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Wiadomość tygodnia 

 

 

Pielgrzymująca Polska 

 

W tej chwili dziesiątki pielgrzymek ze wszystkich zakątków Polski wędruje na Jasną Górę. Powtarza się coroczny fenomen tych 

„rekolekcji w drodze”. Przekazujemy kilka wybranych informacji o zaangażowaniu zakonów w sierpniowe pielgrzymowanie 

 

 

Warszawska 10 Biała na pątniczym 

szlaku 

 

Na pątniczy szlak wyruszyła 299. War-

szawska Pielgrzymka Piesza na Jasną 

Górę, a w ramach tej jednej z najstarszych 

pielgrzymek pieszych – grupa „10 Biała” 

prowadzona przez księży marianów. Tak 

„reklamuje się” ona na własnej stronie 

internetowej: „Biała Dycha to jedyna w 

swoim rodzaju grupa warszawskiej piel-

grzymki na Jasną Górę." 

 

Co rok na trasie duża ilość młodych, zaw-

sze kilku księży gotowych do rozmowy, 

atmosfera, która sprzyja modlitwie, a zara-

zem promieniująca na zewnątrz radość. 

Nie brakuje śpiewu, który pozwala iść, gdy 

bolą nogi. A wieczorem festiwal piosenki i 

inne pielgrzymkowe atrakcje”.  

Przewodnikiem grupy jest ks. Roman 

Frąckowiak MIC, prowincjalny duszpasterz 

młodzieży i powołań. Pielgrzymi – z któ-

rych większość stanowią wierni z parafii 

mariańskich z Polski i z Anglii – dotrą na 

Jasną Górę 14 sierpnia, w wigilię uroczy-

stości Wniebowzięcia NMP.  

Za: www.marianie.pl  

 

Salwatoriańska „zielona” z co-

dziennym serwisem informacyjnym 

 

 5 sierpnia wyruszy po raz XXX Warszaw-

ska Akademicka Pielgrzymka Metropolital-

na. Wśród wielu grup będzie i salwatoriań-

ska grupa Zielona, której przewodnikiem 

po raz piąty jest ks. Maciej Szeszko SDS. 

Dość głośno się ostatnio mówi o piel-

grzymce akademickiej z racji hasła piel-

grzymki „Przez krzyż”, które nawiasem 

mówiąc, zostało ustalone już dużo wcze-

śniej. Serdecznie zapraszamy na relację 

"Dzień po dniu..." z pielgrzymowania na-

szej grupy, która jako jedyna posiada 

służbę informacyjną. Będzie ona relacjo-

nować wydarzenia ze szlaku, a codzienne 

newsy znajdziecie na www.zielona.sds.pl  

Za: www.sds.pl  

 

 

 

 

Wyruszyła XIX Dominikańska Piel-

grzyma Piesza z Krakowa na Jasną 

Górę 

 

Pod hasłem „Amen, amen!” wyruszyła z 

Krakowa XIX Dominikańska Piesza Piel-

grzymka na Jasną Górę. W ośmiu grupach 

pielgrzymować będzie blisko 1400 piel-

grzymów, którzy do Częstochowy dotrą 9 

sierpnia.  

 

Pielgrzymkę rozpoczęła poranna msza św. 

w bazylice Świętej Trójcy w Krakowie, 

którą celebrował przewodnik grupy „GPS” 

o. Tomasz Golonka OP. Witając pielgrzy-

mów, dominikanin przypomniał o histo-

rycznej wyprawie, która także rozpoczęła 

się 3 sierpnia. – W 1492 roku Krzysztof 

Kolumb wyruszył w swoją wyprawę. Do 

odkryć na miarę Kolumba przymuszać się 

nie musimy. Modlimy się jednak, o to pro-

simy i tego sobie wzajemnie życzymy, by 

każdy z nas poczynił w tym czasie swoje 

własne, pożyteczne odkrycia, które będą 

mu służyły w życiu – mówił o. Golonka.  

Z roku na rok pielgrzymka dominikańska 

jest coraz liczniejsza. W tym roku wyruszy-

ło w niej osiem grup: „19” - czyli młodzież z 

duszpasterstwa szkół średnich Przystań, 

trzy grupy akademickie „Beczka”, dwie 

grupy „Cisza” o charakterze ascetycznym, 

„JTS” - czyli pątnicy związani z dominikań-

skim duszpasterstwem w Jarosławiu, 

Tarnobrzegu i Sandomierzu oraz grupa 

„GPS” związana z klasztorami w Gdańsku, 

Poznaniu i Szczecinie, która zadebiutowa-

ła na pielgrzymce w ubiegłym roku.  

Tegorocznym hasłem pielgrzymki są słowa 

Pana Jezusa „Amen, amen!”, z którymi 

często zwracał się do swoich uczniów. – 

Amen, to ma być odpowiedź pielgrzymów 

na ewangelię, która będzie im głoszona w 

drodze – tłumaczy o. Adam Szustak, dusz-

pasterz akademicki „Beczki”. - Chodzi o 

przyjęcie ewangelii całej, tego, co w niej 

łatwe i tego co w niej trudne - dodaje. W 

słowie przewodnim do pielgrzymów domi-

nikanie wyjaśnili, jaki jest sens pielgrzy-

mowania na Jasną Górę. „Przez wysiłek, 

zmęczenie, wzajemną pomoc będziemy 

próbowali połączyć nasz dom z Jej miesz-

kaniem. W tym czasie będziemy przecho-

dzić także inną i o wiele trudniejszą piel-

grzymkę, tę, która dzieli nasze serce od Jej 

serca” – czytamy w śpiewniku, który otrzy-

mał każdy uczestnik pielgrzymki.  

Dominikańska Piesza Pielgrzymka na 

Jasną Górę wyruszyła po raz pierwszy w 
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1993 roku. Wcześniej jako słynna grupa 

"9", organizowana przez duszpasterstwo 

akademickie "Beczka", była częścią Piel-

grzymki Krakowskiej. "Dziewiątka" przy-

ciągała tak wielką liczbę pielgrzymów z 

całej Polski, że konieczne stało się utwo-

rzenie osobnej pielgrzymki. Za: 

www.dominikanie.pl  

.  

Franciszkański „Frater” poświęcony 

pielgrzymce na Jasna Górę 

 

Pojawił się nowy odcinek franciszkańskie-

go podkastu Frater w całości poświęcony 

pielgrzymce na Jasną Górę, a dokładniej 

świadectwom jej uczestników. Młodzie 

ludzie opowiadają o swoich przeżyciach 

związanych z wędrowaniem we wspólno-

cie, o odkrywaniu swoich słabości i ograni-

czeń, o błogosławieństwie cierpienia, o 

poznawaniu woli Bożej i swej życiowej 

drogi. 

 

Już niebawem Frater będzie miał całkiem 

nową stronę. Zapraszamy! 

www.frater.franciszkanie.pl/  

   

 

  Wiadomości krajowe i zagraniczne  

 

 

Redemptorysta nowym sekreta-

rzem „zakonnej” Kongregacji 

 

Ojciec Święty Benedykt XVI dnia 2 sierpnia 

br. mianował Sekretarza Kongregacji ds. 

Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowa-

rzyszeń Życia Apostolskiego. Został nim 

redemptorysta o. Joseph Tobin, były prze-

łożony generalny Zgromadzenia Najświęt-

szego Odkupiciela. Równocześnie nowy 

sekretarz Kongregacji zotał mianowany 

arcybiskupem stolicy tytularnej w Obba.  

 

 

 

O. Joseph Tobin urodził się 3 maja 1952 w 

Detroit, Michigan w USA, śluby zakonne 

złożył 5 sierpnia 1973 r., profesję wieczy-

stą 21 sierpnia 1976 r., święcenia kapłań-

skie przyjął 1 czerwca 1978 r. Jest najstar-

szym z trzynaściorga dzieci Józefa i Marii 

Teresy Tobin. Formację religijną i edukację 

rozpoczął w parafii Najświętszego Odkupi-

ciela w Detroit, prowadzoną przez redemp-

torystów. Edukację na poziomie szkoły 

średnie odbył w St. Joseph's Preparatory 

College w Edgerton, Wiconsin. Kontynu-

ował ją następnie w Holy Redeemer Colle-

ge w Waterford, Wisconsin i Wyższym 

Seminarium Duchownym Redemptorystów 

w Esopus, New York. Uzyskał stopień 

bakalaureatu (licencjat) z filozofii i tytuł 

magistra z edukacji religijnej i magistra 

teologii pastoralnej. 

  

W ciągu 19 lat swojej posługi kapłańskiej w 

swojej ojczyźnie o. Tobin był duszpaste-

rzem w parafiach Detroit i Chicago, odda-

jąc się zwłaszcza duszpasterstwu imigran-

tów języka hiszpańskiego. Prowadził rów-

nież rekolekcje dla grup młodzieży, doro-

słych i osób konsekrowanych. W ramach 

Zgromadzenia Redemptorystów (Prowincja 

Baltimore) piastował urzędy proboszcza i 

przełożonego wspólnoty domu zakonnego, 

był członkiem kapituł prowincjalnych 

(1978-1991), radnym prowincjalnym nad-

zwyczajnym (1984-1990), członkiem Ge-

neralnego Sekretariatu Duszpasterstwa 

(1985-1991). Pełnił także różne urzędy 

kościelne na szczeblu diecezjalnym, pra-

cował w trybunale archidiecezjalnym, był 

członkiem archidiecezjalnej rady kapłań-

skiej i wikariuszem biskupim. Na Kapitule 

Generalnej w 1991 r. został wybrany rad-

nym generalnym. Pracując w Zarządzie 

Generalnym zajmował się w sposób szcze-

gólny apostolatem powołań i młodzieży. 

 

Dnia 09.09.1997 XXII Kapituła Generalna 

wybrała o. Tobina na przełożonego gene-

ralnego. Urząd ten piastował przez 12 lat 

(reelekcja 26 września 2003) do 4 paź-

dziernika 2009 r. W latach 2003-2009 był 

wiceprzewodniczącym Unii Przełożonych 

Generalnych. Ponadto został członkiem 

Rady ds. stosunków między watykańską 

Kongregacją ds. Instytutów Życia Konse-

krowanego i Stowarzyszeń Życia Apostol-

skiego oraz Unii Międzynarodowych Prze-

łożonych Generalnych zgromadzeń za-

konnych męskich i żeńskich. 

  

Zna języki angielski, hiszpański, francuski, 

włoski i portugalski. Za: www.redemptor.pl  

 

Początek odpustu Wniebowzięcia 

NMP w KalwariI Zebrzydowskiej 

  

W niedzielę 8 sierpnia w sanktuarium 

Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydow-

skiej zostały zainaugurowane doroczne 

uroczystości ku czci NMP Wniebowziętej. 

Oficjalnego otwarcia odpustu dokona 

Metropolita Częstochowski Ks. abp Stani-

sław Nowak, który będzie przewodniczył 

Mszy św. o godz. 15.00. Po Eucharystii 

wyruszy procesja "Współcierpienia Maryi", 

która przejdzie od Bazyliki do Domku Matki 

Bożej.  

 

 

 

W szóstym dniu odpustu 13 sierpnia przy-

pada uroczystość Matki Bożej Kalwaryj-

skiej. Sumie odpustowej (11.30), która 

zgromadzi pielgrzymów oraz duchowień-

stwo Archidiecezji Krakowskiej, przewod-

niczyć będzie Ks. Bp Jan Zając, Kustosz 

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w kra-

kowskich Łagiewnikach. Natomiast w 

godzinach popołudniowych, kalwaryjskimi 

Dróżkami przejdzie tradycyjna procesja 

„zaśnięcia Maryi”. Procesję, w której idą 

rzesze pątników, blisko sto dwadzieścia 

asyst i ponad pięćdziesiąt orkiestr poprze-

dzą Nieszpory Maryjne. Nabożeństwo 

będzie celebrowało kilku hierarchów: Me-

tropolita Preszowski Obrządku Grekokato-

lickiego Ks. abp Jan Babiak oraz Księża 

Kardynałowie: Stanisław Dziwisz i Franci-

http://www.dominikanie.pl/
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szek Macharski. Na zakończenie piątko-

wych uroczystości przy kościele Grobu 

Matki Bożej zostanie odprawiona Msza św. 

celebrowana przez Ks. Kard. Stanisława 

Dziwisza. 

 

Sobota w kalwaryjskim sanktuarium jest 

dniem młodych. O godz. 10.00 od kaplicy u 

Piłata młodzież wyruszy na Drogę Krzyżo-

wą w intencji kanonizacji Sługi Bożego 

Jana Pawła II oraz w intencji Papieża 

Benedykta XVI. Natomiast o 19.00 mło-

dzież zgromadzi się na wzgórzu Ukrzyżo-

wania, gdzie będzie miało miejsce zawią-

zanie wspólnoty. Spotkanie animować 

będą ojcowie oraz bracia klerycy i postu-

lanci z kalwaryjskiego klasztoru. O godz. 

20.00 rozpocznie się tradycyjna procesja 

ze świecami, która przejdzie od kościoła 

Ukrzyżowania do placu modlitewnego przy 

Bazylice. Tam ok. godz. 20.15 rozpocznie 

się Msza św., której przewodniczył będzie 

Ks. Bp Jan Szkodoń.  Ostatnim punktem 

sobotnich obchodów będzie koncert ewan-

gelizacyjny.  

Uroczystości odpustowe zakończy nie-

dzielna procesja z figurą Matki Bożej 

Wniebowziętej oraz Msza św. pontyfikalna, 

celebrowana przez Ks. Kard. Stanisława 

Dziwisza, w asyście Kardynałów i Bisku-

pów Archidiecezji Krakowskiej. Homilię 

odpustową wygłosi Ordynariusz Diecezji 

Drohiczyńskiej Ks. Bp Antoni Pacyfik Dy-

dycz.                          Za: www.kalwaria.eu  

Marianie wezwani na kapitułę 

generalną 

 

Przełożony generalny Zgromadzenia Księ-

ży Marianów Niepokalanego Poczęcia 

NMP o. Jan Mikołaj Rokosz MIC skierował 

do wszystkich współbraci list okólny zwołu-

jący kapitułę generalną w dniach 4-20 

lutego 2011 r. W kapitule tej uczestniczyć 

będą z urzędu: aktualnie urzędujący prze-

łożony generalny, radni generalni, sekre-

tarz generalny, ekonom generalny, przeło-

żeni prowincji i byli przełożeni generalni; 

oraz z wyboru: delegaci prowincji i wikaria-

tów. 

 

 

 

W świetle mariańskiego prawodawstwa 

przełożeni prowincji postarają się o to, by 

prowincje i wspólnoty lokalne powierzone 

ich trosce zwołały kapituły domowe i pro-

wincjalne. Każda prowincja winna odbyć 

kapitułę co najmniej 3 miesiące przed 

rozpoczęciem kapituły generalnej, wcze-

śniej powiadomiwszy o tym przełożonego 

generalnego. W czasie pierwszej sesji 

kapituły prowincjalnej i wikariatów powinni 

być wyłonieni delegaci oraz ich zastępcy 

na kapitułą generalną.  

Podczas kapituł prowincjalnych i wikaria-

tów należy przedyskutować i przygotować 

wnioski na kapitułą generalną. Każdy dom, 

a także każdy ze współbraci może osobi-

ście lub przez delegatów przesłać swoje 

wnioski na kapitułę generalną.  

Przełożeni prowincji i wikariatów mają 

obowiązek sporządzić sprawozdanie ze 

stanu personalnego i karności współbraci, 

sytuacji materialnej i finansowej oraz za-

kresu dzieł apostolskich. W swoich spra-

wozdaniach powinni odnieść się do wy-

znaczonych na początku swych kadencji 

priorytetów. (…) 

O. Rokosz przypomniał także, iż specjalnie 

powołana Komisja Przedkapitulna opraco-

wała m.in. ankietę dotyczącą ważniejszych 

spraw Zgromadzenia, która została roze-

słana do wszystkich współbraci. Wyniki tej 

ankiety będą analizowane przez Komisję, 

a następnie przedstawione samej Kapitule.  

Na zakończenie listu przełożony generalny 

wezwał wszystkich marianów do gorącej 

modlitwy o światło Ducha Świętego, o 

otwartość i uległość wobec Jego na-

tchnień.                       Za: www.marianie.pl 

Młodzież oblacka spotyka się w 

Tywrowie na Ukrainie 

 

4 sierpnia rozpoczyna się kolejne spotka-

nie młodzieży zebranej wokół Misjonarzy 

Oblatów. Tym razem odbędzie się ono w 

Tywrowie na Ukrainie. Przez pięć dni 

młodzi skupiać się będą nad swoją relacją 

do Pana Boga. Na Ukrainie festiwale 

chrześcijańskie są dużą rzadkością, dlate-

go oblaci zawsze starają się tworzyć coś 

nowego!  

 

Główny cel tego spotkania to zjednoczenie 

chrześcijańskiej młodzieży dla wspólnej 

modlitwy, przeżywania Eucharystii, kontak-

tów, dzielenia się Słowem Bożym, spędze-

nia miło wspólnego czasu! Tym samym 

chcemy zwrócić uwagę młodzieży na 

Boga, pragniemy być otwarci na ludzi, 

którzy potrzebują Bożej miłości, wzajemnej 

braterskiej opieki.  

Mamy zaplanowany czas zarówno na 

modlitwę, jak i na odpoczynek. O ile bę-

dziemy mieć ładne letnie dni to będą rożne 

zajęcia: sportowe, muzyczne, teatralne, a 

także będziemy śpiewać. Odwiedzą nas 

goście zza granicy, w sobotę i niedzielę 

będzie koncert oraz jeszcze wiele interesu-

jących wydarzeń. Czas festiwalu będzie 

pożytecznym dla tego, kto otworzy się na 

Boga i innych ludzi, poświęci większą 

uwagę modlitwie, codziennie będzie moż-

liwość adoracji, możliwość spowiedzi i 

rozmowy duchowej…  

Festiwal zakończy się w niedzielę 9 sierp-

nia uroczystą Mszą św. oraz błogosławień-

stwem biskupa ordynariusza diecezji Ka-

mieńsko-Podolskiej Leona Dubrawskeigo. 

Za: www.oblaci.pl 

Współpracownicy salezjańscy w 

Betanii 

 

W dniach od 19 do 31 lipca Salezjanie 

Współpracownicy Prowincji Warszawskiej 

spotkali się na tegorocznych wczasoreko-

lekcjach, które odbyły się w Diecezjalnym 

Ośrodku Ewangelizacyjno-Charytatywnym 

„Betania” Elbląg–Stagniewo, którego zało-

życielem jest ks. biskup Józef Wysocki. 45 

osobową grupę uczestników stanowili 

przedstawiciele Centrów Lokalnych z Ełku, 

Łodzi, Płocka, Kutna–Woźniakowa, Żyrar-

dowa, Warszawy i reprezentanci SSW 

Prowincji Krakowskiej. 

 

 

 

W salezjańskim klimacie radości i miłości 

pod kierownictwem delegata prowincjalne-

go SDB ks. Henryka Bonkowskiego i dele-

gatki CWM siostry Teresy Nowak realizo-

wano bogaty program formacyjny oparty 

na haśle: "Świadkowie miłości w Rodzinie 

Salezjańskiej".  

 

Centralnym punktem dnia była codzienna 

Eucharystia. Wszyscy aktywnie włączali 

się do liturgii. W ramach ćwiczeń ducho-

wych zapoczątkowanych w poprzednich 

latach , kontynuowano praktykę lectio 

divina. Radosne wieczorne spotkania w 

„Szopie Pinardiego” i Apel Jasnogórski 

kończyły oficjalny program każdego dnia. 

  

W niedzielne przedpołudnie naszą wspól-

notę odwiedził ks. Inspektor Sławomir 

Łubian, który odprawił Eucharystię i wygło-

sił homilię. Dalsza braterska część spotka-

nia odbyła się w radosnym rodzinnym 

nastroju. Hitem tegorocznych wczasoreko-

lekcji były spotkania z niestrudzonym 

ewangelizatorem ks. bp Józefem Wysoc-

kim. Siewca przygotowywał i użyźniał 

glebę naszych serc na przyjęcie ziarna 

Słowa Bożego, aby te wydały obfity plon. 

 

Piękno i klimat Wysoczyzny Elbląskiej 

zachęcały do aktywnego odpoczynku, 

rekreacji poprzez wyprawy krajoznawcze i 

spacery na łono natury. Jednodniowe 

wyjazdy turystyczne przybliżyły nam re-

http://www.kalwaria.eu/
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gion, w którym odpoczywaliśmy. Szlak 

obejmował: Elbląg, Krynicę Morską, Piaski, 

Frombork, Pieniężno, Święty Gaj, Gdańsk, 

Rumię, Wejherowo, Piaśnicę, a także 

placówki salezjańskie w Łęczach, Próchni-

ku, Tolkmicku, Pogrodziu i Sucha-

czu.Ubogaceni przeżyciami jakich dane 

nam było doświadczyć tego roku, z żalem, 

a zarazem z nowym zapałem wróciliśmy 

do codziennych obowiązków. 

 

Ks. bp Józefowi Wysockiemu dziękujemy 

za wspólnie przeżyte Eucharystie, głoszo-

ne Słowo Boże oraz serdeczne przyjęcie, a 

członkom wspólnoty „Betania” za pracę i 

uśmiech w czasie naszego pobytu.  

Za: www.salezjanie.pl 

 

Kurs formacyjny młodych pijarów 

w Hiszpanii 

 

1 sierpnia 2010 roku wizytą w Castel Gan-

dolfo i wspólną modlitwą z Ojcem Świętym 

Benedyktem XVI, zakończył się kurs dla 

profesów wieczystych Zakonu Szkół Po-

bożnych (Pijarów). Spotkanie odbywało się 

w dniach od 17 lipca do 2 sierpnia w Pe-

ralcie de la Sal w Hiszpanii (miejscu uro-

dzenia św. Józefa Kalasancjusza) i w 

Rzymie gdzie pracował i zakończył swój 

żywot. 

 

 

 

W spotkaniu wzięło udział szesnasty mło-

dych zakonników z Meksyku, Costa Ryki, 

Argentyny, Senegalu, Kamerunu, Cote 

d’Ivoire, USA, Nikaraguii, Ekwadoru i Pol-

ski. Celem spotkania było przybliżenie 

osoby i życia św. Józefa Kalasancjusza – 

założyciela Zakonu, poznanie miejsc z nim 

związanych oraz doświadczenie międzyna-

rodowej wspólnoty zakonnej.  

Za: www.pijarzy.pl 

 

Siostra kombonianka pisze o aktu-

alnej sytuacji na Haiti 

 

Misjonarki Kombonianki z Meksyku, Gwa-

temali i Kostaryki wobec ogromu tragedii 

trzęsienia ziemi, które miało miejsce na 

Haiti 6 miesięcy temu, w połowie marca 

wysłały kilka sióstr misjonarek do tego 

najbiedniejszego kraju w Ameryce Łaciń-

skiej, by pomóc ludziom dotkniętych skut-

kami tej klęski żywiołowej. Poniżej przed-

stawiamy krótkie świadectwo jednej z 

sióstr, która niedawno do nich dołączyła. 

   

Moi drodzy! Przesyłam Wam moc pozdro-

wień z Haiti wraz z paroma wiadomościa-

mi. W tym pierwszym tygodniu pobytu na 

wyspie, wraz z pozostałymi siotrami, mia-

łyśmy okazję zobaczyć jak się tu teraz żyje 

i poznać trochę rzeczywistość kraju. 

Wszystko wygląda tak jakby od trzęsienia 

ziemi minął zaledwie tydzień. Dookoła jest 

pełno gruzów i zniszczonych budynków, a 

pomoc aż dotąd wychodziła na przeciw 

tylko doraźnym potrzebom. Wszytko to, co 

żeśmy zobaczyli w mieście, co robią wiel-

kie organizacje humanitarne oraz Kosciół, 

sprawia wrażenie wielkiej imporwizacji z 

powodu braku organizacji i nieskoordyno-

wania działań.  

   

Rząd od czasu trzęsienia ziemi nie zabrał 

publicznie głosu ani razu, by przemówić do 

ludności, choćby po to by dodać otuchy 

poszkodowanym. Nie widać żadnych kon-

kretnych rezultatów pomocy humanitarnej. 

Organizacje międzynarodowe mówią, że 

rząd powinien przedstawić konkretne 

projekty odbudowy, żeby móc otrzymać 

pomoc. Z kolei ludność Haiti mówi, że 

obcokrajowcy nie powinni decydować w 

sprawie organizacji życia Haitańczyków. 

Na pewno brakuje swego rodzaju okrągłe-

go stołu by móc się dogadać i odblokować 

tę sytuację pełną wzajemnej nieufności. Z 

drugiej strony Kościół czuje się przerośnię-

ty trudnością sytuacji i stara się robić tro-

chę wszystkiego naraz.  

   

W tych warunkach my, kombonianki, sta-

ramy się nie ulegać pokusie, by wydawać 

pochopne osądy oraz próbujemy dostoso-

wywać się do sytuacji i pomagać w tym o 

co się nas prosi. Na przykład przy przygo-

towywaniu projektów dla rozwoju, w sorto-

waniu lekarstw a nawet w ‘rozbawianiu’ 

rekonwalescentów po amputacji kończyn. 

W centrum pomocy, gdzie mieszkamy 

razem z osobami po amputacji, znajduje 

się też przepełniony ośrodek zdrowia, 

szkoła, siedziba konferencji epistkopatu 

oraz Wyższe i Niższe Seminarium Du-

chowne. Jednym słowem prawdziwe mia-

steczko. W tym tygodniu przeniesiemy się 

do miejscowości Leogane, gdzie było 

epicentrum trzęsienia ziemi. Będziemy się 

tam zajmować grupą kobiet, które straciły 

wszystko podczas kataklizmu. Jest to 

strefa wiejska i bardzo biedna, gdzie po-

moc humanitarna była jak dotąd śladowa. 

Już byłyśmy tam wcześniej dwa razy. To 

całe doświadczenie jest dla mnie bardzo 

trudne, ale, mimo że często doświadczam 

po prostu niemocy i ogromu cierpienia, to 

w modlitwach z ufnością zawierzam ten 

biedny lud Bożej opiece.  

   

Serdecznie pozdrawiam s. Carolina Misjo-

narka Kombonianka  

Za: www.kombonianie.pl  

 

„Dzień tyniecki” w Warszawie 

     

Dzień Tyniecki w Warszawie, który odbył 

się w czwartek 29 lipca br. na warszaw-

skich Bielanach, był podsumowaniem 

prawie dwutygodniowego wyjazdu waka-

cyjnego tynieckich dzieci i młodzieży. W 

czwartkowe słoneczne popołudnie w 

ośrodku, który gościł przez 12 dni wakacje 

tynieckie zgromadzili się tynieccy koloniści 

wraz z opiekunami oraz kilkadziesiąt przy-

jaciół tynieckiego klasztoru, zamieszkują-

cych Warszawę i okolicę. 

 

Całość rozpoczęła msza św. w pobliskim 

kościele pokamedulskim, której przewod-

niczył opat tyniecki o. Bernard Sawicki 

OSB, a którą koncelebrowali ks. Wojciech 

Drozdowicz, miejscowy proboszcz oraz ks. 

prof. Marek Starowieyski, główny redaktor 

serii "Źródła monastyczne", ukazującej się 

nakładem Wydawnictwa Tyniec. 

Po mszy św. wszyscy przenieśli się na 

obiekty sportowe bielańskiego ośrodka, 

gdzie zebrani mogli przy smacznym po-

częstunku dopingować młodych tynieckich 

piłkarzy, którzy rozgrywali mecz podsu-

mowujący 10-dniowy piłkarski cykl trenin-

gowy.          Za: www.tyniec.benedyktyni.pl 

„Vacaciones con Dios” w Meksyku 

W dniach od 19 do 22 lipca salwatorianie 

pracujący w parafii San Jose Obrero w 

Campeche zorganizowali wraz z kateche-

tami „Vacaciones con Dios” dla dzieci z 

najbiedniejszych rodzin, które w tym roku 

przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej. 

Miejscem wakacyjnego odpoczynku była 

miejscowość oddalona ok. 200 km od 

Campeche o nazwie Chelem. 

W „Wakacjach z Bogiem” uczestniczyło 

prawie 100 dzieci i młodzieży w wieku od 

10 do 18 lat. Na plan dnia składały się 

między innymi katechezy, wspólne zaba-

wy, rozgrywki sportowe, a także kąpiel w 

Zatoce Meksykańskiej, gdyż ośrodek poło-

żony jest na samej plaży. Szczytem i naj-

ważniejszym punktem dnia była wspólna 

Eucharystia. Dzieciom oraz animatorom, 

katechetom i kucharkom towarzyszyli ks. 

Sebastian Korczak SDS, ks. Marcin Paweł 

Czyż SDS, ks. Andrzej Kusiak SDS, a 

także ks. Wojciech Juraszek SDS oraz kl. 

Paweł Wróbel SDS.  

Okazja wyjazdu do Chelem dla wielu dzieci 

była jedyną możliwością spędzenia wolne-

go czasu poza Campeche. Większość z 

nich na co dzień żyje w bardzo trudnych 

warunkach finansowych i mieszkaniowych, 

a dodatkowo niejednokrotnie sytuacja 

rodzinna jest bardzo skomplikowana. Z 

tym większą radością mogliśmy oglądać 

szczęśliwe twarze wielu dzieci, które choć 

http://www.salezjanie.pl/
http://www.tyniec.benedyktyni.pl/
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na te kilka dni mogły zapomnieć o wielu 

trudnościach, które je spotykają każdego 

dnia. Dzieci, które uczestniczyły w „Vaca-

ciones con Dios” były bardzo zadowolone 

z pobytu w Chelem i z wielką radością 

przyjęły wiadomość, że w przyszłym roku 

dzięki pomocy wielu osób być może także 

uda się zorganizować taki wyjazd. Warto 

zaznaczyć, że dzieci biorące udział w tych 

wakacjach nie ponosiły żadnych opłat 

związanych z wyjazdem, a całość kosztów 

ponieśli sponsorzy i salwatorianie  

Za: www.sds.pl

  

  Refleksja tygodnia 

 

 

Piesza pielgrzymka to droga pokutna... 

STRZEC WARTOŚCI POKUTNEJ PIELGRZYMKI 

 

1. „Kościół pielgrzymujący" — „homo 

viator"  

 

Ważnym zagadnieniem, które współcze-

snemu chrześcijaństwu ukazał Sobór 

Watykański II jest nowe odczytanie treści 

związanych z pojmowaniem Kościoła i 

człowieka jako pielgrzymujących. Już 

historia Ludu Bożego pozwala wniosko-

wać, iż jest on ludem pielgrzymującym i 

pokutującym, pełnym łaski i grzechu, roz-

wijającym się w dwóch kierunkach: ku 

rozszerzaniu się misji i zdobywaniu no-

wych wyznawców dzięki swemu uniwer-

salnemu powołaniu oraz w kierunku inten-

sywnego doskonalenia się, wypływającego 

z wezwania do świętości.  

 

Jest to więc obraz „Kościoła pielgrzymują-

cego", który żyje w oczekiwaniu i utęsknie-

niu rzeczy ostatecznych: „Kościół piel-

grzymujący... nosi na sobie obraz tego 

świata, który przemija, i sam żyje między 

stworzeniami, które wzdychają... oczekując 

objawienia synów Bożych „czyli paruzji" 

(KK 48). Wiele jeszcze razy, w sposób 

zrozumiały dla wszystkich, Sobór będzie 

powtarzał, że Kościół w drodze jest histo-

ryczny, jak gdyby wewnątrz tego świata i 

„istnieje w nim jako zaczyn i niejako dusza 

społeczności ludzkiej", w którym żyje i 

działa zbawczo (K.D.K. 45).  

 

Z tym obrazem Kościoła jest nieodłącznie 

złączony obraz człowieka, gdyż Kościół 

pielgrzymujący jest ustanowiony dla ludzi, 

ale też tworzą go ludzie, którzy są piel-

grzymami. „Zjednoczeni przeto z Chrystu-

sem w Kościele... jeszcze nie ukazaliśmy 

się z Chrystusem w chwale: a przez to 

dopóki mieszkamy w tym ciele, pielgrzy-

mujemy" (KK48). Odkrywając własną 

tożsamość i ukazując się w pełni współ-

czesnym chrześcijanom Kościół akcentuje 

bardzo mocno, że powołanie człowieka 

sprowadza się właściwie do tego co Bo-

skie, chrześcijańskie i eschatologiczne. Nie 

będzie więc trudno odnaleźć związku 

myślenia i słownictwa soborowego z my-

śleniem biblijnym i patrystycznym. Także 

nie będzie trudno znaleźć powiązanie 

współczesnego ujęcia z dawnym określe-

niem człowieka jako podróżnika lub piel-

grzyma. „Być człowiekiem — to być w 

drodze ku przyszłości". 

  

 

2. Teologia pokuty  

 

Analizując wielkość i nędzę człowieka, 

pragnienia i poszukiwania Sobór Watykań-

ski II mocno akcentuje jego podstawowe 

wartości, lecz także ukazuje go jako stwo-

rzenie upadłe, chore i grzeszne. Grzech 

dzieli człowieka i zniekształca jego ludzką 

aktywność. Grzech pomniejsza człowieka i 

przeszkadza mu w zdobyciu własnej pełni. 

Grzech zeszpeca świat, a także Kościół. 

Lecz ostatecznie ten kto powoduje tę 

„brzydotę" jest człowiekiem. On też czuje, 

jako grzesznik skutki grzechu, i jego złość. 

„To co nam mówi Objawienie Boskie, 

zbiega się z doświadczeniem gorzkiej 

rzeczywistości grzechu i jego skutków". 

Grzech jako niesubordynacja wprowadza 

bezwład człowieka, w nim samym i w jego 

odniesieniach do wszystkich stworzeń. Z 

drugiej zaś strony człowiek grzeszny czuje 

się niezdolny do tego by sam mógł sku-

tecznie opanować wszystkie ataki zła. 

  

Kluczem do rozwiązania — kluczem, cen-

trum i celem historii ludzkiej, światłem, 

które wyjaśnia tajemnicę człowieka jest 

Chrystus. On się wcielił, umarł i zmar-

twychwstał, by uwolnić człowieka, wzmoc-

nić go i odnowić wewnętrznie".  

 

Przy wielu okazjach Sobór będzie mocno 

akcentował to stwierdzenie, że Kościół jest 

święty i grzeszny i jest powołany przez 

Chrystusa do permanentnej reformy... 

Jeżeli Kościół pielgrzymujący jest grzesz-

ny, to dlatego, że chrześcijanin — człowiek 

pielgrzymujący jest grzesznikiem. W ten 

sposób tworzą się dwie korelacje, dwa 

wzajemne stosunki: Kościół grzeszny — 

grzeszny człowiek, a w planie odnowy — 

Kościół pokutujący i pokutujący człowiek, 

gdyż zgodnie ze znanym powszechnie 

powiedzeniem lekarstwem przeciwko 

grzechowi jest pokuta. 

  

Czym jest pokuta? Wielu współczesnych 

ludzi nie lubi zastanawiać się nad głębią 

kryjącą się w tym słowie. Uważają pokutę 

za udrękę, gdyż sami uważają się za 

sprawiedliwych, a nie za grzeszników. Inni 

zaś przerażają się na sam dźwięk słowa 

pokuta, gdyż nie widzą w nim innego zna-

czenia jak tylko praktykowanie ciężkiej 

ascezy, umartwienia zewnętrznego albo 

wyrzeczenie się ziemskich rozkoszy. 

 

Człowiek dzisiejszy przyjmuje łatwiej motto 

horacjańskie: „Carpe diem" ('Chwytaj 

dzień! - żyj chwilą!) niż motto biblijne: 

„Poenitemini" ('Nawracajmy się!). Refleksja 

teologiczna — którą każdy chrześcijanin 

powinien praktykować — nie przyjmuje 

hedonizmu jako najwyższej normy życia, 

ani nie redukuje pokuty tylko do tego co 

jest zewnętrzne. Dobro i zło, łaska i 

grzech, wielkość i nędza są rzeczywisto-

ściami wewnętrznymi i znajdują się w 

sercu ludzkim. Pokuta zaś jest przede 

wszystkim cierpieniem wewnętrznym, 

poczuciem winy albo grzechu, bólem du-

cha spowodowanym złym czynem lub 

obrazą przyjaciela. Wnikliwa analiza poku-

ty pozwala odróżnić w niej cztery funda-

mentalne aspekty: 

  

1) Aspekt ludzki. Akt ten rozumiany jest 

jako świadomy. Człowiek, który odkrywa 

własną słabość, czy to, że jest sprawcą 

złego czynu lub działania smuci się i żału-

je... Św. Tomasz powie o tym: człowiek 

pobudza się do pokuty, za zło które uczynił 

a skrucha wypływa spontanicznie z jego 

duszy, gdy rozum oświecony łaską pozwa-

la człowiekowi widzieć wielkość zła, które 

uczynił.  

 

2) Aspekt cnót moralnych. Pokuta — 

skrucha wewnętrzna — na widok własnych 

błędów lub grzechów zmienia się w cnotę 

pokuty, przemawiającą do chrześcijanina, 

który prosi o przebaczenie i zadośćuczy-

nienie jako zrozumienia obrazy Boga i 

chęć poprawy życia. Patrząc na pokutę od 

strony teologicznej wiemy, że jako cnota 

wchodzi ona w zakres sprawiedliwości... 

Pokuta, chociaż jest sama w sobie pew-

nym rodzajem sprawiedliwości w sposób 

pewny wymaga harmonijnej dynamiki 

wszystkich cnót teologicznych, które biorą 

pod uwagę postawę człowieka wobec 

Boga, angażują wiarę w zbawcze dzieło 

Chrystusa nadzieją przebaczenia, miłością 

do Boga i nienawiścią do grzechu... Pokuta 

jako cnota wymaga roztropności, umiarko-

wania i siły ducha.  

 

3) Aspekt sakramentalny. Pokuta jest 

sakramentem „deską ratunku rozbitków", 

odpuszczeniem grzechów, pod warunkiem, 

że spełnia „ex opere operantis" wymagane 

warunki. Wówczas „ex opere operato", 

http://www.sds.pl/?d=start,apostolaty,2243,165&s=
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dzięki zasługom i łasce Chrystusa, przeba-

cza i odradza.  

 

4) Aspekt zadośćczyniący. Nie ma poku-

ty gdzie nie ma zadośćuczynienia, przy-

najmniej w intencji. W trybunale sakramen-

tu pokuty nakłada się „pokutę" albo za-

dośćuczynienie... Takie „akty zadośćczy-

niące" albo „pokutne" mogą być wewnętrz-

ne lub zewnętrzne. W tym drugim przy-

padku „czyny pokutne", albo „pokuta" w 

większym zakresie były pojmowane jako 

modlitwa, post i jałmużna. Czasami jako 

pokutę traktowano nawiedzenie miejsca 

świętego. Na ogół pokuty nakładane w 

sakramencie pojednania są i były lekkie, 

prawie symboliczne ze względu na to, że 

człowiek jest słaby i potrzebuje bardziej 

zachęty niż męczącego ciężaru oraz dlate-

go, że sakrament pokuty jest sakramentem 

przebaczenia, to jest sakramentem miłości 

i łaski. 

  

3. Pielgrzymka jako praktyka pokutna  

 

Historia duchowości chrześcijańskiej za-

wiera wiele przykładów na to, że istnieje 

integralne połączenie pomiędzy człowie-

kiem pokutującym i człowiekiem pielgrzy-

mem. Czasami ta więź jest tak mocna, że 

trudno jest odróżnić czy człowiek pielgrzym 

wpływa na człowieka pokutnika, czy też 

odwrotnie pokutnik podejmuje pielgrzymo-

wanie. Co to jednak oznacza pielgrzymo-

wanie jako akt pokutny? 

  

Pielgrzymować — oznacza etymologicznie 

„wyjść ze swej ziemi, zostawić własne pole 

i własną ojczyznę i wędrować poprzez 

świat, żyć na wygnaniu. Widzimy więc 

dawnego człowieka, idącego za impulsem 

swej natury z jego konkretną egzystencją, 

prowadzącego życie koczownicze. Lecz 

termin pielgrzymka zawiera w sobie coś 

więcej: wyrzeczenie się przez jakiś okres 

czasu pewnych rzeczy, znoszenie niewy-

gody, oddalenie od ojczyzny, od rodziny, 

od przyjaciół, a więc pozbawienie się 

uczuć naturalnych i nade wszystko zmę-

czenie, trud długiej drogi, pokutę. W staro-

żytności rzadką była pielgrzymka w sensie 

by tylko „iść i patrzeć", gdyż pociągała za 

sobą niewygody... Pielgrzymowanie, zgod-

ne z naturą człowieka, miało znaczenie 

religijne... Chrześcijanin udaje się w drogę 

— pielgrzymuje — ponieważ uczynił ślub, 

albo, choć to jest rzadkim przypadkiem, 

doradzono mu lub nałożono jako akt po-

kutny lub zadośćuczynienie... Pielgrzymo-

wanie lub pielgrzymka głębiej rozumiana 

jest to wędrówka do nieba poprzez abne-

gację samego siebie. Pielgrzymka związa-

na jest z ofiarą. Pielgrzym wyruszający w 

długą drogę, twardą i ryzykowną, naraża 

się na niewygody, proszenie o chleb i 

nocleg — jest cudzoziemcem na obcej 

ziemi. Trafnie opisuje ten 'stan pewien 

rosyjski pielgrzym: „Z łaski Boga jestem 

człowiekiem i chrześcijaninem, przez czy-

ny wielkim grzesznikiem, z powołania — 

marnym pielgrzymem, włóczącym się z 

miejsca na miejsce. Cały mój majątek 

ziemski, to torba na grzbiecie zawierająca 

trochę suchego chleba, a w kieszeni mego 

ubrania, Święta Biblia. Nic więcej".  

 

4. Rozwój historyczny form  

 

Praktyka pokutna pielgrzymowania rozwija 

się równolegle z historią.  Od VI do XI w. 

są zakonnicy, którzy praktykują tę ascezę 

lub pokutę czasem jako konsekwencję 

pojęcia życia monastycznego jako wygna-

nia, dobrowolnego wyrzeczenia się świata i 

poszukiwania Boga; czasem w celach 

apostolskich. Inni wreszcie podejmują tę 

praktykę w sposób czasowy i w określo-

nym miejscu. 

  

Od XII do XV wieku pielgrzymowanie 

zamienia się w ogólną praktykę ascetycz-

ną, którą rozszerzają Krzyżowcy. Drogi 

średniowieczne zaludniają się pielgrzy-

mami, z wysokimi kijami i ze swoimi ozna-

kami, pieszo lub na koniach, osobami 

samotnymi czy też grupami udającymi się 

do miejsc świętych. Mówi się często, że 

chrześcijanin średniowieczny lubował się w 

gestach i rytach, lecz mało zwraca się 

uwagę na to, że te gesty i ryty związane są 

z pokutą i poszukiwaniem Boga. Niektórzy 

wędrowcy przed rozpoczęciem pielgrzymki 

sporządzali testament, gdyż nie byli pewni 

czy powrócą do swego domu i bliskich. 

Ryzyko bezpieczeństwa osobistego wyna-

gradzała nadzieja znalezienia ojczyzny 

wiecznej poprzez uciążliwą pielgrzymkę. 

Doskonałym celem były miejsca uświęco-

ne życiem Chrystusa — Pielgrzyma, Zba-

wiciela oraz Rzym pełen relikwii męczenni-

ków, czy św. Jakub de Compostela w 

Hiszpanii.  

 

W okresie Renesansu praktyka pokutna 

pielgrzymowania zachowuje cechy odzie-

dziczone po Średniowieczu, lecz także 

przechodzi pewną ewolucję. Podróżowanie 

jest bardziej wygodne, człowiek staje się 

bardziej obserwatorem. M. Petrocchi opi-

sując pielgrzymkę pobożną z XV wieku 

zauważa, że przeżycia ówczesnego piel-

grzyma są bogate w wiarę i patos, jako 

dziedzictwo średniowiecza, a jednocześnie 

nasycone ciekawością świata, pomniejsza-

jącą nieco szacunek do rzeczy świętych...  

 

Mówiąc o pielgrzymowaniu wspomnieć też 

trzeba o pielgrzymce duchowej. Jest to 

proces wewnętrzny, bez przemierzania 

fizycznej drogi, przypominający chrześcija-

ninowi, że jest pielgrzymem na ziemi, a 

więc może i powinien pielgrzymować i 

czynić pokutę w duchu. Ostatecznie piel-

grzymka ziemska połączona z uciążliwą 

drogą łączy się z pielgrzymką duchową...  

 

5. Nowy styl pielgrzymowania  

 

Pielgrzymowanie zrozumiane jako „wyjście 

z samego siebie" i pójście za Chrystusem 

jest jedną z cech duchowości chrześcijań-

skiej, złączonej z czasem oraz ziemską 

egzystencją człowieka. Każdy chrześcija-

nin, jak i cały Kościół, są tutaj, na ziemi w 

drodze, co więcej urzeczywistniają się i 

udoskonalają pielgrzymując. 

  

Biorąc pod uwagę słabość ludzką, to jest 

rzeczywistość grzechu z jednej strony, a z 

drugiej światło wewnętrzne do zrozumienia 

wszystkiego, zdolność do skruchy i poten-

cjalnego dynamizmu cnót, widzimy, że 

pokuta jest stałą postawą życia chrześci-

jańskiego, zrozumianą jako żarliwość 

miłości i przebaczenia.  

 

Pod tym względem jedne i drugie cechy 

człowieka stale dążą do tego samego celu, 

łączą się, zlewają tak głęboko, że nic już 

więcej nie widzimy jak jedną rzeczywi-

stość: człowiek chrześcijanin, człowiek w 

drodze, pielgrzym pokutujący, wysilający 

się duchowo, modlący się. Wiąże się to z 

pewnymi manifestacjami religijnymi. Jedną 

z najbardziej znanych manifestacji była 

pielgrzymka. A jednym z najpiękniejszych 

aspektów pielgrzymki, i może najbardziej 

wzruszających, była zawsze pokuta... 

  

Jeżeli pielgrzymka i pokuta tak ze sobą 

złączone w pobożności chrześcijańskiej są 

niezmienne, żywotne to nie należy z nich 

rezygnować, lecz praktykować je, dając 

pierwszeństwo pierwiastkom duchowym, 

nie pomijając jednak form konkretnych, 

które powinny oczyszczać się z pyłu i 

ludzkich słabości. Jest sprawą naglącą, 

aby dostosować pobożne manifestacje do 

struktur i warunków nowych czasów... 

Postęp techniki ułatwił dziś podróżowanie, 

które stało się obecnie rozrywką, przyjem-

nością, turystyką, gdyż nie wyrusza się w 

drogę jako biedny i żebrzący pielgrzym, 

lecz człowiek dążący do osiągnięcia do-

brego interesu. Współczesny człowiek nie 

myśli już o szukaniu instytucji charytatyw-

nych dających mieszkanie pielgrzymom, 

lecz korzysta z hoteli. Na starych szlakach 

pielgrzymkowych — jak droga do św. 

Jakuba — nie widzi się pielgrzymów lecz 

turystów... Z drugiej strony ten świat nowo-

czesny... ułatwia jednak realizację piel-

grzymki i nade wszystko przygotowuje do 

jej przeżycia. Dzisiejszy chrześcijanin jest 

nadzwyczaj wrażliwy na swój stan piel-

grzyma, pragnie iść śladami Chrystusa, 

jest świadomy tego, że jego duchowość 

jest duchowością ustawicznego exodusu, i 

wreszcie dramat jego własnej egzystencji 

pobudza go, jeśli ma oczy aby widzieć i 

serce chrześcijańskie, aby odczuwać, do 

walki podczas tej ziemskiej pokutnej piel-

grzymki.  

 

 

Alvaro Huerga, OP 

 

Za: www.jasnagora.com 

http://www.jasnagora.com/
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  Zapowiedzi wydarzeń 

 

 

  

Zapowiedź jubileuszu O. Leona 

Knabita 

Z radością informujemy w niedzielę 15 

sierpnia 2010 Ojciec Leon Knabit będzie 

obchodził ZŁOTY JUBILEUSZ ŚLUBÓW 

ZAKONNYCH. Serdecznie zapraszamy 

wszystkich 15 sierpnia na Mszę Św. o 

godz. 10.30, podczas której Ojciec Leon 

odnowi swoje śluby zakonne. Kolejnym 

punktem programu będzie podpisywanie 

przez Jubilata książek w księgarni o 15.00. 

Benedyktyni z Tyńca 

Łeba - Chiński Odpust w Zaczaro-

wanym Mieście 

 

Misjonarz z Pekinu będzie przewodniczyć 

Mszy św. podczas Odpustu w Zaczarowa-

nym Mieście 15 sierpnia w Łebie. O. Wal-

demar Janecki, proboszcz odpustowej 

Parafii Wniebowzięcia NMP zaprosił mi-

sjonarza z Chin zainspirowany piosenką 

„Pekin digital sound” Sławomira Łosow-

skiego z albumu „Zaczarowane Miasto”. 

Łosowski jest poniekąd współtwórcą Od-

pustu w Zaczarowanym Mieście. Zaczęło 

się 6 lat temu, gdy artysta zaproszony na 

odpustowy koncert do Łeby, sam wybrał 

przepiękny plener Kapitanatu Portu na 

miejsce tego koncertu. A Łebę nazwał 

wówczas Zaczarowanym Miastem. I tak 

już zostało. 

Od 6 lat obraz Morskiej Madonny Maxa 

Pechsteina wędruje 15 sierpnia z kościoła 

Ojców Oblatów na ołtarz podniebnej świą-

tyni w Kapitanacie Portu Łeba, w miejsce 

spotkania lądu z morzem. Odpustowa 

Msza św. odprawiana jest zawsze o godz. 

20, a po części religijnej grany jest koncert 

Zaczarowane Miasto Łosowskiego.  

Każdego roku odpusty te pokazują różne 

łebskie wątki. Były wątki rocznicowe i 

jubileuszowe – miasta i obecności w nim 

zakonu misjonarzy oblatów. Mocny był 

sztormowy wątek przed rokiem, podczas 

którego szczególne podziękowanie złożo-

no służbom ratowniczym z lądu i morza, a 

gościem honorowym był red. Andrzej 

Zalewski z EkoRadia, patron łebskiej świą-

tyni żywiołów. Dwa lata temu goszczono 

poetę Ernesta Brylla i wówczas symbolicz-

nie uhonorowano artystów związanych z 

Łebą. Biblioteka wydała książkę, w której 

spotkały się obrazy, słowa i muzyka sied-

miu artystów Zaczarowanego Miasta, a 

pośród nich – Maxa Pechsteina, Ernesta 

Brylla i Sławomira Łosowskiego. 

  

Tegoroczny odpustowy gość z Pekinu jest 

zakonnym współbratem proboszcza łeb-

skiej parafii. O. Ireneusz Dampc, oblat 

Maryi Niepokalanej – bo to o niego chodzi 

- pełni w Pekinie posługę pośród biednych, 

trędowatych i chorych na AIDS (więcej o 

posłudze o. Ireneusza). Misję w Państwie 

Środka zaczął w 1997 r. od studiów języka 

kantońskiego na China University w Hong 

Kongu. Więcej o swojej pracy w Chinach 

opowie na spotkaniu po odpuście – 16 

sierpnia w bibliotece.  

A podczas samej odpustowej imprezy 

chiński wątek wzmocni chińska powiastka 

samego Michała Malinowskiego, dyrektora 

i kustosza Storyteller Museum w Warsza-

wie, bardziej swojsko (?) zwanego i zna-

nego jako MuBaBaO. (…)  

A kilka dni przed odpustem zagości w 

Łebie morze herbaty, oczywiście chińskiej. 

Będą herbaciane spotkania, pokazy i 

warsztaty prowadzone przez sinologa 

Annę Włodarczyk, specjalistkę od herbaty 

oraz jej asystentkę Magdalenę Rybak. 

Zaprezentowane zostaną różne gatunki 

herbat, w tym słynny, choć mało rozpo-

wszechniony gatunek turkusowy. Waka-

cyjna herbaciarnia czynna będzie w dniach 

11 – 15 sierpnia w ogrodzie biblioteki, przy 

ceramicznej wiacie. Szczegółowe informa-

cje na plakatach i w internecie na 

www.bibliotekaleba.pl Zapraszamy na 

Odpust w Zaczarowanym Mieście.  

                          Za: www.oblaci.pl

 

 

Odeszli do Pana 

 

 

       ŚP. O. JANUSZ WITOWSKI (1957-2010) PAULIN 

 

Z żalem zawiadamiamy, że w czwartek, 5 

sierpnia zmarł paulin o. Janusz Witowski. 

Miał 53 lata, w Zakonie Paulinów przeżył 

26 lat, w kapłaństwie - 18. 

  

Jako syn Ryszarda i Genowefy z d. Mazur 

urodził się 10 czerwca 1957 r. w Sławaty-

czach w diecezji siedleckiej. Profesję w 

Zakonie Paulinów złożył 8 września 1985 r. 

Pracował duszpastersko na parafiach 

paulińskich m. in. na Białorusi w Koreli-

czach - diecezja Grodno, w Leśnej Podla-

skiej, w Brdowie. W ostatnich dniach przy-

jął dekret NO. Generała przenoszący go z 

Brdowa na Jasną Górę.  

 

Pojechał jeszcze w rodzinne strony, na 

Podlasie. Tam, po tej dłuższej podróży, w 

klasztorze w Leśnej Podlaskiej zasłabł. 

Przewieziony do szpitala w Białej Podla-

skiej, mimo opieki medycznej zmarł. 

 

  

 

Pogrzeb śp. o. Janusza Witowskiego od-

będzie się na Jasnej Górze we wtorek, 10 

sierpnia 2010 r. Mszy św. pogrzebowej o 

godz. 11.30 w bazylice jasnogórskiej bę-

dzie przewodniczył bp Jan Wątroba z 

Częstochowy. Dzień wcześniej, w ponie-

działek 9 sierpnia o godz. 18.00 trumna z 

ciałem śp. o. Janusza zostanie przywiezio-

na na Jasną Górę i złożona, zgodnie z 

tradycją paulińską, w Kaplicy św. Pawła I 

Pustelnika. Po Mszy św. żałobnej ciało śp. 

o. Janusza zostanie pochowane we 

wspólnym grobowcu paulińskim na cmen-

tarzu św. Rocha w Częstochowie.  Drogi 

ojcze Januszu - requiescat in pace!   

 

 o. Stanisław Tomoń 

 Za: www.jasnagora.com 

http://www.oblaci.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=235:na-posudze-u-trdowatych&catid=1:aktualnosci&Itemid=56
http://www.bibliotekaleba.pl/
http://www.oblaci.pl/
http://www.jasnagora.com/
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ŚP. KS. JAN PAWLACZAK (1935-2010), SALEZJANIN 

 

5 sierpnia 2010 r., w 74 roku życia, 52 roku 

ślubów zakonnych i 41 roku kapłaństwa, 

odszedł do Pana ks. Jan Pawlaczek, 

współbrat Inspektorii pw. św. Jacka. 

 

 

 

Curriculum vitae: 

 

Urodzony 29 sierpnia 1935 r. w Skolni-

kach. 

1958-1959 – Nowicjat w Kopcu. 

26.07.1959 – Pierwsze śluby zakonne w 

Kopcu. 

1961-1964 – Asystent w Częstochowie. 

10.07.1965 – Śluby wieczyste w Oświęci-

miu. 

21.06.1970 – Święcenia kapłańskie. 

1970 – 1971 – Kraków (Ekonom). 

1971 – 1973 – Przemyśl (Ekonom). 

1973 – 1978 – Lubin (Praca duszpaster-

sko-katechetyczna, ekonom, kapelan 

szpitala). 

1978 – 1981 – Lublin (Praca duszpaster-

sko – katechetyczna). 

1981 – 1982 – Kraków (Ekonom). 

1982 – 1986 – Oświęcim (Ekonom). 

1986 – 2005 – Kielce (Praca duszpaster-

sko-katechetyczna, kapelan więzienia). 

Od 2005 – Lublin (Praca duszpasterska, 

spowiednik). 

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we 

wtorek 10 sierpnia 2010 roku. O godz. 

12.00 Msza św. pogrzebowa w Kościele 

pw. NMP Wspomożenia Wiernych 

w Lublinie przy ul. Kalinowszczyzna 3. Po 

Mszy św. nastąpi przewiezienie trumny do 

Sułowa. W środę 11 sierpnia 2010 roku o 

godz. 12

00 

Msza św. w Kościele p.w. MB 

Częstochowskiej w Sułowie. 

 

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne 

spoczywanie 

Za: www.salezjanie.pl

 

ŚP. O. MIECZYSŁAW NIEPIEKŁO (1913-2010), OBLAT 

 

W wieku 97 lat, dnia 7 sierpnia 2010 w 

szpitalu św. Jerzego w Lubawie zmarł o. 

Mieczysław Niepiekło OMI. Ojciec Mieczy-

sław urodził się 6 sierpnia 1913 r. w miej-

scowości Jabłonna Lacka (diec. Siedlec-

ka). W wieku piętnastu lat rozpoczął junio-

rat w Krobi. Zakończył go w 1934 w Lu-

blińcu. Nowicjat zakonny rozpoczął w 

Markowicach 7.09.1934; tam też złożył 

pierwsze śluby 8.09.1935. Trzy lata później 

złożył śluby wieczyste w Obrze 8.09.1938.  

 

Studia filozoficzne i teologiczne odbywał 

kolejno w latach 1935-1942 w Obrze i 

Warszawie.  

 

Święcenia prezbiteratu przyjął w Warsza-

wie 19.12.1941 z rąk ks. abp. Stanisława 

Galla. 

  

 

Pracował w następujących parafiach: Iława 

- 1945 (gdzie odbudowywał administrację 

kościelną); Sambrowo - 1945-47 (admini-

strator parafii); Iława - 1947-52 (prefekt 

kościoła);  Białogarda - 1952-62 (admini-

strator parafii); Kopytowa - 1962 (duszpa-

sterz); Miłomłyn - 1962-74 (duszpasterz); 

Siedlce - 1974-77 (emeryt); od 1977-2006 

Iława (ale mieszkał w Lubawie); w 2006 

otrzymał obediencję do Łeby, ale po krót-

kim czasie wrócił do Iławy i zamieszkał w 

klasztorze. 

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się:  

 

- w Iławie, z udziałem bp. Jana Styrny - w 

poniedziałek 9 sierpnia o godz. 18.00; 

- w Markowicach - we wtorek 10 sierpnia, o 

godz. 11.00. 

 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie! 

Za: www.oblaci.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” 

 

 

 

 

 

http://www.salezjanie.pl/
http://www.oblaci.pl/
http://www.zyciezakonne.pl/

