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Wiadomość tygodnia 

 

 

100 rocznica urodzin Matki Teresy 

 

Benedykt XVI o Matce Teresie 

 

Kościół i cały świat jest wdzięczny Bogu 

za nieoceniony dar, jakim była bł. Matka 

Teresa. Jest nim ona nadal dzięki niestru-

dzonej pracy jej duchowych córek i synów, 

którzy kontynuują jej dzieło, służąc Chry-

stusowi w najuboższych z ubogich – pisze 

Papież z okazji przypadającej setnej rocz-

nicy urodzin założycielki Misjonarek Miło-

ści do przełożonej generalnej tego zgro-

madzenia, s. Mary Premy.  

 

Benedykt XVI zwraca uwagę, że posługują 

one ubogim, chorym, samotnym i opusz-

czonym, widząc w nich samego Pana 

Jezusa. Ojciec Święty zapewnia, że włą-

cza się duchowo w rocznicowe obchody. 

 

Stulecie urodzin Matki Teresy z Kalkuty 

świętuje się na całym świecie. W Rzymie 

obchody rozpoczęły się 26 sierpnia otwar-

ciem wystawy fotograficznej o jej życiu, 

dziełach i przesłaniu w Palazzo della 

Cancelleria, siedzibie papieskich trybuna-

łów przy Corso Vittorio Emanuele II, oraz 

Eucharystią. Przewodniczył jej w tamtej-

szym kościele św. Wawrzyńca „in Dama-

so” kard. Angelo Comastri, archiprezbiter 

bazyliki watykańskiej. W rzymskich do-

mach kontemplacyjnych gałęzi Misjonarek 

i Misjonarzy Miłości rozpoczęły się modli-

twy w formie nowenny, a następnie stałej 

adoracji eucharystycznej przed liturgicz-

nym wspomnieniem błogosławionej, ob-

chodzonym 5 września. Zostanie wtedy 

odprawiona uroczysta Msza w kościele 

św. Grzegorza na wzgórzu Celio, przy 

którym Matka Teresa zatrzymywała się 

podczas swych pobytów w Wiecznym 

Mieście. Eucharystii przewodniczyć będzie 

pochodzący z Indii kard. Ivan Dias, prefekt 

Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. 

Wystawa fotograficzna w Palazzo della 

Cancelleria potrwa do 7 października, 

kiedy przypada 60. rocznica założenia 

przez Matkę Teresę zgromadzenia Misjo-

narek Miłości. 

  

Życie i dzieło Matki Teresy nadal nie prze-

staje być inspiracją dla młodych i starych, 

dla bogatych i ubogich, dla ludzi każdej 

drogi życia, religii czy narodowości. Zwra-

ca na to uwagę przełożona generalna 

Misjonarek Miłości w przesłaniu do współ-

pracowników i przyjaciół dzieła tej błogo-

sławionej na całym świecie z okazji stule-

cia jej urodzin. S. Mary Prema Pierick, 

urodzona 57 lat temu w Niemczech, kieru-

je zgromadzeniem od ubiegłego roku jako 

druga z kolei następczyni założycielki. 

 

 

 

Przesłanie przełożonej generalnej 

Misjonarek Miłości 

 

Przełożona generalna przytacza słowa 

Matki Teresy: „Bóg stworzył nas do więk-

szych rzeczy – abyśmy kochali i aby nas 

kochano”. „To jej przesłanie pozwala nam 

spojrzeć poza zmagania, samotność i 

krzywdy naszego codziennego życia – 

pisze s. Mary Prema. – Jesteśmy powoła-

ni do czegoś nieskończenie większego, 

niż bogactwa, talent, sława czy przemija-

jące przyjemności. Jesteśmy powołani, by 

patrzeć na Boga, miłującego nas Ojca, i 

zdać sobie sprawę, że On nas bezgra-

nicznie od wieków kocha, oraz by dzielić 

się tą miłością ze wszystkimi wokół nas, 

poczynając od naszych rodzin. Matka 

Teresa powiedziała: «Uśmiechajcie się do 

siebie nawzajem, znajdźcie czas jeden dla 

drugiego w waszej rodzinie. Nigdy nie 

wiemy, jak wiele dobra sprawić może 

zwykły uśmiech»”. Przełożona generalna 

Misjonarek Miłości zachęca, by stulecie 

urodzin założycielki obchodzić dzieląc się 

radością kochania i bycia kochanym, 

modląc się o lepsze poznanie miłości 

Boga do nas. Będziemy ją wtedy nieśli 

innym, dając im z wielką miłością małe 

rzeczy – uśmiech, życzliwe słowo, po-

mocną dłoń. Wtedy świat wokół nas się 

zmieni, bo jak mówiła błogosławiona, 

„uśmiech rodzi uśmiechy, a miłość rodzi 

miłość”. 

  

Stulecie urodzin błogosławionej w 

jej rodzinnym Skopje 

 

Agnesë Gonxhe Bojaxhiu, przyszła Matka 

Teresa z Kalkuty, urodziła się 26 sierpnia 

1910 r. w albańskiej rodzinie pochodzącej 

z Kosowa w mieście Skopje. Jest to obec-

nie stolica Republiki Macedonii. Trwające 

tam przez cały rok obchody stulecia uro-

dzin wielkiej rodaczki mają charakter nie 

tylko religijny, ale też państwowy. Hołd 

Misjonarce Miłości oddali prezydent Ma-

cedonii i tamtejszy parlament podczas 

specjalnej sesji. Wskazano na humanitar-

ny wymiar posługi Matki Teresy. Kulmina-

cją dzisiejszych uroczystości kościelnych 

w Skopje jest wieczorna Eucharystia, 

sprawowana w tamtejszej katedrze przez 

abp. Belgradu Stanislava Hočevara. Pod-

kreśla on, że Macedończycy uwypuklają 

charyzmatyczną miłość błogosławionej do 

umierających, chorych i ludzi porzuconych 

$#guid{81189B2E-6230-42BE-B5BD-76CA6FF498C1} #$ 
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na ulicach Kalkuty. W Domu Pamięci 

Matki Teresy w Skopje otwarto też po-

święconą jej wystawę fotografii. 

 

Misjonarki Miłości w ojczyźnie Jana 

Pawła II 

 

Od 1983 r. misjonarki miłości pracują 

również w Polsce. W samym zgromadze-

niu jest już 120 Polek. Ich praca jest bar-

dzo ceniona, o czym świadczy między 

innymi fakt, że to właśnie Polce powierzo-

no prowadzenie nowicjatu w generalnym 

domu zgromadzenia w Kalkucie. 

 

Wśród polskich Misjonarek Miłości tylko 

11 pracuje w Polsce, a pozostałe są na 

misjach w którymś z 766 domów rozsia-

nych w 137 państwach świata. Pierwsze 

siostry, które Matka Teresa przywiozła do 

Polski w 1983 r. były prezentem imienino-

wym dla Jana Pawła II. Przyjechały, bo-

wiem, 3 listopada w wigilię wspomnienia 

św. Karola Boromeusza. Teraz istnieje już 

pięć domów w Polsce: w Warszawie, w 

Zaborowie, w Katowicach, Szczecinie i 

Łodzi. W tych domach pracuje 37 sióstr, 

które pochodzą z 15 krajów świata – po-

wiedziała Radiu Watykańskiemu s. Cecile 

ze zgromadzenia Misjonarek Miłości. 

 

Poprzez ten międzynarodowy charakter 

naszych wspólnot Matka Teresa ukazuje, 

jak z resztą i cały Kościół to czyni, że 

najrozmaitsze narody i kultury mogą żyć w 

zgodzie i miłości, przebaczając sobie 

nawzajem, a przez to przynosząc obfity 

owoc. W swej pracy wśród najuboższych 

siostry stykają się najczęściej z tym swo-

istym, nowoczesnym trądem alkoholizmu, 

bezdomności, bezradności i samotności 

ludzkiej. Przesłaniem Matki Teresy było to, 

że Kalkuta jest wszędzie, a wystarczy 

tylko otworzyć oczy, że nie trzeba szukać 

Chrystusa w ubogich, dalekich krajach, ale 

w tych niechcianych, pogardzanych, od-

rzuconych, którzy są tu, blisko nas, są w 

naszych rodzinach – mówiła polska misjo-

narka. 

 

Przypomnijmy, że na rok przed swoją 

śmiercią Matka Teresa skierowała list do 

Polaków. „Bóg chce – napisała w 1996 r. – 

abym zwróciła się do Was w imieniu nie 

narodzonych dzieci. Życie jest najpiękniej-

szym darem Boga. Nie wolno nam nisz-

czyć ani ingerować w ten piękny Boży dar. 

Dlaczego dzisiaj ludzie boją się małego 

dziecka? Ponieważ chcą mieć łatwiejsze, 

bardziej komfortowe życie. Bać się należy 

jedynie łamania Bożych praw. Jak wielo-

krotnie mówiłam, tym, co najbardziej nisz-

czy pokój, jest aborcja – ponieważ jeżeli 

matka może zabić swoje dziecko, co może 

powstrzymać ciebie i mnie od zabijania się 

nawzajem. Ofiaruję wszystkie swoje cier-

pienia, abyście wybierali życie" – pisała do 

Polaków Matka Teresa w 1996 r. 

 

Za: Radio watykańskie  

.Za

 

     

  Wiadomości krajowe 

 

Uroczystości Matki Bożej Często-

chowskiej na Jasnej Górze 

 

Uroczysta suma o godz. 11.00 na Jasnej 

Górze z udziałem Episkopatu Polski to 

główny punkt przypadającej 26 sierpnia 

uroczystości Najświętszej Maryi Panny 

Częstochowskiej. Eucharystii z udziałem 

ok. 50 tys. osób przewodniczy abp Józef 

Kowalczyk, Prymas Polski, metropolita 

gnieźnieński. Homilię wygłosił metropolita 

gdański abp Leszek Sławoj Głódź.  

 

  

„W dniu dzisiejszym mija trzydzieści lat od 

homilii wygłoszonej z tego miejsca przez 

Księdza Prymasa, Stefana kardynała 

Wyszyńskiego, gdy przez Polskę szedł 

powiew nowych czasów, ujawniony przez 

robotników w strajkach. Wszędzie był z 

nimi krzyż i była Maryja w znaku Jasno-

górskiej Ikony. Ksiądz Prymas zwrócił się 

do wszystkich Polaków, prosząc o rozwa-

gę oraz troskę o wspólny dom, któremu na 

imię Polska” – przypomniał w powitaniu o. 

Izydor Matuszewski, generał Zakonu Pau-

linów.  

 

 „Dzisiaj modlimy się o mądrość dla 

wszystkich Polaków, abyśmy potrafili róż-

nić się, ale mądrze, uczciwie i z troską o 

naród, którego korzenie są osadzone w 

tradycji krzyża, pod którym stoi nieugięcie 

Matka i Królowa” – powiedział o. generał.  

 

Rozpoczynając Mszę św. Prymas Polski 

abp Józef Kowalczyk modlił się o „dar 

mądrości dla każdego z nas, dla całej 

Ojczyzny, dla wszystkich, którzy ją stano-

wią”. „Prosimy Boga, aby darem mądrości 

darzył w sposób szczególny tych, którzy 

mają udział we władzy administracyjnej, 

ustawodawczej, sądowej, wykonawczej w 

Ojczyźnie naszej, i aby troszczyli się o 

dobro wspólne wszystkich, o sprawiedli-

wość społeczną, o poszanowanie godności 

każdego człowieka, o poszanowanie świę-

tości krzyża Chrystusowego, tak, jak nas o 

to prosił Jan Paweł II w czasie swojej 

pielgrzymki do Ojczyzny”.  

Jasna Góra. Najsławniejsze z polskich 

sanktuariów maryjnych - mówił w homilii 

abp Leszek Sławoj Głódź - Tu zawsze 

byliśmy wolni. Przed oblicze Czarnej Ma-

donny, przynosiliśmy nasze sprawy: te w 

wymiarze Kościoła, Państwa, Narodu. To 

stąd rozlegał się głos Pasterzy Kościoła w 

Polsce. Także w godzinie zagrożeń dla 

życia Narodu, jego wolności i chrześcijań-

skiej tożsamości”. (…) 

Część homilii kaznodzieja poświęcił sytu-

acji Kościoła w Polsce za czasów PRL-u, i 

w ostatnich 20 latach przemian ustrojo-

wych. (…) Kaznodzieja nawiązał także do 

tragedii pod Smoleńskiej oraz poruszył 

sprawę krzyża pod Pałacem Prezydenc-

kim. Przywołał oświadczenie Episkopatu w 

sprawie krzyża, „w trosce o cześć Krzyża, 

jego godność, jego świętość zagrożoną ze 

strony tzw. obrońców tolerancji”. „Jest w 

tym apelu mowa o potrzebie wzniesienia 

pomnika ofiar smoleńskiej tragedii, godne-

go ich ofiary, i godnego służby Polsce” 

(oklaski) – powiedział ks. arcybiskup.  

 

„I nie należy przecież Pasterzy Kościoła 

czynić odpowiedzialnymi za wyjście z tej 

sytuacji. I nie wolno biskupów brać za 

parawan, a krzyża traktować jako zakład-

nika (oklaski). Trzeba słuchać głosu Naro-

du, serca Narodu, i sumienia Narodu! I 

słowa te adresowane są do konkretnych 

ludzi i ugrupowań politycznych, bo w ich 

ręku leży klucz do właściwego rozwiązania 

i podjęcia decyzji, na którą czekają obywa-

tele Ojczyzny (oklaski).  

 

Decyzji, której źródłem winien być obowią-

zek pamięci o tych, którzy wyprzedzili nas 

na drodze do wieczności. Decyzji, której 

źródłem winna być Polska jutra (oklaski). I 

niech wie, i niech pamięta, jakich Synów i 

Córki miała, jaką tragedię Polska przeżyła 

wiosną 2010 roku, i jaką przeżywa po dziś 

dzień” (oklaski) – apelował metropolita 

gdański.  

 

Kaznodzieja podkreślił, że w obecnej sytu-

acji Polsce nie potrzebny jest „dawny język 

politycznego dyskursu, arogancja, jedno-

stronność, pewność siebie”. Stwierdził, że 

wiele mediów „straciło obiektywizm, poszło 

na służbę manipulacji, jednostronnej pro-

pagandy” (oklaski). Podkreślił, że palącym 

problemem jest troska o rodzinę, ponieważ 

według danych GUS-u, Polaków będzie 

mniej w 2050 roku o 6 milionów. Podkreślił, 

http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/8850.mp3
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/8851.mp3
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/8856.mp3
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że w życiu społecznym i politycznym po-

trzeba więcej ludzi sumienia, którzy „oko-

licznościom się nie kłaniają, i nie zostawia-

ją prawd za drzwiami, co nie wyznają 

przykazań parzystych, a nieparzyste od-

suwają na bok”. (…)  

Homilia była wielokrotnie przerywana 

oklaskami zgromadzonych wiernych, rów-

nież na zakończenie kazania abp Głódź 

otrzymał długie oklaski. o. Stanisław To-

moń                       Za: www.jasnagora.com  

800-lecie konsekracji kościoła  

cystersów w Jędrzejowie 

 

O pomnożenie i przekazanie kolejnym 

pokoleniom wiary, bez której "nie można 

zrozumieć dziejów ani teraźniejszości 

naszego narodu" - apelował w niedzielę 

kard. Stanisław Dziwisz podczas obcho-

dów 800. rocznicy konsekracji kościoła w 

Jędrzejowie. Metropolita krakowski prze-

wodniczył koncelebrze dziękczynnej sumy 

odpustowej podczas jubileuszowych uro-

czystości w kościele najstarszego polskie-

go opactwa cystersów. 

 

 

 

"Ten wspaniały kościół nie może zostać 

zredukowany jedynie do roli zabytku archi-

tektury i sztuki - choćby najważniejszego w 

regionie. Nie jest też tylko budowlą o pa-

sjonującej historii czy skarbcem wielowie-

kowej kultury - nawet religijnej czy ducho-

wej. Ostatecznie nie zrodził się on wyłącz-

nie z ludzkiego dążenia do piękna, ani nie 

ocalał do dziś jedynie przez szacunek dla 

historycznego dziedzictwa. Zrodził się - i 

żyje po dziś dzień - z pytania o Chrystusa" 

- powiedział do około 1,5 tys. wiernych 

kard. Dziwisz.  

 

Opactwo jędrzejowskie powstało około 

1140 roku, jako filia burgundzkiego klasz-

toru Marimond. Rozbudowany później 

kościół ponownie konsekrował w 1210 

roku biskup krakowski Wincenty Kadłubek. 

Obecnie opactwo jest także sanktuarium 

bł. mistrza Wincentego (1160-1223) - 

słynnego kronikarza dziejów Polski, który 

zrezygnował z biskupstwa krakowskiego, 

został cystersem w Jędrzejowie, gdzie 

zmarł i został pochowany. W 1764 roku 

papież Klemens XIII beatyfikował go.  

 

Kard. Dziwisz podkreślił, że bp Wincenty 

Kadłubek słusznie nazywany jest "ojcem 

kultury polskiej", a także "mistrzem poko-

lenia XIII-wiecznych polskich świętych" - 

Jadwigi Śląskiej, Jacka, Kingi, Bronisławy, 

Salomei, Jolanty, Sadoka z towarzyszami i 

czczonego w Krakowie bpa Prandoty. 

"Cała ta grupa świętych ukształtowała się 

w szkole błogosławionego Wincentego, w 

atmosferze wiary i kultury chrześcijańskiej, 

które on w podziwu godny sposób pielę-

gnował" - zaznaczył metropolita krakowski, 

przytaczając słowa wypowiedziane w 

Jędrzejowie przez kard. Karola Wojtyłę.  

 

Niedzielną uroczystość w opactwie po-

przedziło trzydniowe przygotowanie du-

chowe wspólnoty parafialnej. W sobotę 

odbyła się m.in. procesja z kościoła do 

Kopca spotkania, oddalonego o około 800 

m od świątyni miejsca, w którym - wedle 

tradycji - mnisi przywitali przybyłego pieszo 

z Krakowa do Jędrzejowa biskupa Wincen-

tego. Adoracja jego relikwii zakończyła 

odpust.  

 

Na wszystkich melomanów czekała wie-

czorna niespodzianka: na godz. 19 zapla-

nowano finał XVI Międzynarodowego 

Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. 

Wystąpili: Grażyna Barszczewska – recy-

tacja, Magdalena Idzik – mezzosopran i 

Roman Szlaużys – organy. Przed publicz-

nością zaprezentował się także chór „Pa-

sja” pod dyrekcją Marka Wolskiego.  

Za: www.wachock.cystersi.pl 

 

Początek Roku Kolbiańskiego w 

Niepokalanowie 

 

W Niepokalanowie zainaugurowano Rok 

Kolbiański, ogłoszony przez franciszkanów 

w 69. rocznicę śmierci św. Maksymiliana 

Kolbego w obozie koncentracyjnym w 

Auschwitz. Jak podkreślił w Radiu Niepo-

kalanów gwardian klasztoru o. Stanisław 

Piętka OFMConv: "W tym Roku Kolbiań-

skim przyjdzie nam przyjrzeć się sobie i 

zastanowić się, ile jest w nas chrześcijań-

stwa i człowieczeństwa, ile jesteśmy goto-

wi dać Chrystusowi i człowiekowi w po-

trzebie i czy potrafimy kochać nad życie, 

bo to jest kolbińskim dziedzictwem".  

Na hasło obchodów wybrano słowa sługi 

Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego: "Nie 

gaście ducha Ojca Maksymiliana". 

Prowincjał franciszkanów z Warszawy o. 

Mirosław Bartos OFMConv podkreśla, że 

do okrągłej 70. rocznicy śmierci św. Mak-

symiliana zakonnicy chcą się przygotowy-

wać przez cały rok. Chcą jak najlepiej żyć 

miłością do drugiego człowieka, wzorując 

się na Męczenniku Miłości.  

Dla Rycerstwa Niepokalanej jest to szcze-

gólny czas, bo to św. Maksymilian założył 

ten ruch ponad 90 lat temu i przetrwał on 

do dziś - zaznaczył o. Mirosław Adaszkie-

wicz, asystent Międzynarodowy Rycerstwa 

Niepokalanej. Rycerze Niepokalanej mają 

dokonać refleksji nad spuścizną Założycie-

la i szukać nowych sposobów realizowanie 

jego testamentu - podkreślił o. Daszkie-

wicz.  14 sierpnia br. we mszy św. w bazy-

lice w Niepokalanowie, inaugurującej Rok 

Kolbiański, uczestniczyli mieszkańcy oko-

licznych miejscowości, pielgrzymi, fran-

ciszkanie z Niepokalanowa i innych klasz-

torów, księża diecezjalni oraz władze 

samorządowe gminy Teresin i Powiatu 

Sochaczewskiego. Po Eucharystii miało 

miejsce błogosławieństwo relikwiami św. 

Maksymiliana. Zgromadzeni udali się też 

pod pomnik założyciela Niepokalanowa.  

 

Rok Kolbiański potrwa do 15 sierpnia 2011 

roku. Ważnym punktem obchodów będzie 

pielgrzymka do Niepokalanowa zaplano-

wana na 10 października br., a wcześniej 

rekolekcyjne spotkanie młodzieży "Max 

Festiwal", które przypada w dniach od 22 

do 26 sierpnia. W październiku swoją 

działalność edukacyjną zainauguruje Insty-

tut Maryjno-Kolbiański o nazwie "Kolbia-

num". Ponadto na Rok Kolbiński złożą się 

sympozja, wykłady, rekolekcje w parafiach 

połączone z przekazaniem relikwii Święte-

go i inne inicjatywy. o. Marek Wódka 

OFMConv, Radio Niepokalanów . Za: 

www.franciszkanie.pl  

Nowy dom Misjonarek Miłości w 

Warszawie 

Abp Henryk Hoser poświęcił wczoraj w 

Warszawie nowy dom zakonny Zgroma-

dzenia Sióstr Misjonarek Miłości. W prze-

kazanym budynku mieszka 28 zakonnic, 

które opiekują się najbardziej potrzebują-

cymi. W wygłoszonej homilii arcybiskup 

warszawsko-praski przypomniał, że Bóg, 

będąc miłością, szuka wcielenia w drugim 

człowieku. „Gdy Matka Teresa nadała 

nazwę swemu zgromadzeniu, Siostry 

Miłosierdzia «of Charity», to właśnie miała 

na myśli, że tym motorem naszego działa-

nia jest miłość, która staje się miłosier-

dziem” – stwierdził abp Hoser. 

Nowopoświęcony budynek pełni funkcję 

Domu Prowincjalnego Zgromadzenia 

Sióstr Misjonarek Miłości. Tutejsza prowin-

cja obejmuje cztery kraje. 

Za: Radio watykańskie  

IV Pallotyńskie Spotkanie Młodych 

W sobotę 28 sierpnia zakończyło się w 

Ołtarzewie IV Palotyńskie  Spotkanie Mło-

dych. Jego uczestnicy powtarzali, 

że przyjechali tutaj naładować akumulato-

ry. Kończą się wakacje i niedługo rozpocz-

nie się rok ciężkiej pracy. Na ten czas 

młodzież potrzebuje sił i motywacji 

do działania, dobrego działania. 

http://www.jasnagora.com/
http://www.wachock.cystersi.pl/
http://franciszkanie.pl/news.php?id=321
http://franciszkanie.pl/news.php?id=5728
http://franciszkanie.pl/news.php?id=103
http://franciszkanie.pl/news.php?id=103
http://franciszkanie.pl/news.php?id=103
http://franciszkanie.pl/news.php?id=6860
http://franciszkanie.pl/klik.php?url=http://www.radioniepokalanow.pl
http://www.franciszkanie.pl/
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 Drugi dzień spotkania to czas pochylenia 

się nad osobistą relacją z Bogiem. Naj-

pierw oddawaliśmy samych siebie Panu 

w porannej modlitwie. Później wysłuchali-

śmy świadectwa pana Leszka Dokowicza 

o tym, jak bliskość Boga umacnia człowie-

ka i może go wydobyć z najgłębszej doliny, 

najgorszego uwikłania. Na przykładzie 

swojego życia opisał nam system 

i symbolikę satanistycznych treści, wpaja-

nych nieświadomym tego młodym ludziom 

podczas największych imprez techno. 

 

W południe rozpoczęła się Msza święta, 

której przewodniczył ks. bp Krzysztof Za-

darko z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.  

W wygłoszonej homilii Ksiądz Biskup roz-

począł od pytania, jakie każdy z nas 

w czasie tych dni mógł sobie zadać – 

czego można dowiedzieć się, kiedy rozmy-

śla się o Miłości? Odpowiedzą może być 

refleksja z przypowieści o talentach 

z dzisiejszego fragmentu ewangelii. Chry-

stus w Swojej nauce mówi: Czuwajcie! 

Bądźcie przygotowani! Tyle Miłości, ile 

umiemy wydobyć ze swojego serca 

i obdarować nią innych ludzi, tyle mamy 

dać. (…) 

 

Na zakończenie homilii Ksiądz Biskup 

powiedział: Zabierzcie pragnienie stałego 

połączenia z Jezusem Chrystusem. Bo 

Chrystus jest niewyczerpanym źródłem 

Miłości, które ubogaca nas, jeśli spotyka-

my się z Nim osobiście. 

Hasło tegorocznego PSM-u brzmi: 

KOCHAM. Kochać i być Kochanym 

to potrzeba każdego człowieka. Miłość 

pobudza do dobrego działania, co powinno 

być celem chrześcijanina.           Za: 

www.spokanie.pallotyni.pl 

Salezjańskie Campo Bosco  

w Czerwińsku 

 

Już po raz siedemnasty młodzież z wielu 

miejsc Polski uczestniczyła w Campo 

Bosco, czterodniowym spotkaniu organi-

zowanym przez inspektorię warszawską 

salezjanów. Zapewne w pewnym odnie-

sieniu do 600. rocznicy bitwy pod Grun-

waldem hasło tegorocznego Campo 

brzmiało: „Przyobleczcie zbroję Bożą”, bo 

przecież właśnie w Czerwińsku nad Wisłą 

idący na wojnę z krzyżakami Władysław 

Jagiełło przeprawił się w lipcu 1410 przez 

Wisłę. 

Ponad 500 młodych ludzi rozbiło obóz w 

prastarym Czerwińsku i tutaj „zbroiło” się 

przed czekającym ich kolejnym rokiem 

zmagań, pracy, ale także radosnego prze-

żywania młodości. W tym prelegentami 

byli: Lech Dokowicz, Robert Tekieli, Ma-

riusz Jaskot, Monika Waluś, Marcin Jaki-

mowicz. W czasie sobotniego wieczornego 

koncertu wystąpili Maleo Reggae Rockers 

oraz Boanerges - Dzieci Gromu. W 

czwartkowy zaś wieczór Teatr ITP zapre-

zentował biblijny musical rockowy „Pro-

rock”.  

 

Liturgiom przewodniczyli salezjanie: ks. 

inspektor Sławomir Łubian, ks. Przemy-

sław Kawecki, ks. Adam Węgrzyn, ks. 

Sławomir Piotrowski oraz ks. Paweł Rud-

nicki. Podczas kończącej spotkanie nie-

dzielnej Eucharystii krzyż salezjanina 

koadiutora (brata zakonnego) przyjął nowi-

cjusz Sebastian Marcisz. 

Młodzi ludzie nie tylko uczestniczyli w 

programie zaproponowanym przez organi-

zatorów. Z niesamowitą energią i zaanga-

żowaniem włączali się w spontaniczne 

formy rekreacji, zabawy i tańców. Warto 

zaznaczyć, że nad wszystkim czuwały 

dziesiątki animatorów podzielonych na 

wiele grup odpowiedzialnych m.in. na 

porządek, kuchnię, czystość, zakwatero-

wanie, gości, animację czasu wolnego itp. 

Po raz kolejny oprawa muzyczna spoczęła 

na Acoustic Praise, który towarzyszył 

subtelnie podczas modlitwy i rozgrzewał 

podczas zdecydowanie swobodniejszych 

punktów programu. 

 Na stronach Campo Bosco można zoba-

czyć galerie, na których widać jakże wiele 

roześmianych twarzy oblanych pięknym 

słońcem. Towarzyszyło ono niczym znak 

Bożego błogosławieństwa wszystkim ryce-

rzom, którzy w dniach 18-22 sierpnia 2010 

r. przymierzali „zbroje” w mazowieckim 

Czerwińsku.              Za: www.salezjanie.pl 

W Oświęcimiu uroczystości w rocz-

nicę męczeństwa Św. Edyty Stein 

 

Edyta Stein nie chciała Chrystusa bez 

krzyża” – mówił ks. bp Tadeusz Rakoczy, 

który przewodniczył uroczystej Mszy św. w 

oświęcimskim Karmelu z okazji 68. roczni-

cy męczeńskiej śmierci św. Teresy Bene-

dykty od Krzyża. Wraz z ordynariuszem 

bielsko-żywieckim liturgię celebrowali 

księża diecezjalni i ojcowie karmelici bosi, 

a w klasztornej kaplicy modlili się także 

m.in. goście z Niemiec związani z Towa-

rzystwem św. Edyty Stein oraz organizacją 

„Pax Christi”, a także przedstawiciele 

Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych.  

 

U W homilii biskup podkreślił, że Edyta 

Stein była „człowiekiem kontemplacji obli-

cza Bożego”. Miała świadomość, że miłość 

do Chrystusa prowadzi przez cierpienie. 

Kto rzeczywiście kocha, nie zatrzymuje się 

przed perspektywą cierpienia z osobą 

ukochaną. A któż więcej cierpiał niż Jezus 

Chrystus?” – podkreślił hierarcha. Biskup 

odniósł się przy tym do kwestii walki z 

krzyżem, zapoczątkowanej, jego zdaniem, 

wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka w Strasburgu: „Ta walka miała i 

ma także swoich zwolenników w naszej 

ojczyźnie. I teraz zaostrza się coraz bar-

dziej. Wielu chciałoby, żeby krzyż zniknął i 

zamilkł, lecz nic nie jest bardziej wymowne 

jak krzyż zmuszony do milczenia” – pod-

kreślał biskup, cytując słowa Jana Pawła II.  

 

Przed Mszą w oświęcimskim Karmelu ks. 

bp Tadeusz Rakoczy przewodniczył modli-

twie w intencji pomordowanych oraz o 

pokój na świecie przy pomniku w Birkenau. 

Modlono się także słowami Psalmów. 

Uczestnicy ceremonii w ciszy zapalili zni-

cze na terenie byłego niemieckiego obozu 

hitlerowskiego.  

 

  

 

U roczystości rocznicowe odbywały się w 

Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. 

Wysłuchano m. in. wykładu ks. prof. Woj-

ciecha Zyzaka pt. „Wiara jako centralne 

zagadnienie w życiu i twórczości Edyty 

Stein”. Otwarto wystawę "Znaki Pamięci" i 

zaprezentowano książki "God and Au-

schwitz" i "Gott und Auschwitz" – angiel-

skie i niemieckie tłumaczenia pracy zbio-

rowej "Bóg i Auschwitz". Odbyła się także 

promocja odnowionego wydania Drogi 

Krzyżowej w Auschwitz-Birkenau, „Boże 

mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?” 

  

Edyta Stein urodziła się w 1891 roku we 

Wrocławiu, w rodzinie żydowskiej, jako 

jedenaste dziecko Zygmunta i Augusty z 

domu Courant. Jej pasją była filozofia. 

Zyskała wielkie uznanie Edmunda Husser-

la, twórcy fenomenologii, pod którego 

kierunkiem studiowała. Następnie już jako 

doktor filozofii i świetnie zapowiadający się 

naukowiec przeżyła nawrócenie i w 1922 

roku przyjęła chrzest w Kościele katolic-

kim. Przywdziała karmelitański habit, 

przyjmując w zakonie imię Teresy Bene-

dykty od Krzyża. 

 

Podczas masowego aresztowania Żydów 

w Holandii nie ominięty został także klasz-

tor sióstr karmelitanek w Echt. Edyta wraz 

z siostrą Różą zostały aresztowane i wy-

wiezione do Auschwitz. Tydzień po aresz-

towaniu obie zginęły w komorze gazowej. 

Ich ciała zostały spalone. Jan Paweł II 

ogłosił Edytę Stein błogosławioną w czasie 

swej pielgrzymki do Niemiec 1 maja 1987 

roku w Kolonii, a świętą – 11 października 

http://www.spokanie.pallotyni.pl/
http://www.campo.bosko.pl/galeria/
http://www.salezjanie.pl/aktualnosci/?insp=ALL&kat=3&id=3018
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1998 roku w Rzymie. Rok później ogłosił ją 

współpatronką Europy 

Za: www.karmel.pl 

 

Wernisaż wystawy poplenerowej 

„Licheń na sztalugach.  

Przedsionek nieba” 

 

Szósty plener malarski „Przedsionek nie-

ba” zorganizowany wspólnie przez Cen-

trum Kultury i Sztuki w Koninie oraz Dom 

Zakonny Zgromadzenia Księży Marianów 

w Licheniu Starym dobiegł końca. Jak 

przyznaje pani Danuta Drzewiecka, komi-

sarz licheńskiego pleneru, „tegoroczne 

malarskie święto w sanktuarium w Licheniu 

było pod wieloma względami wyjątkowe. 

Po raz pierwszy licheński plener można 

nazwać międzynarodowym, ponieważ do 

grona znakomitych polskich artystów pla-

styków dołączył także gość z zagranicy”. 

Mowa oczywiście o Ladislavie Steininge-

rze, twórcy z czeskiego Krnova. 

 

Wernisaż oficjalnie otworzyła p. Jadwiga 

Kujawińska, dyrektor CKiS w Koninie, 

która w kilku słowach przytoczyła historię 

licheńskiego pleneru.  Wśród gości, którzy 

przybyli na wernisaż, znaleźli się m. in. ks. 

Wojciech Sokołowski, Przełożony Domu 

Zakonnego Zgromadzenia Księży Maria-

nów, ks. Krzysztof Jędrzejewski, Ekonom 

Domu Zakonnego w Licheniu oraz Arka-

diusz Chmielewski, Radny Sejmiku Woje-

wództwa Wielkopolskiego.   

„Sanktuarium Maryjne w Licheniu jest 

miejscem niezwykłym. Poza tym, że jest 

ono miejscem oddawania czci Bogu, jest 

także miejscem kultury. Dobitnie można 

się o tym przekonać w roku obecnym, 

ponieważ otworzyliśmy niedawno mu-

zeum. Jest to wielka inicjatywa kulturalna 

bardzo ważna dla województwa wielkopol-

skiego, dla regionu konińskiego i samego 

Lichenia. Na terenie sanktuarium Maryjne-

go odbywa się coraz więcej wydarzeń 

kulturalnych. Jednym z nich jest właśnie 

plener malarski „Licheń na sztalugach”, 

który pięknie wpisuje się w kalendarz 

wydarzeń licheńskim sanktuarium” – po-

wiedział ks. Wojciech Sokołowski.    

Licheński plener związany jest z dwoma 

obszarami duchowości – wynikającej z 

tematu pleneru oraz wynikającej z bliskości 

miejsca sakralnego. Jak zgodnie przyznają 

artyści biorący udział w plenerze, dla nich 

jest to ogromne wyróżnienie, że swoje 

prace mogli tworzyć w tak wspaniałym 

miejscu, gdzie inspiracje mogli czerpać 

zarówno z duchowego wymiaru Lichenia, 

jak i z wymiaru stricte ziemskiego, związa-

nego z przepięknym usytuowaniem wśród 

lasów i jezior.     

W tegorocznym plenerze malarskim „Li-

cheń na sztalugach” wzięło udział 17 arty-

stów z Polski oraz Czech. Owocem ich 

twórczości jest kolekcja płócien oddająca 

atmosferę sanktuarium oraz okolic Liche-

nia. Wystawę obrazów, które powstały w 

trakcie pleneru „Licheń na sztalugach” 

można podziwiać  od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 7:30 do 18:00 w 

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie przy 

ulicy Okólnej 47a.  Za: www.lichen.pl  

Jasna Góra: Konkurs foto dla piel-

grzymów 

 

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny 

Częstochowskiej tradycyjnie wieńczy se-

zon pieszego pielgrzymowania na Jasną 

Górę, gdzie dotarły także ostatnie piel-

grzymki „namierzane” na Wirtualnej Mapie 

„Opoki” i Plusa. To jednak nie koniec ak-

tywności serwisu e-Pielgrzymka.pl, ponie-

waż właśnie rozpoczął się konkurs, w 

którym nagrodami są m.in. wyjazd do 

Ziemi Świętej, kolekcja Dzieła Zebrane 

Jana Pawła II oraz monety kolekcjoner-

skie.  

 

 

Pątnicy wędrowali wspólnie nieraz wiele 

dni. Jak podaje Biuro Prasowe Jasnej 

Góry, od 15 maja w 243 pieszych piel-

grzymkach dotarły do Częstochowy 136 

tys. 294 osoby. Szansę na zachowanie 

wspólnych przeżyć, wspomnień i przyjaźni 

daje im serwis społecznościowy e-

Pielgrzymka.pl stworzony przez Fundację 

„Opoka” oraz sieć Plus. E-pielgrzymi mają 

teraz szansę na wyjazd do Ziemi Świętej, 

ufundowany przez Katolickie Biuro Piel-

grzymkowe, dzięki konkursowi – wystarczy 

przesłanie choćby jednego zdjęcia do 

pielgrzymkowej galerii, MMS-em lub przez 

Internet.  

 

26 sierpnia rozpoczęło się głosowanie 

Internautów, którzy wskażą swoich fawory-

tów klikając na poszczególne zdjęcia w 

galerii e-Pielgrzymki.pl. Od 1 lipca liczba 

fotografii w serwisie przekroczyła już 4 000 

i stale rośnie – wybór nie będzie więc 

łatwy. Nagrodą specjalną dla Internautów 

jest kolekcja Dzieła Zebrane Jana Pawła II 

ufundowana przez Wydawnictwo M. Wielu 

uczestników konkursu otrzyma atrakcyjne 

książki ufundowane przez wydawców 

katolickich oraz monety kolekcjonerskie od 

NBP. Laureata nagrody głównej wyłoni 20 

września komisja konkursowa, w której 

znaleźli się m.in. Maciej Górnicki, prezes 

Fundacji „Opoka” i ks. Zbigniew Kapłański, 

autor „SMS-owych medytacji dla pielgrzy-

mów”. Wyniki już 20 września na 

www.epielgrzymka.pl!  

 

Właśnie w tym roku, po raz pierwszy, 

dzięki usłudze Plusa – MultiInfo, pielgrzymi 

i sympatycy pielgrzymowania mogli otrzy-

mywać „medytacje w 160 znakach” przy-

gotowane przez ks. Zbigniewa Kapłań-

skiego. Zainteresowanie medytacjami 

SMSowymi przekroczyło nasze oczekiwa-

nia – stwierdził Krzysztof Piądłowski z 

Fundacji „Opoka” - Odbiorcy pisali do nas 

na przykład, że „medytacje pomagały im 

zatrzymać się na chwilę w codziennej 

bieganinie i że chcieliby otrzymywać je nie 

tylko w sezonie pielgrzymkowym”.   

Za: www.jasnagora.com  

 

 

   

  Wiadomości zagraniczne  

 

 

Mentorella: 1500 lat sanktuarium 

maryjnego 

 

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na 

Mentorelli pod Rzymem świętuje 29 sierp-

nia jubileusz 1500 lat. Rozsławił je Jan 

Paweł II, który przybywał tam wielokrotnie. 

Najpierw jako biskup i kardynał, a następ-

nie jako Papież. Jego śladem poszedł też 

Benedykt XVI, który nawiedził Mentorellę 

już w pierwszym roku swego pontyfikatu. 

Specjalnym wysłannikiem na jubileusz 

sanktuarium Papież mianował kard. 

Giovanniego Battistę Re. Były prefekt 

Kongregacji ds. Biskupów przewodniczył 

dzisiejszym uroczystościom.  

 

W homilii purpurat nawiązał do piękna 

przyrody otaczającej maryjne sanktu-

arium. Zauważył, że przez wieki Mentorel-

la była ukrytą w górach oazą ciszy, reflek-

sji i modlitwy. Wobec piękna przyrody, 

wielowiekowych zabytków architektury i 

duchowości chrześcijańskiej, duch ludzki z 

łatwością otwiera się tu na Boga. Kazno-

dzieja przypomniał, że sanktuarium to było 

bardzo drogim miejscem dla Jana Pawła 

II. Posługę w nim pełnia od ponad 150 lat 

polscy księża zmartwychwstańcy. O jubi-

leusz i przebieg dzisiejszych uroczystości 

Radio Watykańskie zapytało kustosza 

tego miejsca ks. Adama Otrębskiego CR. 

 

„Po zakończonym triduum, po wczorajszej 

wigilii, kiedy była Msza i różaniec transmi-

towany przez włoskie Radio Maryja, dzi-

siaj rano uroczystościom jubileuszowym 

przewodniczył wysłannik Papieża, kard. 

Giovannim Battistą Re. Towarzyszyły mu 

http://www.karmel.pl/
http://www.lichen.pl/
http://www.epielgrzymka.pl/
http://www.jasnagora.com/
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też inne wielkie osobistościami reprezen-

tujące władze włoskie. Msza z pięknym 

śpiewem chóru rzymskiego pod dyrekcją 

Marco Frisina. Na zakończenie Eucharystii 

wysłannik Benedykta XVI pobłogosławił 

kopię figury Matki Bożej z Mentorelli” – 

mówił kustosz sanktuarium.  

 

 

 

„Poczta włoska wydała specjalną pieczęć 

z okazji jubileuszu Mentorelli, a Watykan 

wydał znaczek pocztowy. Natomiast popo-

łudniu znowu bardzo wielu pielgrzymów 

przyjechało na wielkie oratorium Totus 

Tuus dedykowane Janowi Pawłowi II 

przez chór diecezji rzymskiej i na zakoń-

czenie dnia taką górską Mszę odprawi bp 

z Tivoli Mauro Parmeggiani. Nie będzie 

nadzwyczajnych rzeczy, ale będą przede 

wszystkim pielgrzymi nasi, lokalni. Ich 

serca biją trochę inaczej, nie tylko od 

święta, ale również każdego dnia, kiedy 

tutaj przychodzą” - mówił o. Otrębski CR 

Za: Radio Watykańskie 

 

Peru: zasztyletowano popularnego 

franciszkanina 

 

W stolicy Peru Limie zamordowano 80-

letniego franciszkanina i jego 26-letniego 

współpracownika. Według pierwszych 

ustaleń policji sprawcami mordu byli naj-

prawdopodobniej ludzie, którzy korzystali 

z darmowej jadłodajni prowadzonej przez 

o. Lianána Ruiza Moralesa. Codziennie 

zgłasza się tam po pomoc ok. 1200 osób z 

całej Limy. 

 

O. Ruiz został zasztyletowany w swojej 

celi, natomiast jego współpracownik Ana-

nias Aguila w kuchni. Zamordowany fran-

ciszkanin należał do najpopularniejszych 

kapłanów w peruwiańskiej stolicy. Obok 

działalności dobroczynnej zajmował się 

również duszpasterstwem młodzieży, a 

także opiekował się kibicami i piłkarzami 

stołecznego klubu Alianza Lima.  

Za: Radio Watykańskie 

 

60. rocznica rozprawy z zakonami 

żeńskimi na Słowacji 

 

Dokładnie przed 60 laty, 29 sierpnia 1950 

r., czechosłowaccy komuniści rozpoczęli 

brutalną rozprawę z Kościołem. Proces 

likwidacji zakonów żeńskich, tzw. „Akcja 

R”, polegała na konfiskacie majątków 

zgromadzeń i aresztowaniach sióstr. Było 

to regularne i zaplanowane prześladowa-

nie tamtejszego Kościoła. Słowackie sio-

stry zakonne dziękowały dzisiaj Bogu za 

dar wolności i za wspaniałe świadectwo 

wierności Chrystusowi poprzedniczek w 

tamtym trudnym okresie prześladowań.  

 

Bez mała 2 tys. zakonnic ze 137 zgroma-

dzeń istniejących wtedy na Słowacji wy-

wieziono do północnych Czech i zmuszo-

no do pracy w fabrykach i na pegeerow-

skich polach w nieludzkich warunkach. 

Domy zakonne przejęło państwo a mają-

tek zniszczono lub rozgrabiono. Część 

sióstr, które pracowały w szpitalach lub w 

domach opieki, na jakiś czas pozostawio-

no, gdyż komuniści nie mieli zastępczego 

personelu medycznego. 

 

Uroczystej Mszy dziękczynnej na terenie 

seminarium duchownego w Badinie koło 

Bańskiej Bystrzycy, transmitowanej przez 

telewizję publiczną przewodniczył bań-

skobystrzycki bp Rudolf Balaż. 

 

Modlono się za wstawiennictwem bł. s. 

Zdenki Schelingovej ze Zgromadzenia 

Sióstr Krzyża Świętego, wyniesionej na 

ołtarze w 2003 r. w Bratysławie przez 

Jana Pawła II. S. Zdenka, męczennica, 

była jedną z ofiar prześladowania z lat 

pięćdziesiątych. Podobnie jak 88 innych 

sióstr zakonnych była sądzona i skazana 

za, jak głosiły wyroki sądów komunistycz-

nych, zdradę ustroju i ojczyzny. Dzisiejsza 

uroczystość była jednak przede wszystkim 

wielkim dziękczynieniem sióstr za dar 

wolności. Komunistom nie udało się zli-

kwidować życia zakonnego na Słowacji do 

roku 2000, jak planowali. Obecnie w tym 

kraju pracuje ponad 2 500 sióstr z 44 

różnych zgromadzeń, w tym kilka wspól-

not kontemplacyjnych.  

Za: Radio Watykańskie 

 

Figura Matki Bożej, Patronki Nie-

narodzonych w Amerykańskiej 

Częstochowie 

 

Kard. Józef Glemp poświęcił figurę Matki 

Bożej, Patronki Nienarodzonych w Amery-

kańskiej Częstochowie. W maryjnym 

sanktuarium Prymas senior przewodniczył 

uroczystej Eucharystii, po której odbyła się 

modlitwa w intencji nienarodzonych dzieci. 

Uroczystej liturgii w Narodowym Sanktu-

arium Matki Bożej Częstochowskiej w 

Doylestown przewodniczył Jego Eksce-

lencja ks. Prymas Józef Kardynał Glemp.  

 

Serdeczne słowa powitania skierował do 

ks. Prymasa Glempa o. Józef Olczak, 

prowincjał Zakonu Paulinów w USA : 

„Pragniemy wyrazić nasze podziękowanie 

za troskę, jaką otaczałeś ks. Prymasie 

nasze sanktuarium i całą Polonię Amery-

kańską. Dziękujemy za Twoje pielgrzymki 

w latach ubiegłych i cieszymy się z Twojej 

obecności na dzisiejszych uroczysto-

ściach”. (…) Ks. Prymas Józef Kardynał 

Glemp w homilii powiedział: „Pozwólcie, 

Bracia i Siostry, na akcent osobisty. Jako 

Prymas Polski przeżywałem zawsze uro-

czystość Matki Boskiej Częstochowskiej 

na Jasnej Górze. Jako Prymas senior 

mogę to święto przeżywać w Częstocho-

wie Amerykańskiej, a ponieważ byłem tu 

już kilkakrotnie, mogę wyrazić podziw dla 

dzieła ducha i wiary, z których sanktu-

arium Doylestown wyrasta. Do tego po-

dziwu względem wzrastającego dzieła 

Amerykańskiej Częstochowy włączam 

osobę wielkiego czciciela Maryi ks. Kardy-

nała Jana Króla z Filadelfii i paulina o. 

Michała Zembrzuskiego, odważnego 

pomysłodawcy modlącej się Częstochowy 

na Ziemi Amerykańskiej”. (…) 

 

 

 

Po Mszy św. asysta liturgiczna, dzieci w 

kolorowych strojach krakowskich z zespo-

łu tanecznego ‘Maki’, siostry zakonne, 

kapłani i wierni, którzy uczestniczyli w 

Eucharystii wyruszyli w procesji na miej-

sce, gdzie została usytuowana figura. 

Podczas marszu modlitwę w intencji nie-

narodzonych dzieci poprowadził kustosz 

sanktuarium o. Rafał Walczyk. Uroczyste-

go poświęcenia figury Matki Bożej dokonał 

Prymas Józef Glemp. W ceremonii 

uczestniczył również Andrzej Praszczyk, 

artysta wraz z małżonką Bożeną, córką i 

przyjaciółmi, który zaprojektował i wykonał 

figurę Matki Bożej.  

 

Figura ta stanowi swoisty dowód i pieczęć 

modlitwy w intencji dzieci nienarodzonych, 

która wznosi się ze wzgórz na Bacon Hill 

w Pensylwanii. Zakonnicy paulińscy po-

sługujący na terenie Ameryki krzewią 

duchową adopcję dziecka poczętego. W 

sanktuarium znajduje się księga Duchowej 

Adopcji Dziecka Poczętego z nazwiskami 

osób, które podjęły modlitwę w intencji 

dzieci nienarodzonych. Amerykańska 

Częstochowa jest też miejscem, z którego 

każdego roku wyrusza grupa do Waszyng-

tonu i w rocznicę podpisania deklaracji o 

zabijaniu dzieci nienarodzonych, z różań-

cami w dłoniach, bierze udział w „Marszu 

dla życia” (March for Life). Ponadto co-

dzienna modlitwa w obronie życia piel-

grzymów indywidualnych, którzy przyby-

wają na to święte miejsce, jest na stałe 

wpisana w program sanktuaryjny. o. Mi-

chał Czyżewski 

 Za: www.jasnagora.com 

 

http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=418599
http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=418599
http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=418599
http://www.jasnagora.com/
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Waladarka znaczy po białorusku 

Królowa 

 

Dnia 22 sierpnia w brasławskim sanktu-

arium odbyły się uroczystości związane z 

pierwszą rocznicą koronacji łaskami sły-

nącego obrazu Matki Bożej Królowej 

Jezior. Zgromadziły one rzesze wiernych i 

duchowieństwa Kościoła witebskiego oraz 

z Białorusi i innych krajów. Dokładnie rok 

wcześniej kard. Joachim Meisner nałożył 

korony papieskie na cudowny wizerunek 

Matki Bożej. Pierwsza rocznica tego wy-

darzenia była okazją do wdzięczności 

wobec Królowej Jezior za jej nieustanne 

błogosławione działanie. 

 

Podobnie jak koronacja, również jej rocz-

nica, przeżywana była w licznej i między-

narodowej wspólnocie. Uroczystościom 

przewodniczyli biskupi przybyli z Białorusi, 

Mołdawii, Polski, Rosji i Ukrainy z miej-

scowym ordynariuszem bp Władysławem 

Blinem na czele. Centralnej Mszy Św. 

przewodniczył arcybiskup lwowski Mie-

czysław Mokrzycki, a homilię wygłosił 

biskup pomocniczy diecezji odesko-

symferopolskiej Petro Malchuk.  Obecni 

byli również przedstawiciele Towarzystwa 

Boskiego Zbawiciela z konsultorem gene-

ralnym ks. Bronisławem Jakubcem i pro-

wincjałem Polskiej Prowincji Salwatoria-

nów ks. Piotrem Filasem. 

 

 

 

Bezpośrednie przygotowanie do jubile-

uszu stanowiły: V Diecezjalne Spotkanie 

Młodych, IV Międzydiecezjalna Pielgrzym-

ka Rodzin i całonocne czuwanie. Bogaty 

program duchowy wydarzeń poprzedzają-

cych uroczystość urozmaicony był wystę-

pami orkiestry dętej z Zambrowa, scholii 

młodzieżowej, polskiego chóru oraz in-

nych zespołów muzyczno-wokalnych.  

Za: www.salwatorianie.pl 

 

Katolicki Festiwal w bułgarskim 

Belozem organizuja kapucyni 

 

W dniach 23-28 sierpnia, Bełozem koło 

Plowdiwu w Bułgarii, trwa spotkanie mło-

dych katolików na Międzynarodowym 

Chrześcijańskim Festiwalu Młodzieży. 

„Wakacje stają się często czasem spę-

dzonym bez Boga, dlatego tak ważnym 

jest żebyśmy się spotykali i pogłębiali 

naszą wiarę. Zwyczajne problemy życiowe 

powrócą do nas po wakacjach i dlatego 

teraz jest czas na to, by pogłębić naszą 

wiarę i wzmocnić dusze i serca Bożą 

łaską”, mówi organizator br. Krzysztof 

Orzadowicz.  

 

W programie odbędą się spotkania w 

grupach, liturgie, medytacje, konferencje 

oraz znane wszystkim z poprzednich 

festiwali - warsztaty. Wieczorem odbędą 

się koncerty i modlitwy.  Gośćmi specjal-

nymi będą: Roberto Bignoli i grupa Nuova 

Civiltа z Włoch, z Polski – Nadzieja.  

 

Od 2000 roku w Bełozem odbywa się 

najwiekszy festiwal muzyki chrześcijań-

skiej w Bułgarii. Wiąże się to z formą 

muzyczną festiwalu, wypracowaną przez 

o. Krzysztofa Kurzoka OFMCap , który z 

biegiem lat organizował tam miedzynaro-

dową scenę popularnej muzyki chrześci-

jańskiej. 

 

Organizatorzy Bracia Mniejsi Kapucyni w 

Bułgarii, pochodzący z prowincji krakow-

skiej, podkreślają, że tegoroczny  festiwal 

będzie miał wymiar bardziej duchowy. 

Tradycja spotkania będzie wzbogacona 

przez Szkołę ewangelizacji, która została 

założona w roku 1997 przez o. Piotra 

Kurkiewicza na Ukrainie. Jej celem jest 

doprowadzenie uczestników do auten-

tycznych i żywych relacji z Bogiem. W 

czasie formacji do nowej ewangelizacji co 

trzy miesiące będą się odbywały spotkania 

członków nowej szkoły. Br. Krzysztof 

Orzadowicz OFMCap zapraszając na 

spotkanie powidział:  „Mam nadzieję, że i 

w tym roku uda nam się ponownie zapew-

nić dobry nastrój spotkania z przyjaciółmi i 

coś nowego, co prawdziwie nas odmieni!” 

 

 Kapucyni są w Bułgarii od XIX w. Tamtej-

sza Kustodia św. Ludwika, która obejmuje 

Sofię, Płowdiw, Bełozem i Burgas, znajdu-

je się od 1999 r. w jurysdykcji Krakowskiej 

Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów.  

Za: www.kapucyni.pl  

   

Saletyni obejmują nową parafię w 

Anglii 

W odpowiedzi na prośbę ordynariusza 

diecezji East Anglia Polska Prowincja 

Zgromadzenia Księży Misjonarzy Salety-

nów dnia 1 września 2010 roku rozpocznie 

posługę duszpasterską w nowej parafii 

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w 

miejscowości St. Ives w Wielkiej Brytanii.  

Decyzją przełożonego prowincjalnego – 

ks. Władysława Pasiuta MS i Jego Rady 

do nowej parafii skierowani zostali: ks. 

Edward Trędota MS i ks. Marek Pabis MS, 

pracujący do tej pory w parafii Goodmay-

es w diecezji Brentwood.Uroczyste i for-

malne wprowadzenie nowych duszpaste-

rzy do parafii przez ordynariusza diecezji 

East Anglia bp. Michaela Evansa odbę-

dzie się dnia 21 września 2010 roku, o 

godz. 19.15. 

  

Misjonarze Saletyni posługują w Anglii w 

diecezji Brentwood od 1990 roku. Pionie-

rami, którzy wyjechali do pracy duszpa-

sterskiej w Anglii byli: ks. Augustyn Ha-

mielec i ks. Mariusz Fura. Później dołączy-

li do nich następni. Obecnie 9 kapłanów 

duszpasterzuje w czterech parafiach: 

Dagenham, Goodmayes, Harlow i Raih-

nam. W sumie w Wielkiej Brytanii posługu-

je 11 misjonarzy saletynów. ks. Piotr 

Szweda MS.                Za: www.saletyni.pl 

 

Oblaci: Już rok w Meksyku!  

 

Poniżej przedstawiamy relację o Tomasza 

Szafrańskiego OMI i o. Marcina Łąckiego 

OMI z pracy na meksykańskiej ziemi. 

Gdy myślę nad tym, że to już rok jak z o. 

Marcinem Łąckim OMI żyjemy na meksy-

kańskiej ziemi. I gdy wspominam ile się 

wydarzyło, jak wielu się ludzi poznało i jak 

wiele się miejsc odwiedziło – to przede 

wszystkim, wraz z o. Marcinem, chcemy 

podziękować Bogu, za Jego obecność, za 

siły i błogosławieństwo. Naszą wdzięcz-

ność wyrażamy tym wszystkim, których 

znamy i tym, których nie znamy, a którzy 

swą codzienną modlitwą i ofiarą wspierają 

nas na misyjnych szlakach. Bóg zapłać!  

 

Ten roczek ;) – tak naprawdę minął nam 

na poznawaniu ludzi, kultury i zwyczajów. 

Pomału też staramy się odnaleźć w tym 

innym dla nas świecie. Szczególnie tu na 

południu nad Pacyfikiem, gdzie pracuje-

my, mamy do czynienia z duża biedą 

materialną i duchową. Co łatwo sobie 

wyobrazić – jeśli w parafii w Cuajinicuilapa 

w której jestem, która ma 36 kaplic, pracu-

je dwóch kapłanów.  

Parafia ta, charakteryzuje się przede 

wszystkim mieszkańcami, gdyż zamiesz-

kuje tu ludność afro-meksykańska. Znaj-

dujemy się na szlaku przemytniczym – 

więc niestety przestępstwa i zabójstwa 

dotykają nasze puebla. Dodatkowym 

wyzwaniem jest działalność sekt i coraz 

większa obojętność religijna. W Meksyku 

tylko 2% ludzi uczęszcza do Kościoła, 

choć wizerunek Matki Bożej z Guadelupe 

można spotkać prawie na każdym miejscu 

i w każdym domu.  

Tak więc wyzwania wielkie, potrzeby 

ogromne z pokorą więc zawierzamy naszą 

pracę, zdrowie i parafie Niepokalanej 

Patronce Misjonarzy Oblatów i Waszej 

modlitwie.  Szczęść Boże! o. Tomek Sza-

frański OMI                    Za: www.oblaci.pl 

http://salwatorianie.pl/9/braslaw--bialorus---waladarka-znaczy-krolowa/9/v44/
http://www.kapucyni.pl/
http://saletyni.pl/aktualnosci/wiadomosc/139/www.sacredheart-stives.org
http://saletyni.pl/aktualnosci/wiadomosc/139/anglia-saletyni-obejmuja-parafie-w-nowej-diecezji
http://www.oblaci/
http://www.chrystusowcy.pl/
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Pallotyński Wolontariat na Krymie 

W niedzielę 17 lipca 2010 r. siedmioro 

wolontariuszy udało się w daleką podróż 

do Bałakławy na Krymie. Celem podróży 

była nauka języka polskiego młodzieży 

ukraińskiej pochodzenia polskiego z para-

fii pw. Miłosierdzia Bożego w Żytomierzu. 

Obóz zorganizował proboszcz parafii – ks. 

Jarosław Olszewski SAC. Przez dziesięć 

dni ukraińska młodzież polskiego pocho-

dzenia zgłębiała tajniki polskiej ortografii i 

gramatyki oraz historię i kulturę naszego 

kraju. Służyły temu codzienne zajęcia. 

 

Tematykę zajęć stanowiły m. in. Quiz 

znajomości Polski i Ukrainy, konkursy: 

„Mistrz polskiej ortografii”, „Znam polskie 

przysłowia”, krzyżówki i rebusy poświęco-

ne św. Faustynie Kowalskiej oraz ks. 

Jerzemu Popiełuszce. Doskonałym uzu-

pełnieniem zajęć były indywidualne roz-

mowy, w których młodzież doskonaliła 

praktyczne umiejętności językowe. Do 

obowiązków wolontariuszy należało też 

organizowanie „pogodnych wieczorów”, 

które miały za cel integrację młodzieży 

polskiej i ukraińskiej. 

 

 

Wszystkie obowiązki związane z funkcjo-

nowaniem obozu zostały skrupulatnie 

rozdzielone pomiędzy uczestników. 

Wspólne przygotowywanie posiłków lub 

sprzątanie po nich było doskonałą okazją 

do wymiany poglądów, marzeń i planów 

młodych ludzi. Nie zapominaliśmy też o 

odpoczynku i zabawie. Wspaniałych wra-

żeń dostarczało codzienne plażowanie, 

wypatrywanie delfinów i kąpiel w morzu. 

Ksiądz Jarek zafundował nam wspaniałe 

wycieczki.   

Wolontariat na Krymie dostarczył wiele 

wrażeń. Poznaliśmy Ukrainę, a jednocze-

śnie sami byliśmy dla innych źródłem 

polskiego języka i kultury. Ten wyjazd na 

długo pozostanie w naszej pamięci. Wo-

lontariusze uczestniczący w wyprawie Za: 

www.salvatti.pl 

   

  Witryna tygodnia 

 

 

  

Nowa strona internetowa Cystersów z Wąchocka 

 

Opactwo Cysterskie w Wąchocku uru-

chomiło nową  wersję strony internetowej. 

Pod dotychczasowym adresem 

www.wachock.cystersi.pl znajdziemy 

nową treść, nowe działy, galerie, multime-

dia  i bazę newsów. Strona ciągle się 

rozbudowuje i nie jednym zaskoczy inter-

nautów. „Z ufnością korzystamy z nowych 

sposobów obecności w świecie. Internet 

daje wielkie możliwości do propagowania 

duchowości na których kształtowała się i 

wyrosła Europa. To monastyczne klaszto-

ry były krzewicielami wiary, nauki, kultury, 

gospodarki. I dziś znów trzeba sięgać do 

źródeł – nowymi sposobami!” – mówi fr. 

Bruno Paterewicz z Wąchocka, odpowie-

dzialny stronę.  

Opactwo Cystersów w Wąchocku jest 

jednym z czterech klasztorów Polskiej 

Kongregacji Cystersów. Klasztor w Wą-

chocku został zbudowany na przełomie XII 

i XIII wieku. Jest jednym z najpiękniej-

szych przykładów architektury romańskiej 

Polsce. Fundatorem opactwa był w 1179 

roku biskup krakowski Gedeon (Gedko). 

Budowniczym opactwa był Simon, z po-

chodzenia Włoch. Klasztor dwukrotnie 

niszczyły najazdy tatarskie. Dzięki sile woli 

i wytężonej pracy zakonnicy powoli przy-

wracali go do dawnej świetności. Wąchock 

staraniem cystersów w 1454 roku otrzymał 

prawa miejskie na prawie magdeburskim.  

 

Dużą rolę miejscowi cystersi odgrywali w 

dziedzinie gospodarczej. Zakonnicy zaj-

mowali się hodowlą, młynarstwem, tkac-

twem, a także górnictwem i hutnictwem. 

Opactwo wąchockie otrzymało przywilej 

na poszukiwanie kruszców w księstwie 

krakowskim i sandomierskim. Dzięki temu 

budowano własne huty, co dało początek 

staropolskiemu zagłębiu hutniczemu. W 

1656 roku klasztor najechały wojska księ-

cia Siedmiogrodu Jerzego Rakoczego, 

spustoszyły miasto i okolicę, a klasztor 

pozbawiły bogatego archiwum, skarbca i 

cennych zabytków. Upadek zakonu cy-

stersów w Wąchocku nastąpił w wyniku 

kasacji w 1818 roku przez władze carskie. 

Dopiero w 1951 roku odrodził się klasztor 

cysterski w Wąchocku. Staraniem kon-

wentu i przy pomocy państwa podjęto 

restaurację tego cennego zespołu zabyt-

kowego. Opactwo nadal swoją modlitwą i 

pracą służy Zakonowi i Kościołowi w tym 

przepięknym zakątku Ziemi Świętokrzy-

skiej.  

Większość zabytkowych pomieszczeń jest 

udostępnionych zwiedzającym. Turysta 

może tu zobaczyć unikatowe romańskie 

wnętrza: kościół, kapitularz, dormitorium, 

fraternię, refektarz. Godnym odwiedzenia 

jest Muzeum Pamięci Walki o Niepodle-

głość Narodu oraz Panteon Pamięci Armii 

Krajowej. Możliwy jest też spacer po 

klasztornym ogrodzie, a już  wkrótce bę-

dzie sposobność do napicia się dobrej 

kawy w uruchamianej niebawem kawiarni 

w wirydarzu Domu Opata.   

Za: www.wachock.cystersi.pl.   
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