsteina oraz 

prof. Ignazii Siviglia.  

Tom z pewnością będzie ciekawy dla 

wszystkich zainteresowanych pontyfikatem 

Jana Pawła II oraz znaczeniem Soboru 

Watykańskiego II dla przyszłego papieża, 

w którym Karol Wojtyła uczestniczył jako 

ojciec soborowy. Do tomu dołączony został 

Indeks osobowy oraz Indeks dokumentów. 

wsm  

Cristo. Chiesa. Uomo. Il Vativano II nel 

potificato di Giovanni Paolo II. Redakcja: 

Zdzisław Józef Kijas OFMConv i Andrzej 

Dobrzyński, "Libreria Editrice Vaticana", 

Citta del Vaticano 2010, ss. 326. 

Za: www.franciszkanie.pl.

   

   

  Zapowiedzi wydarzeń 

 

 

  

Ojcowie Biali zapraszają na Mię-

dzynarodowy Obóz Misyjny 

 

Pragnę poinformowac i jednocześnie wy-

stosować zaproszenie do wzięcia udziału 

w Międzynarodwym Obozie Misyjnym, 

które zgromadzenie Misjonarzy Afryki - 

Ojców Białych organizuje w dniach 17-23 

sierpnia 2010 r. w swoim Domu Misyjnym 

w Natalinie k/Lublina. Zapraszamy mło-

dzież w wieku od 18 do 28 lat. Znajomośc 

języka angielskiego lub francuskiego jest 

mile widziana, aczkolwiek nie konieczna. 

o. Jacek Wróblewski . ęcej informacji na 

stronie: www.ojcowiebiali.org 

 

Kamiliański Apel o pomoc dla dzieci 

w Gruzji 

 

Apel o pomoc skierowany jest do osób, 

których serca są otwarte na cierpienia. Do 

akcji mogą włączyć się osoby dobrej woli: 

osoby samotne, małżeństwa, rodziny, 

klasy szkolne, stowarzyszenia i grupy kilku 

osób składające się dla zapewnienia chle-

ba z masłem jednemu dziecku. Pomoc 

polega na zapewnieniu chleba z masłem 

jednemu dziecku z Gruzji. Na zakup 25-ciu 

bochenków chleba i pięciu kostek masła 

dla jednego dziecka wystarczy 30zł mie-

sięcznie. 

 

Od możliwości i wielkoduszności ofiaro-

dawcy zależy ilość dzieci objętych pomocą 

oraz czas ich dokarmiania.  

Pieniądze prosimy przesyłać na konto: 

Misje kamiliańskie 

Zakon OO. Kamilianów 

Prowincja Polska 

42-606 Tarnowskie Góry, ul. Bytomska 22 

BS Tarnowskie Góry 

26 8463 0005 2001 0050 4898 0001 

z dopiskiem: "Chleb z masłem dla dzieci z 

Gruzji"  

Osobom, które pragną zapewnić chleb z 

masłem przynajmniej dla jednego konkret-

nego dziecka na jeden rok, zostanie wy-

słane zdjęcie wraz z krótkim życiorysem. 

Wszystkich Was bardzo prosimy o modli-

twę w intencji dzieci Gruzji. Jeden dziesią-

tek Różańca świętego w ciągu tygodnia 

może dokonać cudu przemiany serc! O. 

Paweł Dyl z Współbraćmi. Zapraszamy na 

stronę Misji w Gruzji: www.kamilianie-

gruzja.com             Za: www.kamilianie.eu.  

Akademia Liderów Nowoczesnej 

Ewangelizacji 

 

Już od października 2010 startuje druga 

edycja projektu pod patronatem Rady ds. 

Duszpasterstwa Młodzieży oraz Biura 

Organizacyjnego Światowych Dni Młodzie-

ży adresowana do młodych: liderów grup, 

wspólnot, diakonii, animatorów pracy z 

młodzieżą, ewangelizatorów, katechetów, 

duszpasterzy. Projekt Akademii Liderów 

Nowoczesnej Ewangelizacji jest wprowa-

dzeniem w istotę ewangelizacji we współ-

czesnym świecie. Jest to propozycja szko-

leń, służących doskonaleniu umiejętności 

w dziedzinie skutecznego przywództwa, 

działań zespołowych, wystąpień publicz-

nych, komunikacji interpersonalnej, kre-

atywności, metodyki uczenia, pełnego 

wykorzystywania talentów i darów, formacji 

duchowej, podejmowania służebnych 

inicjatyw. Zajęcia warsztatowe będą się 

odbywać w Warszawie i Krakowie.  

Celem Akademii Liderów jest wykreowanie 

nowych narzędzi, metod oraz materiałów 

do posługi w Kościele przez osoby świec-

kie i duchowne zaangażowane w jego 

działalność. Program składa z 6 weeken-

dowych modułów realizowanych w roku 

2010/11, mniej więcej co 2 miesiące oraz z 

letniego tygodnia rekolekcyjnego, podczas 

którego uczestnicy będą mogli w praktyce 

wykorzystać poznane umiejętności. Auto-

rem, pomysłodawcą oraz głównym prowa-

dzącym Akademię Liderów jest Krzysztof 

Najdowski, absolwent wydziału filozoficz-

nego KUL oraz Desmond Jones School of 

Mime and Physical Theatre w Londynie, 

który jest autorem wielu programów szko-

leniowych i założycielem inicjatywy Cre-

ative Communications. Obecnie bierze 

udział w zajęciach Xpand Leadership 

Academy w Niemczech. Od wielu lat jest 

współpracownikiem Instytutu Misyjnego 

ICPE w Niemczech.  

Jak przyznają osoby, które brały udział w 

pierwszej edycji Akademii, te zajęcia dają 

im merytoryczną wiedzę dotyczącą komu-

nikacji, doświadczenie pracy w grupie, 

informacje o mocnych i słabych stronach w 

dziedzinie wystąpień publicznych, nowych 

metodach przekazu oraz narzędzia do 

efektywnego docierania z przekazem 

Ewangelii. Pomagają również znaleźć 

zapał, chęci i motywację do działania w 

Kościele oraz dobrego prowadzenia innych 

jako Lider.    

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są do 

połowy września poprzez formularz reje-

stracyjny na stronie. Szczegółowy pro-

gram, terminy, koszty, galeria zdjęć oraz 

informacja o prowadzącym Akademię 

dostępna jest na również na stronie 

www.akademialiderow.org    

Grzegorz Pindelski  

Koordynator Akademii Liderów Krajowe 

Biuro Organizacyjne Światowych Dni Mło-

dzieży  

Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 

Warszawa,  

Tel. 22 530 49 31; 22 530 49 31      , 

biuro@sdm.org.pl,     www.madryt2011.pl 

 

 

http://franciszkanie.pl/news.php?id=6869&tp=newsy
http://www.ojcowiebiali.org/
http://www.kamilianie-gruzja.com/
http://www.kamilianie.eu/index.php?k=2&p=114
http://www.akademialiderow.org/
mailto:biuro@sdm.org.pl
http://www.madryt2011.pl/
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Odeszli do Pana 

 

 

ŚP. BR. ANTONI MIERZEJEWSKI (1932-2010) OFM 

 

Br. Antoni Mierzejewski urodził się 4 

czerwca 1938 r. w Kosewie, pow. Ostrów 

Mazowiecka, diecezja łomżyńska. Był 

synem Wincentego i Marianny z domu 

Wojsza. Na chrzcie otrzymał imię Franci-

szek. Antoni miał jednego brata – Jana. Do 

ósmego roku życia był pod opieką dziad-

ków. Szczególny wpływ na jego wychowa-

nie miała babcia, gorąca czcicielka św. 

Franciszka z Asyżu. Mając 11 lat Antoni 

zapisał się do Żywego Różańca, którego 

nigdy nie zaniedbał. W 1946 r. rozpoczął 

naukę w Szkole Podstawowej. Ukończył ją 

w 1953 r. z dobrymi wynikami. Zaraz też 

zaczął zarabiać na utrzymanie domu ro-

dzinnego. 

 

W 1959 r. mając 21 lat, zgłosił się do Kole-

gium Serafickiego w Kobylinie, które było 

prze-naczone dla spóźnionych powołań. 

Jednak po 3 miesiącach wrócił do domu, 

aby pomóc ojcu, ciężko pracującemu na 

roli. W 1962 r. powtórnie rozpoczął naukę 

w Kobylinie, tym razem również bez powo-

dzenia, gdyż władze komunistyczne zlikwi-

dowały wtedy większość niższych semina-

riów duchownych. Próbował kontynuować 

naukę w niższym seminarium duchownym 

kapucynów w Nowym Mieście n. Pilicą, ale 

i to seminarium uległo likwidacji. W tej 

sytuacji, w 1964 r. postanowił wstąpić do 

franciszkanów Prowincji Wniebowzięcia 

NMP jako brat zakonny. Na długie lata 

związał swoje życie z Osieczną.  

   

Dnia 4 października 1966 r. został tam 

przyjęty do nowicjatu i przyjął imię zakonne 

Antoni. W następnym roku, 5 października, 

złożył pierwsze śluby zakonne, a 11 

czerwca 1974 r. wieczystą profesję zakon-

ną. Pozostał w Osiecznej, gdzie przez 19 

lat pracował jako gospodarz, 9 lat przeby-

wał w Kobylinie, również jako gospodarz i 

zaopatrzeniowiec, rok w Pakości. W marcu 

1991 roku wstąpił do powstałej wtedy 

prowincji pw. św. Franciszka z Asyżu. Od 

1992 r. do śmierci przebywał w Woźni-

kach. Kochał Matkę Bożą i lubił śpiewać 

„Godzinki” ku Jej czci.  

 

 Br. Antoni Mierzejewski od dłuższego 

czasu chorował. Zmarł dnia 23 lipca 2010 

r. w klasztorze w Woźnikach. Pogrzeb 

odbył się dnia 26 lipca 2010 r. Spoczywa 

na cmentarzu przy kościele klasztornym. 

 

   

 

Wszechmogący Boże, zmarły brat Antoni 

dążył do Ciebie drogą doskonałego naśla-

dowania Chrystusa, którego umiłował. 

Spraw, aby cieszył się, gdy ukażesz się w 

chwale i razem ze swoimi braćmi miał 

udział w szczęściu wiecznym. Przez Chry-

stusa, Pana naszego. Amen.  

Za: www.franciszkanie.net  

 

ŚP. O. HENRYK KLIMAL (1920-2010) CSsR 

 

W dniu 19 lipca 2010 roku ze wspólnoty 

redemptorystów w Krakowie odszedł po 

nagrodę do Najświętszego Odkupiciela o. 

Henryk Klimaj. Przeżył lat 90 - z tego jako 

zakonnik 64, jako kapłan 59. 

 

 

 

O. Henryk Klimaj CSsR urodził się w 1920 

roku w miejscowości Laskówka. Po skoń-

czeniu szkoły średniej chciał iść w ślady 

ojca i wstąpić do szkoły podchorążowskiej. 

Przeszkodą okazał się wybuch II wojny 

światowej. Dnia 6 września 1939 r. wyru-

szył wraz z plutonem kwatermistrzowskim 

na Wschód. W Tarnopolu dostał się do 

niewoli sowieckiej i trafił do Kozielska. Na 

mocy umowy między Stalinem a Hitlerem 

znalazł się w grupie jeńców wojennych 

przekazanych Niemcom. Fakt ten odczy-

tywał jako działanie Opatrzności Bożej, 

ponieważ wkrótce po tym odzyskał wol-

ność. Podczas okupacji był żołnierzem 

Armii Krajowej, kończąc służbę w stopniu 

oficerskim. Za udział w walce o niepodle-

głość Ojczyzny został odznaczony przez 

Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Krzy-

żem Armii Krajowej i Krzyżem Partyzanc-

kim oraz Odznaką Honorową Sybiraka i 

Odznaką Weterana Walk o Niepodległość. 

Był członkiem Światowego Związku Armii 

Krajowej.  

Po zakończeniu II wojny światowej wstąpił 

w r. 1945 do Zgromadzenia Redemptory-

stów. Rok później złożył śluby zakonne a w 

1951 r. przyjął święcenia kapłańskie. Dał 

się poznać jako gorliwy misjonarz i reko-

lekcjonista. W archidiecezji warmińskiej 

zapoczątkował duszpasterstwo osób nie-

widomych i głuchych, opiekując się nim 

przez 15 lat. Pracował również w Szwecji 

jako apostoł Miłosierdzia Bożego wśród 

Polonii. Ks. kard. Franciszek Macharski 

mianował o. Klimaja krajowym duszpaste-

rzem Dzieła Osobistego Poświęcenia się 

Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. O to 

dzieło o. Henryk troszczył się do końca 

swoich dni, zabiegając równocześnie o 

beatyfikację Sługi Bożej Rozalii Celaków-

ny. Przez ostatnie kilka lat dotknięty cier-

pieniem, wszystkie sprawy Kościoła pole-

cał Bogu przez wstawiennictwo Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy w tak ukocha-

nej przez siebie modlitwie różańcowej. 

Odszedł do Domu Ojca następnego dnia 

po patronalnej dla redemptorystów uroczy-

stości Najświętszego Odkupiciela.  

Pogrzeb śp. o. Henryka Klimaja miał miej-

sce w Krakowie dnia 22 lipca br. Mszy św. 

o godz. 1030 w Sanktuarium Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy przewodniczył ks. bp 

Jan Zając a homilię wygłosił przełożony 

Prowincji Warszawskiej Redemptorystów 

o. Ryszard Bożek. Obrzęd na Cmentarzu 

Podgórskim poprowadził przełożony kra-

kowskiej wspólnoty o. Andrzej Kukła. 

Oprócz licznie zebranych redemptorystów 

w pogrzebie uczestniczyła najbliższa ro-

dzina o. Henryka, jak również wiele dele-

gacji reprezentujących Dzieło Osobistego 

Poświęcenia się Najświętszemu Sercu 

Pana Jezusa wraz z duszpasterzami oraz 

przedstawiciele Sybiraków i krakowskiego 

MPK. o. Grzegorz Ruszaj CSsR, sekr. 

Prow

 

http://www.franciszkanie.net/

