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Wiadomość tygodnia 

 

 

MARYJA WNIEBOWZIĘTA 

JASNOGÓRSKIE ŚWIĘTOWANIE W DESZCZU 

 

Niedzielne obchody uroczystości Wniebo-

wzięcia Najśw. Maryi Panny zgromadziły 

na Jasnej Górze ok. 100 tys. wiernych. W 

najważniejszej mszy świętej w jasnogór-

skim sanktuarium - w odpustowej sumie, 

uczestniczyło 4 biskupiów ks. abp J. Ko-

walczyk, metropolita gnieźnieński, ks. abp 

S. Nowak, metropolita ordynariusz Czę-

stochowy, bp W. Depo, ordynariusz za-

mojsko-lubaczowski i bp J. Wątroba, bp 

pomocniczy Częstochowy.  

 

Suma pontyfikalna - centralny punkt dzi-

siejszych uroczystości - rozpoczęła się o 

godz. 11.00 na jasnogórskim Szczycie. 

Mszy św. przewodniczy abp Józef Kowal-

czyk, metropolita gnieźnieński, Prymas 

Polski. W czasie Eucharystii abp Józef 

Kowalczyk poświęcił zioła i kwiaty z racji 

dawnego święta Matki Bożej Zielnej.  

 

„Za pośrednictwem Matki Najśw. Królowej 

Polski, Matki Bożej Wniebowziętej, Matki 

Bożej Zielnej składamy na ołtarzu Eucha-

rystycznym wszystkie intencje pielgrzymie, 

z którymi przyszliście tutaj do tego ducho-

wego centrum stolicy Polskiej” - mówił na 

początku Mszy św. Prymas Polski. Abp 

Kowalczyk podkreślił, że szczególną in-

tencją tej Mszy św. jest modlitwa o rychłe 

wyniesienie na ołtarze Sługi Bożego Jana 

Pawła II.  

 

Tysiące zebranych pielgrzymów powitał o. 

Izydor Matuszewski, generał Zakonu 

Paulinów. Przypomniał pytanie wypowie-

dziane w Fatimie przez Matkę Bożą: „Czy 

chcecie ofiarować się Bogu i znosić 

wszelkie cierpienia, jakie zechce na was 

zesłać w akcie wynagrodzenia za grzechy, 

które Go obrażają i jako przebłaganie za 

nawrócenie grzeszników?”. „Drodzy sio-

stry i bracia, jestem przekonany, że po-

dobne słowa kieruje dziś Maryja do nas z 

Jasnej Góry. Ona woła o prawdę w całym 

życiu narodu, nie o jej okruszyny zdefor-

mowane przez niektóre media. Maryja 

woła o nawrócenie, którego wszystkim 

nam potrzeba. Jak bowiem odczytać te 

kataklizmy powodziowe w czasie, gdy 

wyniesiony został na ołtarze męczennik za 

prawdę w życiu społecznym, utopiony w 

wodach Wisły błogosławiony ks. Jerzy 

Popiełuszko? Jak odczytać katastrofę 

smoleńską? Jak odczytać drwiny z krzyża 

przed pałacem prezydenckim i robienie 

sobie z niego zabawy polityczno-

satanistycznej” – pytał o. generał. I pod-

kreślił: „Polska potrzebuje dziś wielkiej 

modlitwy o nawrócenie, potrzebuje pokuty, 

żeby ten naród, tak ukochany przez Mary-

ję, Wniebowziętą naszą Matkę, nie zginął, 

ale nadal był zwiastunem pokoju i prawdy 

w Europie. O to dzisiaj się modlimy, do tej 

modlitwy wszystkich zapraszamy i o tę 

modlitwę gorąco prosimy”. 

 Rozpoczynając homilię Prymas Polski 

podkreślił, że dzisiejsza uroczystość „sta-

nowi sposobność sprzyjającą medytacji 

nad rzeczywistością wykraczającą poza 

ziemskie granice egzystencjalne”. „Gdy 

kontemplujemy Maryję w chwale niebie-

skiej, łatwiej uświadamiamy sobie, że 

codzienne życie i troski nie powinny po-

chłonąć nas bez reszty, życie bowiem 

sięga poza horyzont ziemski. Dlatego też 

nasze ziemskie działania, jako ludzi wie-

rzących, staramy się odnosić i wiązać 

przez gesty i czyny z wymiarem poza-

ziemskim” – podkreślił Prymas Polski. 

Przypomniał, że uroczystość Wniebowzię-

cia Najśw. Marii Panny nazywana jest 

także świętem Matki Bożej Zielnej. „To 

właśnie w tym dniu wierni, zgodnie z tra-

dycją sięgającą dalekiej przeszłości, przy-

noszą na uroczystą liturgię wielorakie 

zioła, owoce ziemi i pracy rąk ludzkich, 

aby ofiarować je Bogu. Za wstawiennic-

twem Matki Bożej Zielnej, Pani Wniebo-

wziętej chcą dziękować za te owoce ziemi 

i pracy rąk ludzkich, i prosić o błogosła-

wieństwo Boże, aby służyły chwale Bożej i 

pożytkowi każdego człowieka, który ze-

chce z nich korzystać” – powiedział abp 

Józef Kowalczyk. Swoją homilię abp Józef 

Kowalczyk poświęcił podsumowaniu swo-

jej ponad 20-letniej posługi Nuncjusza 

Apostolskiego w Polsce, zakończonej w 

maju br. Ks. arcybiskup Kowalczyk objął 

$#guid{ BF733284-6EE 0-49E6-B64D-44EB4FC4A19B}#$ 
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wówczas urząd metropolity gnieźnieńskie-

go i Prymasa Polski. (…) 

  

W uroczystej Sumie Pontyfikalnej na 

Jasnej Górze uczestniczą m.in.: metropoli-

ta częstochowski abp Stanisław Nowak; 

bp Wacław Depo, biskup zamojsko-

lubaczowski; bp Jan Wątroba z Często-

chowy; przedstawiciele Kapituły Archika-

tedralnej z księżmi infułatami: ks. Maria-

nem Mikołajczykiem, ks. Ireneuszem 

Skubisiem, redaktorem naczelnym Tygo-

dnika Katolickiego „Niedziela”; przedsta-

wiciele Wyższego Seminarium Duchow-

nego Archidiecezji Częstochowskiej na 

czele z rektorem: ks. dr Andrzejem Przy-

bylskim i profesorami; delegacja Uniwer-

sytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego z 

Warszawy z prorektorem ks. prof. dr hab. 

Janem Przybyłowskim i prorektorem Uni-

wersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 

ks. prof. Kazimierzem Szymonikiem; 

przedstawiciele Instytutu Teologicznego w 

Częstochowie z ks. prof. dr hab. Maria-

nem Dudą; przedstawiciele uczelni czę-

stochowskich; dr Piotr Kurpios, pełniący 

urząd prezydenta miasta Częstochowy; 

księża przewodnicy pieszych pielgrzymek 

na Jasną Górę; a także pątnicy z Węgier, 

Słowacji, Chorwacji, Ukrainy, Włoch, 

Francji, Białorusi i Łotwy. O. Stanisław 

Tomoń 

Za: www.jasnagora.com   

 

 

     

  Wiadomości krajowe 

 

Nowy Nuncjusz Apostolski dziękuje  

 

Na ręce przewodniczącego KWPZM Ks. 

Tomasza Sielickiego TChr napłynęły po-

dziękowania od nowego Nuncjusza Apo-

stolskiego abpa Celestino Migliore za 

życzenia otrzymane od polskich zakonni-

ków po nominacji . Oto  treść tych podzię-

kowań, sporządzonych własnoręcznie: 

 

Czcigodny Księże Generale. Serdecznie 

dziękuję za przekazane mi życzenia z 

okazji powołania na Nuncjusza Apostol-

skiego w Polsce. Proszę o przyjęcie moje-

go podziękowania za ten miły gest oraz 

wspieranie mojej nowej misji modlitwą i 

życzliwością.  Na ręce Księdza Generała 

składam serdeczne życzenia dla wszyst-

kich Zakonów i Zgromadzeń zakonnych 

męskich i zapewniam o  pamięci w modli-

twie.                        Abp Celestino Migliore 

 

Kalwaryjskie święto „na Dróżkach” 

 

Tradycyjna procesja "zaśnięcia Maryi", 

która przeszła w piątek po południu dróż-

kami z Domku Matki Bożej do kościoła 

Grobku Matki Bożej, zainaugurowała w 

piątek główną część odpustu Wniebowzię-

cia Matki Bożej w sanktuarium pasyjno-

maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej  

 

 

 

Procesję, w której uczestniczyło kilkadzie-

siąt tysięcy wiernych, w tym liczne asysty 

w strojach regionalnych, poprzedziły nie-

szpory z kazaniem odprawione w Domku 

Matki Bożej. Nabożeństwo celebrował 

arcybiskup Józef Kowalczyk. Piątkowe 

uroczystości zakończyła w Dolinie Jozafata 

msza święta. Tradycyjna procesja „zaśnię-

cia Maryi” to jedna z najbardziej widowi-

skowych i oryginalnych procesji w Kościele 

katolickim w Polsce. Wierni z figurą Maryi 

niesioną w trumnie dotarli po kilku godzi-

nach do kościoła Grobu Matki Bożej. 

W sanktuarium maryjno-pasyjnym w Kal-

warii Zebrzydowskiej od początku tygodnia 

trwa odpust ku czci Wniebowzięcia Naj-

świętszej Maryi Panny. W sobotę rzesze 

pątników, kilkadziesiąt asyst i orkiestr szło 

kalwaryjskimi Dróżkami. To zasadnicza 

część uroczystości odpustowych u stóp 

góry Żar. Bernardyn z Kalwarii o. Mikołaj 

Rudyk wyjaśnia, że procesja nawiązuje do 

apokryficznych przekazów o zaśnięciu 

Maryi i zabraniu jej we śnie do nieba. „Tę 

tradycję kultywuje przede wszystkim Ko-

ściół Wschodni. Tam właśnie śmierć Matki 

Jezusa nazywana jest zaśnięciem” – doda-

je zakonnik. 

 

Autorem specjalnej inscenizacji Misterium 

Zaśnięcia Matki jest o. Augustyn Chadam. 

Przed wiekami procesje Pogrzebu i Chwa-

ły były skromniejsze. Dopiero w latach 30. 

XVII w. pojawiła się specjalna kapela i 

oddział wojska. Następnie procesjom 

towarzyszyły salwy armatnie, palono po-

chodnie, maszerowało wojsko. Do dziś 

specjalne, uprzywilejowane miejsce w 

procesji ma asysta cieszyńska, która po 

raz pierwszy pojawiała się na procesji w 

1740 r. 

 

Sobota w kalwaryjskim sanktuarium była 

dniem młodych. Przed południem sprzed 

kaplicy u Piłata młodzież wyruszyła na 

Drogę Krzyżową. Wieczorem biskup Jan 

Szkodoń z Krakowa odprawł mszę świętą. 

Po uroczystości zaplanowano premierowe 

wykonanie "Oratorium kalwaryjskiego" 

autorstwa scenarzysty i dramaturga Zbi-

gniewa Książka oraz kompozytora Bartło-

mieja Gliniaka. 

Odpusty Wniebowzięcia Matki Bożej w 

Kalwarii Zebrzydowskiej organizowane są 

od początku istnienia klasztoru. Szczegól-

ną oprawę otrzymały jednak dopiero po II 

wojnie światowej. Sanktuarium kalwaryj-

skie jest głównym ośrodkiem kultu maryj-

nego w Małopolsce. Fundatorami klasztoru 

była w XVII wieku rodzina Zebrzydowskich. 

Wokół niego powstały Dróżki Męki Pań-

skiej łączące ze sobą ponad 40 obiektów 

sakralnych.                      Za: PAP, KAI 

 

Uroczystości odpustowe w Licheniu 

 

O chrześcijańskich obowiązkach ojca jako 

głowy rodziny i potrzebie pochylania się 

nad słowem Bożym w katolickich rodzi-

nach mówił m.in. w słowach okoliczno-

ściowego kazania bp Józef Wysocki. Ho-

milię wygłosił podczas uroczystej sumy 

odpustowej w sanktuarium maryjnym w 

Licheniu. Uroczystość Wniebowzięcia 

NMP zgromadziła w licheńskim sanktu-

arium jak co roku tysiące pielgrzymów.  

 

Razem z pomocniczym biskupem diecezji 

elbląskiej Eucharystię koncelebrowali 

kustosz senior ks. Eugeniusz Makulski 

MIC i ks. kustosz Wiktor Gumienny MIC 

oraz księża goście. Mszę św. zakończyła 

procesja eucharystyczna na placu przed 

bazyliką.  

 

Uroczystości odpustowe w Licheniu rozpo-

częły się nieszporami w wigilię 14 sierp-

nia. Liturgii Godzin połączonej z mszą św. 

przewodniczył ks. prof. Ireneusz Werbiński 

z Torunia. Nabożeństwo miało miejsce 

przy ołtarzu polowym ustawionym w pobli-

żu tzw. placu koronacyjnego, czyli w miej-

scu, gdzie równo 43 lata temu odbyła się 

koronacja łaskami słynącego wizerunku 

Matki Bożej Licheńskiej.  

Za: www.marianie.pl  

 

Msza w Auschwitz w 69 rocznicę 

męczeństwa św. Maksymiliana  

 

14 sierpnia 2010 r. minęła 69. rocznica 

śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego. 

Centralne uroczystości ku czci francisz-

kańskiego męczennika odbyły się w miej-

scu kaźni, w byłym niemieckim, nazistow-

skim obozie koncentracyjnym Auschwitz w 

Oświęcimiu, oraz w Centrum św. Maksymi-

liana w Harmężach.  

 

 

 

13 sierpnia wieczorem o godz. 18.00 w 

Harmężach k. Oświęcimia odbyło się mo-

dlitewne czuwanie. Złożyła się na nie msza 

święta z kazaniem, Nieszpory o św. Mak-

http://www.jasnagora.com/
http://www.marianie.pl/
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symilianie, adoracja Najświętszego Sa-

kramentu i Apel Jasnogórski. 

14 sierpnia rano o godz. 8.00 miał miejsce 

Transitus – nabożeństwo upamiętniające 

śmierć św. Maksymiliana. Po nim wyruszy-

ła piesza pielgrzymka do KL Auschwitz 

(ok. 5 km). O godzinie 10.30 odbyła się 

przy Bloku Śmierci, miejscu męczeńskiej 

śmierci o. Kolbego, msza św. Wzięli w niej 

udział również pątnicy pielgrzymki diece-

zjalnej bielsko-żywieckiej (Św. Maksymilian 

jest patronem tej diecezji).  

Eucharystii przewodniczył biskup Tadeusz 

Rakoczy, który w homilii przypomniał, że 

69 lat temu w znajdującym się niedaleko 

miejsca sprawowania sobotniej Eucharystii 

bunkrze umierał człowiek. "Umierał w 

wielkiej męce, powoli, w samotności, choć 

wśród tysięcy innych męczenników z in-

nych narodów. On! Jeden z wielu polskich 

kapłanów. () Dokonywało się to 14 sierpnia 

1941 roku, w wigilię Wniebowzięcia NMP. 

() Ta śmierć była niezwykła. Umierał ka-

płan zaopatrzony w Chrystusa. Rozmodlo-

ny do końca, wyzwolony z nienawiści do 

tych, którzy zgotowali mu ten los" - mówił. 

Ordynariusz bielsko-żywiecki podkreślił, że 

ojciec Maksymilian oddał życie za innego 

człowieka: "Jako chrystusowy kapłan 

pozostał w bunkrze do granic heroicznej 

odwagi. Potwierdziło się zwycięstwo miło-

ści nad nienawiścią". 

Bp Rakoczy podkreślił, że miłość jest 

potrzebą zasadniczą ludzkiego serca. 

Zaznaczył, że każdy został stworzony z 

miłości i do niej powołany. "Każdy bardziej 

lub mniej świadomie pragnie kochać i być 

kochanym. Dlatego właśnie miłość to 

najwłaściwszy fundament, na którym moż-

na budować trwałe i wartościowe stosunki 

społeczne. Jakże nam tego dziś potrzeba, 

by ta fundamentalna prawda kierowała 

sercami i umysłami wszystkich ludzi. By 

nie interesy polityczne i nie ideologie, ale 

fundament życia ludzkiego kształtował 

wszystkie nasze odniesienia: rodzinne, 

społeczne, polityczne. Tam gdzie zapanuje 

miłość w naturalny sposób zostaną podcię-

te korzenie wszelkich urazów, waśni, 

gniewu, zła, przemocy oraz instrumentali-

zacji osób, które teraz tak bardzo dają się 

we znaki w naszej ojczyźnie" - mówił bp 

Rakoczy. Jms, red 

Bp Chowaniec do ludzi telewizji: 

'telewizja ma służyć, a nie  

zniewalać' 

 

„Telewizja ma służyć, a nie zniewalać. Ma 

służyć wszystkim ludziom, a nie tylko 

wybranym. Głównym zadaniem telewizji 

jest przekazywanie prawdy, informowanie 

ludzi o prawdzie” – mówił w środę wieczo-

rem w Krakowie do ludzi telewizji bp Hen-

ryk Chowaniec OFM z Kazachstanu. 11 

sierpnia Kościół obchodził uroczystość św. 

Klary, patronki telewizji. „Jest wielu ludzi, 

którzy boją się prawdy, którzy nie chcą 

słyszeć prawdy, ale to nie znaczy, że 

prawdę należy omijać albo ją fałszować. 

To wielkie powołanie, wielka odpowie-

dzialność być wiernym prawdzie bez 

względu na sondaże oglądalności i popu-

larności” – dodał pasterz z diecezji Prze-

najświętszej Trójcy w Almacie.   

Zebranym na mszy św. u sióstr klarysek 

ludziom telewizji kaznodzieja życzył, aby 

patronka telewizji św. Klara wspierała ich w 

poszukiwaniu, umiłowaniu i przekazywaniu 

prawdy.   

Św. Klara, dziewica z Asyżu została ogło-

szona patronką telewizji przez Piusa XII w 

Breve „Clarius explendescit” 14 II 1958 r. 

Msze za ludzi telewizji w Krakowie 

są sprawowane od pięciu lat w uroczy-

stość św. Klary, tj. 11 sierpnia. jms   

Pożar kościoła franciszkańskiego w 

Horyńcu Zdroju 

W trakcie remontu barokowego kościoła i 

klasztoru franciszkanów w Horyńcu Zdroju 

(diecezja zamojsko-lubaczowska) wydarzył 

się dramatyczny wypadek. Piorun uderzył 

w świeżo położony dach nad kościołem, 

powodując pożar w wyniku którego prace 

renowacyjne tego historycznego obiektu 

zostały zniweczone. 

 

 

Budowę kościoła i klasztoru franciszkań-

skiego, rozpoczęto w 1703 r. z fundacji 

Piotra Telefusa, który przeznaczył na ten 

cel prawie cały swój majątek. Prace zosta-

ły przerwane w 1706 r. z powodu śmierci 

fundatora. Mikołaj Stadnicki, kolejny wła-

ściciel Horyńca podjął się kontynuacji 

wstrzymanych prac. W ciągu niespełna 

dwóch lat została ukończona budowa 

kościoła w 1758 r., a klasztoru w 1759 r. 

Kościół został poświęcony 27 czerwca 

1773 r. przez biskupa lwowskiego Stani-

sława Jezierskiego. 

 

Oto, co o pożarze kościoła piszą francisz-

kanie z Horyńca na swojej stronie interne-

towej: „10 sierpnia (wtorek) ok. 5.30  na 

skutek uderzenia pioruna zapalił się dach 

kościoła parafialnego. Dzięki Bogu, wnę-

trze kościoła ocalało, ale wyniesiono naj-

ważniejsze wyposażenia w obawie przed 

zalaniem wodą pochodzącą z gaszenia 

ognia. Ocalał także dach klasztorny. Dzię-

kujemy wszystkim parafianom za pomoc, a 

zwłaszcza straży pożarnej za szybką i 

sprawną interwencję.” Biskup zamojsko –

lubaczowski Wacław Depo zarządził w 

całej diecezji zbiórkę na rzecz odbudowy 

klasztornego kompleksu. 

             Za: www.horyniec.franciszkanie.pl  

 

Klasztory będą promować woje-

wództwo świętokrzyskie 

 

Niektóre klasztory i stowarzyszenia ko-

ścielne oraz kilka lokalnych instytucji pod-

pisały w klasztorze na Karczówce umowę, 

dotyczącą współpracy w zakresie promocji 

regionu świętokrzyskiego, poprzez wymia-

nę turystyczną, kulturalną, edukacyjną. 

Chęć współpracy wyrazili: księża pallotyni 

z klasztoru na Karczówce, ojcowie oblaci z 

sanktuarium na Świętym Krzyżu, Pustelnia 

Złotego Lasu w Rytwianach, Wojewódzka 

Biblioteka Publiczna w Kielcach, Stowa-

rzyszenie „Beldonek – Pałac Wielopolskich 

w Chrobrzu” i Biblioteka Sichowska. 

 

Umowa zobowiązuje m.in. do stworzenia 

wspólnego systemu informacyjnego o 

obiektach, wymianie ofert i propozycji 

kulturalnych dla gości odwiedzających 

obiekty. Zdaniem pomysłodawców – 

wszystkie te instytucje łączą walory religij-

ne i turystyczne. Odwiedzają je zarówno 

pątnicy jak i turyści. - Wszystkie te miejsca, 

których dotyczy umowa, świadczą o histo-

rii, tradycji i urodzie regionu świętokrzy-

skiego, a przy tym są one ze sobą powią-

zane” – mówi ks. Jan Oleszko, rektor 

kościoła i klasztoru na Karczówce. – „Ła-

twiej gra się w drużynie, łatwiej o dotacje i 

kompleksową promocję” - dodaje Adam 

Ochwanowski ze stowarzyszenia „Beldo-

nek – Pałac Wielopolskich w Chrobrzu”.  

Za: INFOSAC 

 

Film o misjonarzu Afryki 

kard. Adamie Kozłowieckim SJ 

 

O wielkim polskim misjonarzu Afryki, kard. 

Adamie Kozłowieckim SJ, opowiadać 

będzie najnowszy film w reżyserii Rafała 

Wieczyńskiego. Produkcja dokumentalne-

go obrazu o jezuicie pracującym ponad 60 

lat w Zambii ma uświetnić obchodzoną w 

przyszłym roku jego setną rocznicę uro-

dzin. „Prace nad filmem są na wstępnym 

etapie” – powiedział Radiu Watykańskiemu 

Rafał Wieczyński, znany również jako 

reżyser filmu „Popiełuszko. Wolność jest w 

nas”. Obecnie zbierane są świadectwa i 

inna dokumentacja do scenariusza.  

 

„Chodzi nam o przypomnienie postaci 

kard. Kozłowieckiego, ocalenie jej od za-

pomnienia i przybliżenie tej niezwykłej 

osobowości XX wieku – wyjaśnił reżyser. – 

Człowiek, który spędził czas wojny w obo-

zach koncentracyjnych, w tym cztery lata w 

Dachau, po odzyskaniu wolności miał do 

wyboru m.in. wyjazd na placówkę do Sta-

nów Zjednoczonych. A zatem resztę życia 

mógł spędzić na poobozowej rekonwale-

scencji i oczywiście także na służbie, ale 

nie narażając się już na podobne do wo-

jennych niebezpieczeństwa. Tymczasem 

http://www.horyniec.franciszkanie.pl/
http://m.in/
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on, jako najmłodszy z księży, którzy mieli 

przed sobą postawiony ten wybór, stwier-

dził, że jemu nie wypada odmówić i że 

pojedzie do ówczesnej Rodezji Południo-

wej. Taka decyzja wiązała się z przyjaz-

dem na porzuconą i zaniedbaną przez 

zawieruchę wojenną placówkę misyjną w 

Afryce. Tam kard. Kozłowiecki budował od 

nowa struktury Kościoła i wykorzystywał 

swe doświadczenia z niemieckich obozów 

zagłady. To w nim nauczył się radzić w 

bardzo trudnych sytuacjach, także w sen-

sie psychicznym.  

   

 

 

W obozie był przecież świadkiem wszyst-

kiego, co ludzkie, będąc przez wiele lat 

więziony wraz z innymi kapłanami. Widział 

upadek wielu osób duchownych, ale też 

wielkość i heroiczność współwięźniów w 

Auschwitz i w Dachau. Sam też w sobie 

ocalił tak silną wiarę, że stwierdził, iż poje-

dzie na misję w nieznane, do zupełnie 

nowych ludzi, a tym samym zrezygnuje ze 

swego marzenia o powrocie do Polski, a 

resztę życia poświęci Afrykańczykom. W 

hitlerowskim Dachau nauczył się, jak opa-

trywać rany bez żadnego wyposażenia i 

jak improwizować, by ocalić życie swoje i 

innych. W jego dalszej służbie okazało się 

to niezwykle cennym doświadczeniem. To 

wszystko wskazuje na wyjątkową osobo-

wość jezuickiego misjonarza, która może 

być przykładem dla innych kapłanów i 

wiernych. Z przyjemnością podejmuję ten 

temat – powiedział Rafał Wieczyński. – 

Zdjęcia do filmowej opowieści o życiu 

polskiego misjonarza będą robione oczy-

wiście w Afryce, w Polsce, na Ukrainie i w 

Rzymie, czyli we wszystkich miejscach, z 

którymi kardynał był związany” – powie-

dział reżyser filmu i autor scenariusza.  

 

Pamięć o kard. Kozłowieckim kultywuje 

fundacja jego imienia „Serce bez granic” 

działająca w rodzinnej miejscowości purpu-

rata – Hucie Komorowskiej na Podkarpa-

ciu. Ona też, obok innych rocznicowych 

inicjatyw, wyszła z pomysłem realizacji 

filmu o wielkim polskim misjonarzu 

Za: Radio Watykańskie  

 

SALTROM na półmetku wakacji 

 

Za nami już większa część wakacji, a co 

za tym idzie – większość wyjazdów organi-

zowanych w ramach akcji Salezjańskie 

Lato 2010 - Wakacje z Saltromem. Turnu-

sy zmieniają się jeden po drugim, stęsk-

nieni rodzice wypatrują swoich powracają-

cych z wyjazdów pociech, a inni żegnają 

mających zaraz odjechać spod kościoła 

św. Stanisława Kostki uczestników na-

stępnego turnusu. Historią stał się już obóz 

piłkarski, siatkarski i rekreacyjny, jak rów-

nież większość turnusów mazurskich, 

nadmorskich i trzy turnusy bezpłatnych 

półkolonii. A każdy z nich to uwiecznione 

na zdjęciach niezapomniane wrażenia, 

nowe znajomości i wspomnienia na długi 

czas. 

Gry i zabawy sportowe, zabawy chustą 

Klanzy, konkursy, zabawy integracyjne i 

plastyczne, popołudnia trzech kłamców, 

tańce integracyjne, wyjście do kina na Toy 

Story 3 w 3D (za bilety dziękujemy Funda-

cji Wawel z Rodziną) i zwiedzanie siedziby 

Telewizji Kraków – to tylko nieliczne z 

atrakcji, jakie spotkały uczestników na-

szych półkolonii.Tymczasem po Krainie 

Wielkich Jezior wciąż żeglują saltromowi 

żeglarze, uczestnicy obozu w Sztutowie 

zażywają kąpieli morskich i słonecznych, a 

ci, którzy pojechali do miejscowości Ma-

niowy, odpoczywają biorąc udział w zawo-

dach sportowych, tanecznych i wyciecz-

kach w góry. 

 

Wszystkich uczestników naszych turnusów 

jeszcze raz zapraszamy na spotkanie 

powakacyjne, które odbędzie się dnia 5 

września (niedziela) i rozpocznie się o 

godz. 15:00 mszą świętą w kościele św. 

Stanisława Kostki na krakowskich Dębni-

kach.               Za: www.saltrom.krakow.pl. 

 

 

 

   

  Wiadomości zagraniczne  

 

 

Francuska narodowa pielgrzymka 

do Lourdes z dramatycznym  

akcentem 

 

Z Bernadetą uczyń znak krzyża” – pod 

takim hasłem we Francji od 11 do 16 sierp-

nia trwa narodowa pielgrzymka do Lourdes. 

Jest ona organizowana już po raz 137 (od 

roku 1873) przez Zgromadzenie Augustia-

nów od Wniebowzięcia, czyli księży 

asumpcjonistów, którzy animują nabożeń-

stwa, organizują konferencje i nadają du-

chową dynamikę pielgrzymce. Bieżący rok 

jest dla nich rokiem szczególnym, gdyż 

świętują oni 200. rocznicę narodzin swoje-

go założyciela, Emmanuela d'Alzona.  

 

Tegorocznej pielgrzymce przewodniczy 

arcybiskup Lille, Laurent Ulrich, a jej ha-

słem jest zdanie: „Z Bernadetą uczyń znak 

krzyża”. Zdanie to nawiązuje oczywiście do 

objawień maryjnych w Lourdes i do faktu, 

że Matka Boża, zanim zaczęła rozmawiać z 

Bernadettą i zanim wyjawiła jej swoje imię, 

nauczyła ją znaku krzyża.   

   

Jest to chyba największa pielgrzymka 

maryjna, jaka odbywa się we Francji. W 

tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, 

uczestniczy w niej blisko 10 tys. pielgrzy-

mów, w tym około 4 tys. pracowników 

służby zdrowia (lekarzy, farmaceutów, 

pielęgniarek, wolontariuszy). Obecnych jest 

również wielu chorych i niepełnospraw-

nych. To w dużej mierze dla nich zostało 

wynajętych osiem specjalnych pociągów, 

nazywanych „pociągami pielgrzymów” oraz 

trzydzieści autokarów, które wyruszyły 11 

sierpnia, z różnych stron Francji do Lour-

des.  

 

Szczególnym akcentem tegorocznej piel-

grzymki jest obecność osób ubogich, które 

z powodu braku środków finansowych, nie 

mogłyby pozwolić sobie na pielgrzymowa-

nie do Lourdes. Dzięki hojności innych 

ponad 500 takich osób może tu być i mo-

dlić się, i jak mówią organizatorzy: „ich 

cicha obecność jest w sercu pielgrzymki, 

znakiem przesłania ewangelicznego”. 

 

Niestety, w trakcie francuskiej pielgrzymki 

narodowej do Lourdes doszło do przykrego 

incydentu. Jak podają agencje, z powodu 

alarmu bombowego zarządzono ewakuację 

z terenu sanktuarium około 30 tys. piel-

grzymów. Jak podała policja, tamtejszy 

posterunek otrzymał informację o podłoże-

niu tam czterech ładunków wybuchowych, 

które miały być zdetonowane po południu. 

Po zarządzeniu ewakuacji wierni w milcze-

niu opuścili bazylikę i przyległe tereny. 

Dodatkowym problemem było wywiezienie 

http://www.saltrom.krakow.pl/
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przebywających tam tysięcy chorych i 

niepełnosprawnych. Alarm okazał się na 

szczęście fałszywy. L. Woroniecki SAC 

 Za: Radio Watykańskie 

  

Indie uczciły stulecie urodzin swej 

pierwszej świętej, Siostry Alfonsy 

 

100 tys. katolików oddało hołd pierwszej 

hinduskiej świętej. W setną rocznicę uro-

dzin siostry Alfonsy przybyli oni do sanktu-

arium w Bharananganam, miejsca gdzie 

żyła i pracowała ta hinduska mistyczka. 

Hołd świętej oddała też prezydent Indii, 

Pratibha Patil. Przemawiając do wiernych 

podkreśliła ona potrzebę budowania dialo-

gu międzyreligijnego. Doceniła też udział 

katolików w budowaniu harmonii społecz-

nej, tak ważny – jak zauważyła – w obliczu 

rosnących fundamentalizmów, których 

jednym z ostatnich przejawów było obcięcie 

ręki katolickiemu wykładowcy przez islam-

skich ekstremistów.  

 

 

 

Znaczenie drogi życia św. Alfonsy dla 

współczesnych Indii oraz indyjskich chrze-

ścijan tak charakteryzuje bp Mar Joseph 

Kallarangatt z diecezji Palai: „W kontekście 

trudności, których doświadczają chrześci-

janie w naszym kraju, kanonizacja siostry 

Alfonsy była jedną z nowych metod ewan-

gelizacji Indii”. Ten aspekt ewangelizacji 

pokazuje rolę cierpienia w życiu społeczno-

ści oraz konkretnego człowieka. Bp Kalla-

rangatt dodaje: „Ona nigdy nie skarżyła się 

na cierpienie. Modliła się do Jezusa, by 

cierpienia innych ludzi złożył na jej barki. 

Posiadała głębokie zrozumienie dla idei 

cierpienia”.  

 

W czasie ostatnich uroczystości poświęco-

nych s. Alfonsie wierni w Kerali wspominali 

także dzień jej beatyfikacji w lutym 1986 r. 

Liturgii beatyfikacyjnej w mieście Kottayy-

am przewodniczył wówczas Jan Paweł II. 

Ks. Philip Njaralakatt (Filip Natjalakat), 

wikariusz generalny diecezji Palai wspomi-

na: „Papież używał w swym kazaniu słów z 

naszego rodzimego języka malajalam. To 

bardzo piękne wspomnienia z uroczystości 

beatyfikacji”.  

 

S. Alfonsa została kanonizowana w Rzymie 

przez Benedykta XVI w październiku 2008 

r. Jest pierwszą w pełni indyjską świętą. 

Za: Radio Watykańskie 

 

List generała franciszkanów na roz-

poczęcie Roku Kolbiańskiego 

 

 O. Marco Tasca, minister generalny Za-

komu Braci Mniejszych Konwentualnych 

skierował do warszawskiej prowincji fran-

ciszkanów list z okazji Roku Kolbiańskiego, 

który został zapoczątkowany 14 sierpnia, 

na rok przed przypadającym w przyszłym 

roku 70-leciem śmierci świętego Maksymi-

liana Kolbego. Poniżej prezentujemy frag-

menty tego listu:   

 

  „Rocznica 70-lecia męczeństwa świętego 

Maksymiliana Kolbego, jego największego 

daru z siebie w obozie w Auschwitz, czynu 

heroicznej miłości, który przyczynił się do 

nadania mu tytułu Patrona naszych trud-

nych czasów, szczególnie dla nas braci jest 

okazją i zarazem zaproszeniem do zebra-

nia jego dziedzictwa oraz podjęcia jego i 

naszego posłannictwa.  

Rok Kolbiański, który postanowiliście ob-

chodzić i przeżywać w Waszej braterskiej 

wspólnocie prowincjalnej, począwszy od 14 

sierpnia, chce być odpowiedzią na wezwa-

nie Sługi Bożego Kardynała Stefana Wy-

szyńskiego: „Nie gaście ducha Ojca Mak-

symiliana”. Ta zachęta zachowuje swoją 

aktualność oraz znaczenie, gdyż postać 

świętego Maksymiliana nie została i nie 

może zostać zarchiwizowana, lecz jest 

ciągle źródłem inspirującym i nieustannie w 

duchu profetycznym wskazuje drogę do 

przebycia.   

Wielkość Ojca Kolbego nie bierze się z 

faktu, iż był wspaniałym organizatorem, ani 

też z jego rozmachu misyjnego. Ojciec 

Kolbe był przede wszystkim człowiekiem 

wielkiej wiary w Boga, całkowitego zaufania 

i powierzenia się Panu, całkowitego odda-

nia się Niepokalanej, Matce i Dziewicy. Był 

on prawdziwym uczniem Franciszka, wier-

nym chrześcijaninem i zakonnikiem, po-

słusznym i przepełnionym miłością do 

Kościoła Bożego, mającym w sercu wielką 

troskę o zbawienie dusz.   

Jego heroiczny gest oddania własnego 

życia w zamian za ocalenie drugiego czło-

wieka był konsekwencją codziennego stylu 

życia równie heroicznego, cnotliwego, 

poświęconego całkowicie innym. Droga do 

świętości, którą wskazuje nam święty Mak-

symilian i do której nas zachęca swoim 

wstawiennictwem, polega na codziennym 

podejmowaniu życia, poświęceniu Panu, 

naśladowaniu Jezusa, podejmowaniu po-

słannictwa w sposób całkowity, z pokorą, 

bez kompromisowego ulegania przeciętno-

ści.  

Podczas gdy wspominacie męczeńską 

śmierć świętego Maksymiliana, życzę 

Wam, abyście przyjęli do Waszych serc 

oświeconych przez Ducha Świętego we-

zwania, natchnienia, które od niego wypły-

ną i ukażą w jaki sposób uczynić aktual-

nym, według znaków naszego czasu jego 

umiłowanie Boga i Jego królestwa, jego 

zapał misyjny, jego duchowość maryjną i 

jego twórczą zdolność, począwszy od 

Wspólnoty Niepokalanowa”.                   red 

Obchody 70-lecia wspólnoty  

ekumenicznej w Taizé 

 

Międzynarodowa wspólnota ekumeniczna z 

Taizé świętuje dziś dwie ważne rocznice. 

Pierwsza z nich to 70-lecie jej istnienia. 20 

sierpnia 1940 r. do burgundzkiej wioski 

Taizé przyjechał Szwajcar, Roger Schütz. 

To właśnie tam kupił on niewielki dom i 

ziemię z zamiarem założenia wspólnoty 

zakonnej. Druga okoliczność to piąta rocz-

nica śmierci br. Rogera (zm. 16 sierpnia 

2005 r.). Zmarł on w wyniku ran, jakie 

zadała mu psychicznie chora kobieta pod-

czas wieczornej modlitwy.  

 

  

 

Brat Alois, następca Brata Rogera, otrzy-

mał z tej okazji bardzo wiele listów od 

przedstawicieli Kościołów. Papież Benedykt 

XVI napisał: „Dziś, kiedy już przebywa w 

wiecznej radości, br. Roger nadal do nas 

mówi”. Prawosławny patriarcha Bartłomiej z 

Konstantynopola skierował słowa: „Dzięki 

Bratu Rogerowi i braciom Taizé stało się 

prawdziwym centrum, miejscem zbliżenia i 

spotkania”, a w liście Cyryla I, Patriarchy 

Moskwy i całej Rusi znajdujemy następują-

ce świadectwo: „Spotykając kilkakrotnie 

Brata Rogera, za każdym razem dostrzega-

łem, jak dobrze znał on i rozumiał tradycję 

starożytnego Kościoła i do jakiego stopnia 

Słowo Boże i dzieła Ojców Kościoła stały u 

podstaw jego osobistego doświadczenia 

duchowego”. 

 

Swoje listy przysłali również m.in. sekreta-

rze generalni Światowej Rady Kościołów 

oraz Światowego Aliansu Kościołów Re-

formowanych. Ten ostatni bardzo trafnie 

określił misję Taizé: „Świętujemy przede 

wszystkim wpływ, jaki Wspólnota z Taizé 

wywiera na tysiące młodych ludzi na całym 

świecie. Taizé wie, co jest bliskie sercu 

naszego Pana Jezusa Chrystusa”. L. Wo-

roniecki SAC           Za: Radio Watykańskie 

 

Międzynarodowy Kongres Młodzieży 

Redemptorystowskiej  we Lwowie 

 

We Lwowie rozpoczął się Międzynarodowy 

Kongres Młodzieży Redemptorystowskiej. 

W trwających pięć dni, do 14 sierpnia, 

http://m.in/
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spotkaniach i wspólnej modlitwie weźmie 

udział ponad 500 młodych ludzi z całego 

świata. Gospodarzami kongresu są re-

demptoryści z Prowincji Lwowskiej Zgro-

madzenia Najświętszego Odkupiciela. W 

międzynarodowym kongresie będą uczest-

niczyć członkowie Zarządu Genralnego z 

Rzymu - generał redemptorystów o. Micha-

el Brehl oraz konsultorzy generalni o. Jacek 

Dembek i o. Alberto Eseverri.  

 

Stworzyć młodym ludziom związanym z 

duszpasterstwem prowadzonym przez 

redemptorystów okazję do spotkania, mo-

dlitwy, wymiany doświadczeń i nawiązania 

międzynarodowej współpracy to podsta-

wowy cel kongresu we Lwowie. Oprócz 

tego spotkanie oferuje możliwość poznania 

kultury i tradycji religijnej Ukrainy oraz 

spędzenia wakacyjnego czasu wśród ludzi 

ożywionych tym samym duchem.  

 

Na kongres wybrała się także 25-osobowa 

grupa młodzieży z Polski, związanej z 

duszpasterstwem redemptorystów z Pro-

wincji Warszawskiej. Towarzyszy im dwóch 

współbraci: radny prowincjalny o. Mirosław 

Pawliszyn i o. Paweł Zyskowski.  

 

Międzynarodowe Kongresy Młodzieży 

Redemptorystowskiej organizowane są w 

różnych krajach, gdzie żyją i pracują re-

demptoryści. Pierwszy z nich odbył się w 

Pagani (Włochy) w 1987 r.  Obecny kon-

gres jest dziewiątym. Za: www.redemptor.pl  

 

Włoskie wakacje wśród kościołów i 

klasztorów 

 

 

Coraz większą popularnością cieszą się we 

Włoszech wakacje w klasztorach i domach 

prowadzonych przez Kościół. Przybyszów 

przyciąga spokój, konkurencyjne ceny oraz 

bogata oferta zarówno dla całych rodzin, 

jak i osób indywidualnych. Ks. Mario Lusak 

zajmujący się we włoskim episkopacie 

duszpasterstwem turystycznym zauważa, 

że odnotowuje się też coraz większe zain-

teresowanie dziedzictwem religijnym kraju. 

 

Przekłada się ono na 30 tys. kościołów 

będących perłami architektury, 3 tys. sank-

tuariów i 400 klasztorów. Kapłan zauważa, 

że coraz więcej Włochów zaczyna doce-

niać to bogactwo i w czasie swych wędró-

wek odwiedza też małe muzea parafialne 

kryjące często prawdziwe skarby. Po-

szczególne diecezje przygotowują też 

specjalne oferty dla rodzin – zwłaszcza 

wielodzietnych i będących w trudnej sytu-

acji finansowej. Mogą one wypocząć w 

jednym 3200 ośrodków prowadzonych 

przez Kościół.          Za: Radio Watykańskie

 

 

   

  Refleksja tygodnia  

 

 

Święta buntowniczka 

o siostrze Mary MacKillop rozmowa z rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Australii 

 

17 października kanonizowana zostanie 

pierwsza Australijka, bł. Mary MacKillop. 

W drodze do świętości przeszła nawet 

przez ekskomunikę. Wierna charyzmatowi 

nauczania i troski o ubogich nie straciła 

miłości do Kościoła. Z księdzem Wiesła-

wem Słowikiem SJ, rektorem Polskiej Misji 

Katolickiej w Australii i Nowej Zelandii 

rozmawia ks. Józef Polak SJ. 

 

- Mary MacKillop nazywa się nieraz 

świętą buntowniczką. Dlaczego? 

 

Wiesław Słowik SJ: Przede wszystkim ta 

święta była ekskomunikowana. Przez 

ponad pół roku miała nałożoną ekskomu-

nikę, była wyrzucona z Kościoła, po czym 

z powrotem ją do Kościoła przyjęto. Ona 

koncentruje w sobie jak w pryzmacie 

australijską duchowość. Dlatego jest na 

Antypodach bardzo popularna i kochana 

przez wszystkich i to nie tylko katolików. 

Przeciętny Australijczyk jest dumny z tej 

postaci i cieszy się ogromnie z wyniesie-

nia jej na ołtarze. 

 

- W Polsce Mary MacKillop nie jest 

bardzo znana. Ktoś mógł słyszeć, że 

beatyfikował ją Jan Paweł II, że Bene-

dykt XVI będąc w Australii modlił się 

przy jej grobie. Przypomnijmy zatem tę 

postać: jest córką szkockich emigran-

tów. 

 

Wiesław Słowik SJ: Tak. Urodziła się w 

Fitzroy, w dzielnicy Melbourne, 15 stycz-

nia 1842 r. Była jednym z ośmiorga dzieci 

w rodzinie naznaczonej chorobą alkoho-

lową. Jako najstarsza z rodzeństwa pró-

bowała pomóc swej rodzinie. Miała krew-

nych w południowej Australii i dlatego tam 

właśnie przeniosła się z rodziną, być może 

nawet uciekając przed chorobą ojca. 

Mając 16 lat była guwernantką, uczyła 

dzieci bogatych ludzi. Właśnie tam, w 

południowej Australii, w okolicach Penola, 

z inspiracji ks. Juliana Tenisona Woodsa 

rozpoczęła dzieło, które naznaczyło całą 

Australię. Zaczęła uczyć dzieci i założyła 

zgromadzenie sióstr św. Józefa. Początki 

były bardzo skromne: uczyła w stajni. 

Włożyła na siebie prostą, czarną sukienkę 

z dużym krzyżem na znak poświęcenia się 

Bogu. Ks. Woods napisał dla niej regułę, 

która została później zatwierdzona przez 

biskupa Adelajdy. 

  

- Rodzina Mary początkowo żyła w 

dobrobycie. Ojciec popadł w długi nie 

dlatego, że nie był pracowity, ale dlate-

go, że ludzie, którzy winni mu byli pie-

niądze po prostu ich nie oddali. Stąd 

zaczęły się problemy. Mary MacKillop 

nie wyniosła z domu dobrego wy-

kształcenia, ale zaledwie ogólne, for-

malne. Z autopsji wiedziała jak ważną 

rzeczą jest edukacja dzieci. W tym celu, 

w wieku 25 lat, założyła zgromadzenie 

Sióstr św. Józefa od Najświętszego 

Serca. Nieoczekiwanie przyczyniło się 

to do jej konfliktu z Kościołem… 

 

Wiesław Słowik SJ: Miejmy na uwadze 

cały kontekst. To są początki nowożytnej 

Australii. Były one naznaczone ostrym 

konfliktem pomiędzy bogatymi anglikana-

mi, którzy mieli władzę i przybyszami z 

Irlandii, którzy byli katolikami spychanymi 

na margines. Większość z nich rekrutowa-

ła się także z przeróżnych zesłańców, 

niemal kryminalistów. Katolicy nie mieli 

wielkich szans. Musieli się przebijać, 

walczyć o swoje prawa. Stąd też Irland-

czycy mieli świadomość, że trzeba za 

wszelką cenę uczyć dzieci, żeby nie dać 

się zupełnie zepchnąć na społeczne doły. 

Przypomnijmy też, że Kościół australijski 

rozpoczął się właściwie od świeckich. 

Przez kilkadziesiąt lat nie było w Australii 

żadnego katolickiego księdza. Pierwszy, 

który się pojawił został wydalony. Pozo-

stawił w Sydney Najświętszy Sakrament i 

przez wiele lat ludzie tam właśnie przy-

chodzili. Słowem Kościół katolicki w Au-

stralii ma swe początki w laikacie i ponie-

kąd w obronie przed agresją anglikanów. 

W takiej sytuacji biskup Adelajdy chciał 

podporządkować sobie to nowe zgroma-

dzenie. Tymczasem Mary MacKillop uwa-

żała, że powinno ono działać na terenie 

całego kraju. Tu zaczęły się dość ostre 

konflikty i przede wszystkim na tym tle 

doszło do ekskomuniki i do zamknięcia 

działalności tego zgromadzenia, które już 

prowadziło wiele szkół i liczne dzieła miło-

http://www.redemptor.pl/
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sierdzia w różnych miejscach całej Austra-

lii.  

 

- Oburzano się wówczas, że nie jest to 

zgromadzenie klasztorne, że siostry 

chcąc uczyć dzieci mieszkają w namio-

tach czy szopach gdzieś przy szkołach. 

Sama Mary MacKillop aby wyjaśnić 

sytuację pojechała do Rzymu. W 1873 r. 

Pius IX uznał jej dzieło i ją samą za 

założycielkę zgromadzenia, które po-

nownie zaczęło się rozwijać… 

 

Wiesław Słowik SJ: Oczywiście. Warto 

przy tym podkreślić rolę jezuitów. Brat 

Mary MacKillop, który wstąpił do Towarzy-

stwa Jezusowego w południowej Australii 

był pierwszym australijskim jezuitą. Jezuici 

też wiele pomogli Mary MacKillop w odwo-

łaniu się do Rzymu. Rzym stanął po stro-

nie Mary MacKillop i jej dzieło przepięknie 

się rozwinęło. Nie ma w zasadzie dzisiaj 

miejsca gdzie by nie było tych sióstr i ich 

szkół. W ogóle szkolnictwo australijskie w 

jednej trzeciej jest szkolnictwem katolic-

kim. M.in. jest to wielką zasługą Mary 

MacKillop.  

 

- Ona nie ograniczyła się do samej 

Australii. Udała się też do Nowej Zelan-

dii, gdzie jej siostry zakładały szkoły. 

Przepłaciła to zdrowiem: tam dostała 

wylewu i częściowego paraliżu, na 

skutek czego, już po powrocie do Au-

stralii, zmarła 9 lat później. Zgromadze-

nie jednak przetrwało i działa po dziś 

dzień. 

 

Wiesław Słowik SJ: Jak najbardziej. Nie 

jest już może tak bardzo prężne, ze 

względu na brak powołań, jednak mimo 

wszystko ciągle działa i nadal wiele zna-

czy. Mary MacKillop zmarła w 1909 r. 

Wówczas to zgromadzenie było jednym z 

najbardziej liczących się, zwłaszcza jeśli 

chodzi o edukację w miejscach najtrud-

niejszych, nie tyle w wielkich miastach, ile 

w terenie. Długo czekaliśmy na jej beatyfi-

kację. Proces kanoniczny rozpoczął się 

już w 1973 r., a dopiero w 1995 r. była 

beatyfikowaną, ku radości całej Australii. 

Na pewno jej kanonizacja, czyli wyniesie-

nie na ołtarze w całym Kościele po-

wszechnym, jest dla Australijczyków 

ogromnym wydarzeniem i powodem do 

wielkiej radości.  

 

- Kanonizacja wskazuje daną osobę 

jako przykład dla całego Kościoła. 

Czego może uczyć współczesnych 

ludzi, także w Polsce, święta wkrótce 

Mary MacKillop? 

 

Wiesław Słowik SJ: Przede wszystkim 

umiłowania drugiego człowieka. W Austra-

lii podkreśla się, że każdy powinien mieć 

równe prawa. Mówi się również o bliskości 

człowieka do człowieka – nie dlatego, że 

jest bogaty czy coś znaczy, tylko dlatego, 

że jest człowiekiem: ma prawo do szacun-

ku, do równości. Tego właśnie uczy Mary 

MacKillop. Ona koncentruje w sobie du-

chowość przeciętnego Australijczyka. 

Uważam też, że uczy nas umiłowania 

Kościoła. Nawet wtedy, kiedy na skutek 

ludzi Kościoła, w tym hierarchii, doznała 

ogromnej krzywdy, potrafiła do końca 

zachować miłość do Kościoła i odróżnić co 

jest błędem w decyzjach hierarchii, czy 

jakąś pomyłką, a czym faktycznie jest 

Kościół Chrystusowy. Jej wolność we-

wnętrzna jest ogromnie atrakcyjna. Po-

dobnie jej zapał, otwartość i niemalże 

bohaterstwo w tym, co robiła. Mówimy tu o 

szkołach, ale także o opiece nad kobieta-

mi, nad sierotami i ludźmi biednymi. Jej 

dzieła miłosierdzia, przytułki i opieka nad 

potrzebującymi pomocy są równie ważne i 

stanowią także dla nas przykład do naśla-

dowania.  

Za: Radio Watykańskie  

 

 

 

 

   

  Zapowiedzi wydarzeń  

 

 

Zaproszenie na Pielgrzymkę Osób 

Konsekrowanych na Święty Krzyż  

Już tradycyjnie przewodniczący Komisji 

Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia 

Kosekrowanego i Stowarzyszeń Życia 

Apostolskiego bp Kazimierz Gurda zapra-

sza na Pielgrzymkę Osób Konsekrowa-

nych do sanktuarium na Świętym Krzyżu w 

dniu 11 września. Sanktuarium to, prowa-

dzone dzisiaj przez oblatów było świad-

kiem narodzin pierwszej wspólnoty bene-

dyktyńskiej na ziemiach polskich. Piel-

grzymki osób konsekrowanych zostały 

zainicjowane w millenium powstania tej 

wspólnoty. Przyłączając się do tego zapro-

szenia prosimy szczególnie zakonne 

wspólnoty formacyjne o liczny udział w 

modlitewnym spotkaniu. Oto przewidywany 

program pielgrzymki: 

 10.

00 

 - Rozpoczęcie pielgrzymki Modlitwa 

i powitanie - Bp Kazimierz Gurda.    

10.

 15 

 - Konferencja „Charyzmaty w życiu 

wspólnot i osób konsekrowanych" -  Ks. dr 

Kazimierz Wójtowicz.   

Świadectwa:  Świadectwo siostry Jadwigi 

Kisielewskiej ze Zgromadzenia Sióstr 

Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (Sio-

stry Szarytki)   

Świadectwo siostry Małgorzaty Więcek ze 

Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Naj-

świętszej Maryi Panny Niepokalanie Po-

czętej (Siostry Służebniczki Starowiej-

skie).  

11.

30

  - EucharystiaPrzewodniczenie i 

homilia - Bp Ordynariusz Diecezji Sando-

mierskiej Krzysztof Nitkiewicz.   

13.

00 

 - Posiłek.   

14.

30 

 - Adoracja Najświętszego Sakramen-

tu i Koronka do Miłosierdzia Bożego - 

Siostry ze Zgromadzenia Najświętszej 

Rodzin z Nazaretu (Siostry Nazaretanki). 

Ucałowanie relikwii Krzyża Świętego 

Zakończenie pielgrzymki 

VI Saletyńskie Czuwanie Młodzieży 

na Ukrainie 

 

W dniach 19-22 sierpnia 2010 roku w 

Łanowicach na Ukrainie odbędzie się VI 

Czuwanie Młodzieży organizowane przez 

Misjonarzy Saletynów. Tematem tegorocz-

nego spotkania jest hasło: Wierzę w Ko-

ściół. Pomysł zorganizowania takiego 

czuwania młodzieży w Łanowicach zrodził 

się sześć lat temu wśród pracujących na 

Ukrainie od wielu lat Misjonarzy Salety-

nów. Wszystko to – jak podkreśla ks. Józef 

Krzyszycha MS, proboszcz parafii w Ła-

nowicach – w trosce o integrację młodzie-

ży katolickiej z zachodnich dekanatów 

Archidiecezji Lwowskiej. 

 

W spotkaniu uczestniczyć będzie młodzież 

z saletyńskich parafii (Łanowice, Busk, 

Nikopol, Zaporoże), dekanatu samborskie-

go, oraz z Pnikuta, Kamionki Buskiej, 

Strzelczysk. Centralnym punktem Czuwa-

nia jest codzienna Eucharystia i wspólna 

modlitwa. Oprócz tego także praca w 

grupach, Adoracja Najświętszego Sakra-

mentu czy też Droga Krzyżowa wokół 

Kalwarii Saletyńskiej. Zapraszani są różni 

Goście z konferencjami. Młodzi mogą 

również posłuchać dobrej chrześcijańskiej 

muzyki. Co roku program jest dynamizo-

wany, dodawane są nowe punkty, tak by 

młodzież przybyła do Łanowic wyjechała 

po tych trzech dniach jeszcze bardziej 

ubogacona duchowo. 

 

Wielką pomocą służy schola z Sambora, 

która jest odpowiedzialna za stronę mu-

http://www.jeziuci.pl/
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zyczną oraz p. H. Melnarowicz z Sambora, 

wspierający organizatorów nagłośnieniem. 

Posiłki dla młodzieży przygotowuje mło-

dzież z Łanowic. Zakwaterowanie – dla 

dziewcząt na plebanii, a dla chłopców są 

miejsca przygotowane w namiotach. 

 

Na przestrzeni sześcioletniej historii łano-

wickich czuwań wśród tematów pojawiały 

się m.in.: Postawcie Eucharystię w cen-

trum swojego życia (2005), Łzy Maryi 

naszą nadzieją (2006), Przypatrzcie się, 

bracia, powołaniu waszemu (2007), Być 

uczniem Chrystusa (2008), Otoczmy tro-

ską życie (2009).        ks. Piotr Szweda MS  

Za: www.saletyni.pl 

 

Rajd 3,6 s. - Ekspedycja Jerozolima 

 

16 sierpnia rusza wyprawa rowerowa „Rajd 

3,6 s. - Ekspedycja Jerozolima". Jest to 

akcja zainicjowana przez ewangelizacyjną 

wspólnotę młodzieżową Niniwa i „Stowa-

rzyszenie Oblacka Pomoc Misjom LUMEN 

CARITATIS" celem pomocy afrykańskim 

dzieciom umierającym z głodu. „Rajd 3,6 s. 

- Ekspedycja Jerozolima" jest pielgrzymką 

rowerową 15 młodych ludzi, którzy z całym 

wyposażeniem (bez pomocy samochodu!) 

jadą z Kokotka – Lublińca do Ziemi Świę-

tej. Codziennie przemierzać będą średnio 

150km! 

Swój trud związany z trudem wyprawy 

chcą ofiarować w intencji głodujących 

dzieci w Afryce, bowiem co 3,6 sekundy z 

tego powodu ginie na świecie jedno dziec-

ko! Chcemy swoim zaangażowaniem 

uczulić innych na tę trudną sytuację. W 

czasie akcji uruchomiona zostanie usługa 

sms i inne formy przekazu pieniędzy na 

przyświecający wyprawie cel. Wyprawa 

rozpocznie się 16 sierpnia o 05:00 Mszą 

Świętą za uczestników którą odprawi ks. 

biskup. Jan Wieczorek. Planowane zakoń-

czenie będzie 24.09.2010.  

Wyprawę swoim patronatem objęli : o. 

Ryszard Szmydki OMI Prowincjał Polskiej 

Prowincji Misjonarzy Oblatów; Rzecznik 

Praw Dziecka RP Marek Michalak; bp 

gliwicki Jan Wieczorek.   Za: www.oblaci.pl   

Pallotyni zapraszają na 30. rocznicę 

koronacji wizerunku Matki Bożej w 

Hodyszewie 

W Hodyszewie trwają przygotowania do 

uroczystych obchodów 30. ROCZNICY 

KORONACJI wizerunku Matki Bożej Po-

jednania, Królowej Podlasia. Już w ponie-

działek 23 sierpnia w sanktuarium hody-

szewskim będzie miało miejsce spotkanie 

modlitewne transmitowane od godz. 18.00 

przez Radio Maryja oraz TV Trwam.  

W sobotę 28 sierpnia, u źródeł Krynicy 

zaplanowana jest uroczysta Msza św. pod 

przewodnictwem J. Em. ks. kard. Fran-

ciszka Macharskiego, który 30 lat temu 

osobiście nałożył korony na wizerunek 

Matki Bożej Pojednania, Królowej Podla-

sia, w Hodyszewie.  

Po czuwaniu modlitewnym, wierni powrócą 

w procesji do sanktuarium, gdzie kolejnej 

Mszy św. o północy będzie przewodniczył 

ks. bp Tadeusz Zawistowski, pasterz po-

mocniczy diecezji łomżyńskiej. W niedzielę 

29 sierpnia natomiast, o godz. 12.00, drugi 

biskup pomocniczy z Łomży – Tadeusz 

Bronakowski, poprowadzi uroczystą Eu-

charystię odpustową.  

Wszystkich serdecznie zapraszamy do 

włączenia się bezpośredniego lub ducho-

wego w obchody rocznicowe koronacji 

wizerunku Matki Bożej Pojednania w Ho-

dyszewie!                    Za: www.pallotyni.pl. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

Od redakcji  

Bardzo prosimy o umieszczanie na zakonnych stronach internetowych banerów portalu internetowego 

www.zyciezakonne.pl . Są one do pobrania w prosty sposób po wejściu na naszą stronę, a następnie kliknięciu odsyłacza 

u samego jej dołu nazwanego po prostu „BANERY” 
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