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Wiadomość tygodnia 

 

 

DAR NARODU DLA JASNOGÓRSKIEJ PANI 

 

Nowe korony i nowa sukienka zostały 

nałożone na Obraz Matki Bożej Jasnogór-

skiej. Uroczystość poświęcenia Wotum 

Narodu odbyła się w sobotę, 4 września o 

godz. 11.30 w Kaplicy Matki Bożej. Korony 

i sukienka, dzieło arysty Mariusza Drapi-

kowskiego, zostały przygotowane jako dar 

Polaków z racji 100-lecia rekoronacji Cu-

downego Obrazu Matki Bożej, Królowej 

Polski.  Wota zostały ufundowane w całości 

z darów pielgrzymów. Inicjatorem przygo-

towania nowych koron i sukienek jest prze-

or Jasnej Góry o. Roman Majewski.  

 

„Jest to uwieńczenie pracy dwuletniej nad 

tą suknią - projekt, wykonanie, potem cała 

akcja zbierania wotów - bo przecież z da-

rów ludzi powstały te suknie i korony - 

mówi przeor o. Roman Majewski - Zamyka 

się jakiś etap, który wpisuje się w obchody 

100-lecia koronacji koronami papieża Piusa 

X, i to jest to apogeum, do którego przygo-

towywaliśmy przez nowennę 9 sobót. Je-

stem wdzięczny Bogu i ludziom, dzięki 

którym to wszystko powstało. I taka myśl 

jeszcze mi towarzyszy - jak to wpłynie na 

nas, czy to będzie kolejna ozdoba, a ludzie 

za chwilę zapomną; czy to właśnie o to 

chodzi, czy o ten sens głębszy?". 

 

Uroczystości poświęcenia i złożenia w 

darze Wotum Narodu przewodniczył Pry-

mas Polski abp Józef Kowalczyk. 

  

„Jasnogórska Matko i Królowo Polski, 

przyjmij od całego polskiego narodu wo-

tum: nowe korony i szaty wdzięczności, 

miłości, cierpienia i nadziei. Przyjmij koro-

ny, który pobłogosławił Twój Sługa Papież 

Benedykt XVI, przyjmij też nowe szaty dla 

Jezusa i dla Ciebie Matko, które teraz 

poświęcamy" - mówił na początku o. Izydor 

Matuszewski, generał Zakonu Paulinów. 

(…)Uroczystość z Kaplicy Matki Bożej była 

transmitowana na telebimy na placu jasno-

górskim.  

 

Około godz. 12.00 na jasnogórskim Szczy-

cie rozpoczęła się Eucharystia na zakoń-

czenie nowenny pierwszych sobót ku czci 

Jasnogórskiej Królowej Polski. Mszy św. 

przewodniczył abp Józef Kowalczyk, Pry-

mas Polski, a homilię wygłosił abp Mieczy-

sław Mokrzycki, arcybiskup lwowski ob-

rządku łacińskiego. Oprawę muzyczną 

Eucharystii zapewniał zespół wokalno-

instrumentalny Cappella Gedanensis z 

Gdańska.  

 

 

 

Słowa powitania w imieniu Jasnej Góry 

wypowiedział o. Roman Majewski, przeor 

sanktuarium: „Dziś w fatimską sobotę Nie-

pokalanego Serca Maryi, któremu w tym 

miejscu biskupi polscy zawierzyli Ojczyznę 

naszą przychodzimy i my, aby w 100 lat po 

tych, którzy w wielkiej liczbie wypełnili 

jasnogórskie błonia, oddając korną cześć 

Królowej Polski, przyozdabiając Jej święty 

wizerunek koronami podarowanymi przez 

świętego Papieża Piusa X, w 100 lat po 

nich stajemy i my, dzieci polskiej wolnej już 

ziemi, z darem serc naszych, z nowymi 

koronami i sukniami, w których zapisaliśmy 

naszą wdzięczność i miłość, cierpienie i 

nadzieję, w których zapisaliśmy życie na-

sze, teraźniejszość i przyszłość naszej 

Ojczyzny".  

 

„Maryja Służebnica Pańska, służy jedno-

cześnie nam, jest również naszą Królową, 

bo służyć Bogu znaczy królować - mówił w 

homilii abp Mieczysław Mokrzycki - Jako 

najdoskonalsza służebnica jest Panią 

wszystkich sług Bożych, wszystkich chrze-

ścijan. My w narodzie polskim upodobali-

śmy ją sobie, jako Królową, ponieważ 

Maryja uczy nas, jak służyć Bogu, tzn. jak 

dbać o tych, którym On sam przyszedł 

służyć (...) Jej liczne obrazy ozdabiane są 

koronami, dla podkreślenia szczególnej 

czci, jaką dla Niej mamy. Korona oznacza 

jednocześnie to wszystko, co jest przed-

miotem naszych dążeń, oznacza to, co 

pierwsi ludzie utracili i do czego przystęp 

dzięki Chrystusowi uzyskaliśmy na nowo. 

Umieszczenie koron na tym najdroższym 

sercu każdego Polaka wizerunku oznacza, 

że mamy się wpatrywać i rozważać to, co 

jest dla naszego życia najważniejsze, by 

być dzieckiem Bożym".  

 

„Przychodzimy dzisiaj, aby nawiązać do 

wydarzenia sprzed 100 lat, kiedy Matce 

Bożej ponownie nałożono korony, po tym 

jak skradziono poprzednie z 1717 r. Po-

spiesznie wystarał się o nie u Papieża 

świętego Piusa X chwalebnej pamięci mój 

poprzednik ówczesny arcybiskup lwowski 

święty Józef Bilczewski. Chciał w ten spo-

sób uniknąć woli cara, który życzył sobie, 

aby skronie Jasnogórskiej Pani ozdobiły 

korony ofiarowane przez niego. Kiedy 

Ojciec Święty ofiarował korony, ponownie 

miał je nałożyć na Obraz arcybiskup lwow-

ski w 1910 r., nie mógł jednak przybyć na 

tę uroczystość, gdyż nie otrzymał od władz 

$#guid{D83722FF-902B-4CD9-80E4-CC02BEA09546}#$ 

http://www.zyciezakonne.pl/


 2 

rosyjskich pozwolenia na wjazd. Udał się 

jednak później do Ojca Świętego, aby mu 

podziękować za ten wielki dar. Po powrocie 

do Lwowa napisał odezwę do diecezjan, 

która zawierała wskazania, co do paster-

skich oczekiwań Papieża" - nawiązał w 

homilii do historii koronacji sprzed 100 lat 

kaznodzieja.  

 

„Wyrażam wielką radość z tego, że w dniu 

dzisiejszym Pani Jasnogórska w swoim 

Cudownym Obrazie i Jej Syn, w Kaplicy 

Cudownego Obrazu doznaje szczególnej 

czci. Oto dzień nałożenia nowej sukni i 

koron na Jej czcigodny wizerunek i Jej 

Syna, który od stuleci cieszy się niezwykłą 

czcią wiernych - mówił na zakończenie abp 

Józef Kowalczyk - Radujemy się z tego, że 

wasza miłość i cześć do Matki Najświętszej 

odziedziczona od praojców wyrażona zo-

staje dziś raz jeszcze w tak uroczystej 

formie. Maryja otrzymuje ten widomy znak 

miłości i przywiązania, który przypomina 

nam o czci, jakiej doznaje w niebie w łonie 

Trójcy Przenajświętszej, a jaką my tu na 

ziemi staramy się naśladować koronując 

Jej obrazy i Jej statuy".  Centralne uroczy-

stości poprzedziła modlitwa na placu przed 

Szczytem. Wierni wysłuchali również świa-

dectw: siostry, która ofiarowała fragment 

skrzydła prezydenckiego samolotu oraz 

pielgrzymów, którzy przekazali obrączkę do 

nowej sukni Matki Bożej. 

  

O godz. 21.00 odbył się uroczysty Apel 

Jasnogórski, który poprowadził abp Stani-

sław Nowak, metropolita częstochowski.  

 

„Dla Twojej piękności człowieczej, nie ma 

dość pięknych koron i pięknych sukien, 

uczyniliśmy możliwie najpiękniejsze - mówił 

podczas Apelu abp Stanisław Nowak - 

Chcemy Cię i my, ludzie XXI wieku znowu 

uczcić, pochwalić, uszanować i na nowo 

ukoronować. Czynimy to naszymi sercami, 

bo jesteśmy święcie przekonani, że to Ty 

sama w swej kochającej nas osobie jesteś 

tu obecna i Twoje macierzyńskie serce bije 

tu wielką miłością do nas". „Piękne są 

nowe korony i bogata jest Twoja nowa 

szata. Zdobią ją platyna, złoto, srebro, 

tysiące brylantów i kamieni szlachetnych, 

ale także skromne medaliki aluminiowe i 

ubogie plastikowe paciorki różańcowe, dar 

ludzi ubogich. Wypowiada się w nich Pol-

ska taka, jaka jest w chwili obecnej, słaba 

duchowo i grzeszna, ale też broniąca za-

wzięcie wartości Krzyża Chrystusowego i 

czystości wiary, sumienia nie tylko indywi-

dualnego, ale i politycznego, i społeczne-

go" - podkreślał abp Nowak.  

 

Nowe korony i nowa sukienka to widzialny 

dar pobożnych Polaków, pielgrzymów z 

kraju i z zagranicy, złożony dla Maryi z 

Jasnej Góry. Na uroczystość nałożenia 

tego wotum narodu polskiego na jasnogór-

ski Obraz Maryi zostały zaproszone ponad 

500 parafie w Polsce, których szczególną 

Patronką jest Najśw. Maryja Panna - czyli 

te parafie, gdzie kościoły parafialne są pod 

wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej 

lub wezwaniem Matki Bożej Królowej Pol-

ski.                               O. Stanisław Tomoń 

Za: www.jasnagora.com 

.Z

 

     

  Wiadomości krajowe 

 

Ustanowienie drugiego opactwa 

benedyktyńskiego w Polsce 

 

Dnia 15 sierpnia 2010 roku, mocą dekretu 

Opata Prezesa benedyktyńskiej kongrega-

cji Zwiastowania Najświętszej Maryi Pan-

ny, Ansgara Schmidta OSB, klasztor be-

nedyktynów w Lubiniu został podniesiony 

do rangi opactwa. Aktualnie jest to drugie 

opactwo benedyktynów w Polsce, po opac-

twie tynieckim. 

 

 

Za stroną internetową opactwa w Lubiniu 

podajemy tłumaczenie wydanego po łaci-

nie Dekretu, przywracającego klasztorowi 

tytuł opactwa:  

 

Ponieważ faktem jest, że klasztor pod 

wezwaniem Narodzenia Najświętszej 

Maryi Panny w Lubiniu obecnie jest konty-

nuatorem i sukcesorem ufundowanego iw 

1113 roku klasztoru na terenie diecezji 

(obecnie Archidiecezji) Poznańskiej w 

Królestwie Polskim; Ponieważ także oczy-

wistym jest fakt, że papież Klemens XIII 

bullą z dnia 27 kwietnia 1767 roku jedno-

znacznie przyznał, że wszelkie prawa 

starożytnego klasztoru przysługują opac-

twu lubińskiemu; Ponieważ także jest 

faktem, Że Przeorat Konwentualny Lubiń-

ski, który od 6 listopada 2003 roku na 

nowo cieszy się autonomią i z pełnymi 

prawami został przyjęty do Kongregacji 

Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny; 

My Ansgar Schmidt, Prezes wspomnianej 

Kongregacji deklarujemy i potwierdzamy, 

że wspomnianemu wyżej Przeoratowi 

zostaje w dniu dzisiejszym przywrócony 

tytuł Opactwa z przysługującymi mu pra-

wami i przywilejami. Nic nie stoi na prze-

szkodzie, by to stwierdzić. 

Dano w Trewirze, w Opactwie św. Eucha-

rego, u grobu św. Macieja Apostoła, w dniu 

15 sierpnia w Uroczystość Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny, w roku 2010 od 

Wcielenia Pana naszego.  Ansgar Schmidt 

OSB                    Za: www.benedyktyni.net  

 

Pielgrzymka osób konsekrowanych 

na Święty Krzyż 

 

Przypominamy wszystkim zakonnicom i 

zakonnikom o tradycyjnej już piel-

grzymce  do sanktuarium na Świętym 

Krzyżu w dniu 11 września. Wszyscy 

jesteśmy zaproszeni przez Ks. bpa 

Kazimierza Gurdę, przewodniczącego 

Komisji Episkopatu ds. Instytutów Życia 

Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia 

Apostolskiego 

 

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. 

10,45 Świadectwa: Świadectwo siostry 

Jadwigi Kisielewskiej ze Zgromadzenia 

Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo 

(Siostry Szarytki). Świadectwo siostry 

Małgorzaty Więcek ze Zgromadzenia 

Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi 

Panny Niepokalanie Poczętej (Siostry 

Służebniczki Starowiejskie). 

11.30 – Eucharystia Przewodniczenie i 

homilia - bp Ordynariusz Diecezji Sando-

mierskiej Krzysztof Nitkiewicz. 

13.00 - Posiłek. 

14.30 - Adoracja Najświętszego Sakra-

mentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego - 

Siostry ze Zgromadzenia Najświętszej 

Rodziny z Nazaretu (Siostry Nazaretanki). 

Ucałowanie relikwii Krzyża Świętego. 

 

Pośmiertne uhonorowanie ks. prof. 

Antoniego Kiełbasy SDS 

 

W dniach 3-4 września 2010 roku we 

Wrocławiu odbyła się polska edycja Na-

grody Kulturalnej Śląska Kraju Związko-

wego Dolna Saksonia. Jej współorganiza-

torem był Ośrodek Kultury i Sztuki we 

Wrocławiu, który jest instytucją kultury 

Samorządu Województwa Dolnośląskiego.  

 

 

 

W pierwszym dniu uroczystości, w piątek 3 

września, w ratuszu wrocławskim, miało 

miejsce pośmiertne uhonorowanie zmarłe-

go nagle w dniu 15 lipca br. ks. prof. Anto-

http://www.jasnagora.com/
http://www.benedyktyni.net/


 3 

niego Kiełbasy, salwatorianina (1938-

2010) nagrodą specjalną Nagrody Kultu-

ralnej Śląska ufundowaną przez Marszałka 

Województwa Dolnośląskiego za działania 

na polu pojednania polsko-niemieckiego i 

szerzenie kultu Świętej Jadwigi Śląskiej.  

Uroczystość rozpoczęła się od laudacji dla 

ks. Antoniego Kiełbasy wygłoszonej przez 

Marszałka Województwa Dolnośląskiego 

Marka Łapińskiego. Marszałek przypo-

mniał krótko sylwetkę i zasługi Laureata na 

polu naukowym, rozwoju kultu św. Jadwigi 

Śląskiej i promocji Trzebnicy i Ziemi Dol-

nośląskiej oraz na rzecz zbliżenia polsko-

niemieckiego. Kolejnym mówcą był Uwe 

Schünemann - Minister Spraw Wewnętrz-

nych i Sportu Kraju Związkowego Dolna 

Saksonia. Nawiązał on do wkładu ks. 

Kiełbasy w przygotowanie wystawy po-

święconej św. Jadwidze Śląskiej i jego 

zaangażowania w szerzenie jej kultu.  

 

Następnie głos zabrał ks. Piotr Filas, Pro-

wincjał Polskiej Prowincji Salwatorianów. 

Powiedział on, że w życiu człowieka ra-

dość przeplata się niekiedy ze smutkiem. 

Tak jest z nagrodą przyznaną ks. Kiełba-

sie. Z jednej strony radość i wdzięczność z 

powodu uhonorowania wybitnego Współ-

brata, z drugiej smutek spowodowany 

nagłą śmiercią Laureata. Przypomniał też 

słowa uznania dla zasług Zmarłego z listu 

kondolencyjnego, który został skierowany 

na ręce Prowincjała przez kard. Joachima 

Meisnera z Kolonii. Ostatnim mówcą był 

Maciej Łagiewski, dyrektor Muzeum Miej-

skiego Wrocławia. Podkreślił on rzeczo-

wość, kompetencję i pomoc ks. Kiełbasy w 

przygotowaniu wystawy poświęconej św. 

Jadwidze.  

 

Po wspomnianych przemówieniach w 

Muzeum Miejskim - Muzeum Sztuki Miesz-

czańskiej we wrocławskim Ratuszu nastą-

piło otwarcie wystawy „W hołdzie i dla 

chwały świętej Jadwigi - patronki Śląska. 

Pamięci ks. prof. Antoniego Kiełbasy 1938-

2010". Wystawa została przygotowana na 

zlecenie Urzędu Marszałkowskiego i 

Ośrodka Kultury i Sztuki przez Muzeum 

Miejskie we Wrocławiu.     (…) 

ks. Bogdan Giemza SDS   Za: www.sds.pl 

 

Rodzinny weekend w Licheniu 

 

Ostatni sierpniowy weekend w Sanktu-

arium Maryjnym w Licheniu upłynął pod 

znakiem konkursów, zabaw i atrakcji dla 

całych rodzin. A wszystko za sprawą Pik-

niku z mamą i tatą, który już po raz drugi 

zorganizowało Licheńskie Centrum Pomo-

cy Rodzinie i Osobom Uzależnionym. 

Uroczystego otwarcia dwudniowej imprezy 

dokonali: ks. Wiktor Gumienny, kustosz 

licheńskiego sanktuarium oraz ks. Robert 

Krzywicki, dyrektor Licheńskiego Centrum 

Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnio-

nym. (…) 

Kilka minut po godzinie 13:00 na scenie 

usytuowanej przed licheńską bazyliką 

pojawiła się „Kapela znad Baryczy”, która 

zaprezentowała publiczności utwory wła-

snego autorstwa. Specjalnie dla dzieci, 

które wraz z rodzicami przybyły tego popo-

łudnia do sanktuarium, przygotowano wiele 

atrakcji, m. in. pojawili się Tygrysek oraz 

Puchatek z popularnej bajki.  

Wiele emocji wśród widzów wzbudził wy-

stęp kapeli szkockiej. Muzycy ubrani w 

oryginale szkockie kilty przemaszerowali 

przed widzami, a następnie dali próbkę 

swoich umiejętności w trakcie krótkiego 

koncertu.  Gwiazdą sobotniego wieczoru 

była Arka Noego, która zagrała swoje 

największe przeboje. Tuż przed koncertem 

na licheńskim niebie pojawiło się 400 

balonów, do których zostało dołączone 

zaproszenie na przyszłoroczny piknik.    

Drugiego dnia Licheńskie Spotkania Ro-

dzin rozpoczęły się o godzinie 10:00 pre-

lekcją dla rodziców. Wykład zatytułowany 

„Małżeństwo po latach a wychowanie 

dzieci” poprowadzili Elżbieta i Jerzy Mar-

cinkiewiczowie, którzy zwrócili szczególną 

uwagę na umożliwienie dzieciom usamo-

dzielnienia się, podejmowania własnych 

decyzji oraz wspierania ich we własnych 

wyborach.    

 

O godz. 12:00 Mszę św. w bazylice cele-

brował bp senior diecezji włocławskiej, 

Bronisław Dembowski. Po Eucharystii ks. 

Biskup oraz inni kapłani udzielili dzieciom 

indywidualnego błogosławieństwa przez 

nałożenie rąk.    Dalsza część Licheńskich 

Spotkań Rodzin miała miejsce w tzw. 

starej części sanktuarium. Przy ołtarzu 

koronacyjnym młodzież z licheńskiej parafii 

zaprezentowała spektakl „Objawienia 

Matki Bożej Licheńskiej”. Dzięki przedsta-

wieniu zgromadzeni widzowie mogli na 

chwilę przenieść się do czasów, w których 

Matka Boża ukazała się najpierw Toma-

szowi Kłossowskeimu, a następnie Mikoła-

jowi Sikatce.   Na zakończenie drugiego 

Pikniku z mamą i tatą można było podzi-

wiać walki rycerskie, a ci bardziej odważni 

mogli na własnej skórze doświadczyć, że 

bycie rycerzem nie było zabawą, ale cięż-

ką pracą.                         Za: www.lichen.pl  

 

Coroczny kurs monastyczny dla 

sióstr juniorystek w Tyńcu 

 

W czwartek 26 sierpnia br. zakończył sie w 

opactwie tynieckim prowadzony przez o. 

Włodzimierza Zatorskiego coroczny kurs 

monastyczny dla sióstr benedyktynek 

juniorystek. Kurs, którego historia sięga 

początku lat 80-tych, trwał przez 10 dni, od 

16 sierpnia. 

 

Zajęcia z zakresu chorału gregoriańskiego, 

Pisma Św., liturgiki, historii monastycznej 

oraz zagadnień Reguły św. Benedykta pod 

wspólnym szyldem "O dobrej gorliwości w 

życiu wspólnym"oprócz o. Włodzimierza 

prowadzili inni mnisi, na czele z opatem o. 

Bernardem Sawickim OSB. Siostry mogły 

w trakcie kursu czynnie włączać się w 

liturgię mniszego oficjum poprzez recytację 

i śpiew hymnów oraz psalmów. 

Wśród uczestniczek kursu było dziewięt-

naście sióstr z trzech benedyktyńskich 

zgromadzeń czynnych: sióstr misjonarek, 

samarytanek oraz loretanek. W czasie 

trwania kursu siostry ponadto odwiedziły 

800-letnie Opactwo Benedyktynek w Sta-

niątkach oraz wybrały sie na wycieczkę 

krajoznawczą do Szczawnicy i Ludźmierza 

oraz na pieszą wyprawę w Gorce, zdoby-

wając najwyższy szczyt tego pasma, Tur-

bacz.         Za: www.tyniec.benedyktyni.pl. 

Salezjanin autorem nowego pro-

gramu w TVP2 "Pytając o Boga" 

 

6 września o godzinie 12.20 w TVP 2 

odbędzie się premiera nowego programu 

Redakcji Katolickiej pt. „Pytając o Boga". 

Program jest nowym, świeżym spojrze-

niem na wiarę i postawę chrześcijanina, 

katolika we współczesnym świecie. 

   

Nowy program Redakcji Katolickiej TVP 

„Pytając o Boga" to cykl reportaży o 

współczesnej Polsce i realnych sytuacjach, 

w jakich znajdują się dziś katolicy. Gospo-

darzem programu jest ks. Przemek 

„KAWA" Kawecki SDB, który wyrusza w 

podróż po Polsce, spotykając ludzi z ich 

prawdziwymi problemami, wątpliwościami, 

grzechem i świętością. Spotkania te mają 

podwójny wymiar: z jednej strony dociera-

my do ludzi, którzy sami nie zawsze do 

kościoła docierają, z drugiej pokazujemy, 

jak życie i praca duszpasterza we współ-

czesnym świecie jest skomplikowana. 

 

Ks. Przemek uczestniczy w realnym życiu 

spotkanych osób, spędza z nimi czas, 

obserwuje ich pracę, życie rodzinne, pasje 

i poprzez swoją postawę dociera do praw-

dy o człowieku. Z równym zaangażowa-

niem towarzyszy prawie stuletniej starusz-

ce w podróży wspomnień i wybaczenia 

przed śmiercią, jak i młodemu ateiście w 

jego szukaniu sensu życia. 

http://www.sds.pl/
http://www.lichen.pl/
http://tyniec.benedyktyni.pl/pl/aktualnosci-benedyktyni-tyniec/kurs-monastyczny-dla-siost-juniorystek.html
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Program nie ma tematów tabu, ale stara 

się dotykać spraw, które są dziś prawdzi-

wym problemem po to, aby każdy mógł 

bardziej otworzyć się na chrześcijaństwo, 

chciał wziąć udział w dyskusji o Bogu 

nawet, jeśli kiedyś do kościoła się zraził. 

 

Często dziś mówi się, że wiara, Kościół są 

oderwane od życia, popada się w stereo-

typy, szuka w wierze fanatyzmu. Program 

„Pytając o Boga" chce w sposób interesu-

jący i praktyczny dotykać spraw wiary: 

odpowiada na pytania lub stara się poka-

zywać drogę, jak te odpowiedzi znaleźć. 

Poprzez reporterską realizację, aktywne 

uczestniczenie w życiu bohaterów program 

ma bardzo atrakcyjną stronę wizyjną. Widz 

czuje się tak, jakby sam uczestniczył w 

tych zdarzeniach, a w finale odkrywa bar-

dzo ważne prawdy o naszym życiu. 

 

Bohaterowie programu, mimo czasem 

trudnych doświadczeń, wstydu lub dystan-

su do Kościoła, z ogromnym zaangażowa-

niem dzielą się swoim życiem i problema-

mi, wiedząc że podobne pytania zadaje 

sobie mnóstwo osób, które czasem są 

skrępowane je zadać. Program jest no-

wym, świeżym spojrzeniem na wiarę i 

postawę chrześcijanina, katolika we 

współczesnym świecie. Zachęcamy do 

podróży z ks. Przemkiem, zachęcamy do 

dyskusji i poszukiwania tego, co nadaje 

życiu sens                Za: www.salezjaniei.pl  

 

  Wiadomości zagraniczne  

 

 

Dominikanie mają nowego  

generała 

 

Nowym generałem Zakonu Kaznodziej-

skiego został dziś wybrany dotychczasowy 

prowincjał francuski o. Bruno Cadoré OP. 

Będzie to 86. następca św. Dominika. 

Wyboru dokonała zgromadzona w Rzymie 

290. kapituła generalna dominikanów.  

 

 

 

Nowy generał dominikanów urodził się w 

Le Cruseot 14 kwietnia 1954 roku. Do 

zakonu wstąpił po ukończeniu studiów 

medycznych, a pierwsze śluby złożył 28 

września 1980 r. Po zakończeniu nowicjatu 

dwa lata pracował na Haiti, organizując 

tam pomoc medyczną. Święcenia kapłań-

skie przyjął 28 września 1986 r. w Lille. 

Przez pewien czas odpowiadał za formację 

młodych zakonników. W 1992 r. uzyskał 

doktorat w zakresie teologii moralnej. 

Wyspecjalizował się w bioetyce i stał się 

cenionym ekspertem w tej dziedzinie. Od 

28 grudnia 2001 roku kierował francuską 

prowincją dominikanów. 

 

Do najważniejszych zadań nowego gene-

rała dominikanów będzie należało przygo-

towanie zakonu na jubileusz 800-lecia jego 

zatwierdzenia przez Stolicę Apostolską a 

także stawienie czoła wyzwaniom jakie XXI 

wiek stawia przed życiem zakonnym. Są to 

między innymi niebezpieczeństwa indywi-

dualizmu i prywatyzacji czy zagrożenia 

związane z relatywizmem. W pierwszym 

słowie po wyborze zapowiedział braciom 

wolę pełnego posłuszeństwa konstytucjom 

zakonu i zarządzeniom obecnej kapituły, 

które będzie obradowała do 22 września.  

   Za: www.dominikanie.pl    

Kapituła generalna oblatów NMP 

rozpoczyna się w Rzymie 

 

Od 8 września do 8 października będzie 

trwać 35. Kapituła Generalna Misjonarzy 

Oblatów Maryi Niepokalanej. Do zadań 

Kapituły generalnej - która odbędzie się w 

tym roku w Rzymie - należy między innymi: 

przyjęcie sprawozdania ze stanu Zgroma-

dzenia, wybór Superiora generalnego i 

Jego Rady, dokonanie zmian w Regułach i 

zaproponowanie Stolicy Apostolskiej zmian 

w Konstytucjach oraz wyznaczenie per-

spektyw misjonarskich i określenie ogól-

nych orientacji Zgromadzenia na najbliższe 

lata.   

   

Z tym ostatnim zadaniem wiąże się zazwy-

czaj temat Kapituły generalnej. Temat 35-

tej Kapituły generalnej wyraża hasło Nowe 

Serce - Nowy Duch - Nowa Misja. Hasło to 

chce zwrócić uwagę oblatów na potrzebę 

nawrócenia indywidualnego i wspólnoto-

wego oraz na rozeznanie zmian, jakie 

należy wprowadzić w naszą posługę.  

Prowincja Polska tworzyła okręg wyborczy 

wraz ze swoją Delegaturą na Ukrainie i 

Misją na Białorusi. Będziemy reprezento-

wani przez O. Prowincjała Ryszarda 

Szmydkiego i czterech delegatów. Poza 

tym delegatem-bratem regionu Europy jest 

br. Krzysztof Janca. Oprócz tego na Kapi-

tule będzie jeszcze czterech Polaków 

pracujących za granicą. W obecnej 35 

Kapitule generalnej uczestniczyć będzie 89 

członków: 16 z regionu Afryki-

Madagaskaru, 11 z regionu Ameryki Ła-

cińskiej, 12 z regionu Azji-Oceanii, 14 z 

regionu Ameryki Północnej, 19 z regionu 

Europy, 12 z Administracji generalnej, 4 

zaproszonych przez O. Generała i 1 repre-

zentujący wspólnotę domu generalnego. 

 

Kapituła, rozpocznie się  w domu general-

nym Braci Szkół Chrześcijańskich w Rzy-

mie, jest 35 w historii Zgromadzenia. We-

dług założeń obecna Kapituła ma trwać aż 

do 8 października.           Za: www.oblaci.pl 

Nowy Opat generalny cystersów 

 

2 września 2010 r. członkowie kapituły 

generalnej Zakonu Cysterskiego wybrali 

nowego opata generalnego Zakonu Cy-

sterskiego, którym został o. opat Maur 

Józef Lepori z opactwa Hauterive (Szwaj-

caria) z Kongregacji Augiańskiej. O. opat 

Maur urodził się 18 marca 1959 r. Nowicjat 

w klasztorze cystersów w Hauterive rozpo-

czął 16 maja 1985 r., pierwszą profesję 

monastyczną złożył 17 maja 1986 r., świę-

cenia kapłańskie przyjął 10 czerwca 1990 

r., obrany opatem Hauterive 16 maja 1994 

r.  

 

 

 

Początek września 2010 roku to czas 

ważnych wydarzeń w Zakonie Cysterskim 

przede wszystkim ze względu na wybór 

nowego opata generalnego Zakonu Cy-

sterskiego. Opat generalny jest wybierany 

przez kapitułę generalną, która co 5 lat 

zbiera się w Rzymie gromadząc przedsta-

wicieli wszystkich klasztorów naszego 

Zakonu (w tym klasztorów żeńskich) z 

całego świata. Opat generalny reprezentu-

je cały Zakon; jest to najwyższe stanowi-

sko w strukturze naszej mniszej wspólnoty. 

Swoją władzą, podejmowanymi inicjaty-

wami i dobrą radą podejmuje i wspiera 

troski, dążenia i opinie wspólnot cyster-

skich, będących w różnych potrzebach.  

   

W naszych modlitwach polecamy nowego 

opata generalnego, jak i byłego opata 

generalnego, o. Maura Estevę, który spra-

wował ten urząd przez ostatnie 15 lat.(…) 

 

Za: www.wachock.cystersi.pl  

 

Salezjańska pomoc dla powodzian 

w Pakistanie 

 

Rozszerza się sieć salezjańskiej solidarno-

ści na rzecz ludności pakistańskiej, do-

tkniętej powodziami kilka tygodni temu. 

Missioni Don Bosco z Turynu, "Jugend 

http://www.salezjaniei.pl/
http://www.dominikanie.pl/
http://www.oblaci.pl/
http://www.wachock.cystersi.pl/
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Dritte Welt" z Bonn i inne NGO salezjań-

skie, realizują różne projekty pomocy w 

Quetta i Lahore.  

 

Po udzieleniu pierwszej pomocy dla Quet-

ta, salezjanie przygotowują się do koordy-

nowania akcji pomocy także w Lahore. 

"Wielu z naszych uczniów pochodzi z 

terenów powodzi. Ich rodzice ucierpieli z 

powodu powodzi i stracili wszystko. Niektó-

rzy z nich ocaleli, chroniąc się na drze-

wach, i teraz oczekują pomocy" - stwierdził 

ks. Miguel Angel Ruíz, odpowiedzialny za 

placówkę salezjańską w Lahore. Jego 

grupa pomocy składa się z 50 osób: na-

uczycieli, formatorów i młodzieży z Ośrod-

ka Ks. Bosko. W tych dniach, w towarzy-

stwie agentów pakistańskiej wojskowej 

służby bezpieczeństwa, udają się do re-

gionu Sindh, aby rozdzielić żywność i 

lekarstwa ofiarom kataklizmu. Do tej pory 

w Quetta znajduje się przeszło 950 rodzin, 

do których dotarła grupa pomocy, którą 

kieruje ks. Peter Zago. Ale, z upływem dni, 

rośnie liczba rodzin, które wymagają po-

mocy. "Pomaga nam sama ludność i wła-

dze wiosek" - mówi ks. Zago, który ma 

nadzieję dotrzeć z pierwszą pomocą do 

1500 rodzin. 

 

 

 

Salezjanie, korzystając z pomocy młodych, 

którzy uczą się w ich instytutach, chcą 

bardzo pomóc miejscowej ludności tak 

ciężko dotkniętej, realizując pierwszy etap 

pomocy, by stawić czoła najpilniejszym 

potrzebom, i drugi - pomagając rodzinom 

w odbudowie ich domów. (…) 

 

Międzynarodowe agencje donoszą o nie-

porządkach w czasie akcji niesienia pomo-

cy. Zważywszy na wielką liczbę powo-

dzian, którzy, zdesperowani, oczekują na 

żywność i wodę dla siebie samych i swoich 

rodzin, rzeczą niemożliwą jest zapewnić 

spokojny rozdział pomocy bez wsparcia 

służb bezpieczeństwa. Stowarzyszenia 

sanitarne nie przestają przestrzegać przed 

niebezpieczeństwem epidemii cholery i 

innych chorób.         Za: www.salezjanie.pl. 

 

Wymagająca posługa  

O pracy oblatów w Mińsku 

 

W Mińsku, gdzie oblaci od niedawna mają 

swoje stałe miejsce zamieszkania, wielo-

krotnie spotykamy autentyczne warunki 

misyjne, dokładnie pierwszej ewangeliza-

cji... Poniżej interesująca relacja z pracy 

oblatów na Białorusi. Nasza wspólnota w 

Mińsku, od września tego roku, będzie 

liczyła 3 osoby: o. Piotr Bielewicz OMI, o. 

Andrzej Juchniewicz OMI i o. Dymitr Za-

niamoński OMI. Wszyscy jesteśmy obywa-

telami Białorusi, gdyż inni misjonarze 

obcokrajowcy praktycznie nie mogą być 

zarejestrowani w pracy duszpasterskiej 

przez miejscowe władze państwowe.  

Mieszkamy w „klasztorze” w bloku na 10 

piętrze (ostatnim). Ma ono powierzchnię 

120 m2. Jako że nie mamy własnego 

kościoła, owo mieszkanie stanowi jedyną 

naszą faktyczną własność jako parafii – 

można by rzec, że „parafialna powierzch-

nia już jest zagospodarowana”. Oblacka 

parafia, która powstaje, jest narazie w 

stadium zalążkowym. Jest już państwowo i 

kościelnie zatwierdzoną jednostką admini-

stracyjną – w praktyce oznacza to, że 

ludzie, którzy mieszkają na „naszym” tere-

nie zaczynają powoli się utożsamiać z 

duszpasterzami „ojcami oblatami”, chociaż 

to proces długi, na całe lata.  

Jak już wspomniałem, nie mamy kościoła, 

ani kaplicy, więc spotykamy się na modli-

twę z parafianami w jednym z już istnieją-

cych mińskich kościołów na Złotej Górce – 

kościół p.w. Świętej Trójcy (dawny kościół 

św. Rocha).  Nasza posługa i praca, 

oprócz duszpasterstwa – powiedzmy tak – 

„zwyczajnego”, dobrze znanego w Polsce, 

ma też inne ciekawe strony. Jedną z waż-

nych posług jest przygotowywanie par do 

sakramentalnego małżeństwa, odbywa się 

to najczęściej w ich mieszkaniach – „po 

domach”. Przygotowuje się równocześnie 

dzieci do chrztu, czasem małżonków do 

sakramentu pokuty i pojednania lub do I 

Komunii św. Nierzadko są to starsze pary.  

Jest także nasz wkład w duszpasterstwo 

rodzin, gdyż o. Piotr jest koordynatorem i 

diecezjalnym duszpasterzem rodzin. W 

związku z tym przeprowadza się „akcje” 

obrony życia poczętego w klinikach abor-

cyjnych. Niejednokrotnie odbywa o. Piotr 

bezpośrednie rozmowy z matkami chcą-

cymi zabić swoje dziecko. Są przeprowa-

dzane też szkolenia dla pracowników 

poradni rodzinnych. Niedawno (początek 

lipca) była przeprowadzona akcja ‘ZA 

ŻYCIE’, podczas której w centralnych 

parkach białoruskiej stolicy wspólnie kato-

licy, prawosławni i protestanci promowali 

na różne sposoby obronę życia poczętego.  

Także w każdy piątkowy wieczór odbywają 

się tzw. spotkania biblijne. Jest to spotka-

nie wiernych, którzy gromadzą się na 

rozważenie Pisma św. Prowadzi je jeden z 

ojców, a zainteresowanych jest od 30 do 

80 osób, w zależności od pory roku (we 

wakacje jest mniej, bo urlopy albo domki 

letniskowe wyciągają ludzi z miasta). Na 

ogół przychodzą ludzie wysoko wykształ-

ceni, np. lekarze, nauczyciele, wykładowcy 

lub też młodzi studenci.  

Jako że Mińsk jest studenckim miastem i 

skupia młodzież z całej Białorusi, prowa-

dzimy takze spotkania młodzieżowe w 

każdą niedzielę wieczorem. Jesteśmy 

„zmuszeni” spotykać się w naszym klasz-

tornym mieszkaniu, nie mając innego 

odpowiedniego locum. Spotkania odbywa-

ją się „nielegalnie”, gdyż wedle zakono-

dawstwa białoruskiego każde miejsce 

spotkań młodzieżowych ma być zareje-

strowane – tym bardziej religijne. Dlatego 

też każde spotkanie rozpoczyna się po-

częstunkiem – studenci moga się najeść  – 

a dopiero potem przechodzimy do innych 

pomieszczeń, gdzie siedząc na ziemi 

modlimy się, pracujemy w grupach lub 

słuchamy konferencji – w zależności od 

chatakteru spotkania 

 

Wielu z tych młodych przychodzi też na 

indywidualne rozmowy. Niektórych przygo-

towujemy do przyjęcia pierwszych sakra-

mentów: Chrztu św., spowiedzi i Komunii 

św. Najczęściej są to spotkania indywidu-

alne katechetyczno-ewangelizacyjne. 

Nierzadko młodzi odkrywają rzeczywistość 

Boga, której w ogóle dotąd nie zali. Spo-

tkania te przynoszą już pierwsze owoce: 

młodzi, wracając do siebie, zaczynają 

organizować życie przyparafialne, udziela-

jąc się w rodzinnych miejscowościach. Są 

też spotkania „nauki gry na gitarze” z kil-

koma osobami oraz nauka języka polskie-

go.  

Wiążemy też mocno naszą przyszłość z 

pracą misjonarzy ludowych. Dlaczego? 

Mianowicie, że nie ma perspektywy szyb-

kiej budowy kościoła na naszym terenie. 

Rocznie są wydawane 2 zezwolenia na 

budowę. To oznacza, że jeszcze trzeba 

trochę czekać, dlatego że zezwolenia 

wydawane są wedle kolejności rejestracji 

parafii, a my jesteśmy jedną z młodszych. 

Właśnie dlatego w najbliższym czasie 

chcemy wprowadzić swoiste novum na 

białoruskich ziemiach misjonarkę ludową. 

Rzadkością na Białorusi są misje parafial-

ne, więc trzeba będzie to zmienić. Bogu 

oddajemy ta sprawę.  

Polecamy się modlitwom i waszemu 

wsparciu. Wspólnota Misjonarzy Oblatów z 

Mińska.                            Za: www.oblaci.pl  

 

Wiedeńska pustelnia na wyspie 

 

Pięć lat temu w Wiedniu powstała pustel-

nia leżąca na wyspie na Dunaju. Posługuje 

http://www.salezjanie.pl./
http://www.oblaci.pl/
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w niej kapucyn pochodzący z Polski br. 

Marek Machudera OFMCap. Celem pu-

stelni jest proponowanie ludziom, którzy 

stracili kontakt z kościołem czy wiarą okazji 

do rozmowy czy nawet spowiedzi. Naj-

częstszymi tematami rozmów obok kwestii 

religijnych są relacje rodzinne (często trud 

życia po rozwodzie, tęsknota za dziećmi 

itd.), ciężka choroba własna czy bliskich 

(rak, depresja) oraz cierpienie (żałoba) po 

utracie osoby bliskiej.  

 

Rozmówcy są zapraszani do pogłębienia 

swej wiary np. przez wysłuchanie katechez 

neokatechumenalych, które każdej jesieni 

mają miejsce od 1975 roku w parafii św. 

Brygidy (w 20 dzielnicy Wiednia). 

 

49,2% mieszkańców Wiednia to katolicy, 

wg spisu powszechnego z roku 2001; 

resztę stanowią chrześcijanie innych wy-

znań, muzułmanie, a także ateiści.  

Za: www.kapucyni.pl

  

  Refleksja tygodnia 

 

 

1 września - Święto Stworzenia 

Dzień 1 września już po raz piąty jest we 

włoskim Kościele obchodzony jako Święto 

Stworzenia. Tym razem jego temat szcze-

gółowy brzmi „Strzec Stworzenia, aby 

podtrzymywać pokój”. Biskupi Włoch w 

specjalnym liście uzasadniają taki temat 

chęcią odpowiedzi na orędzie papieża 

Benedykta XVI na tegoroczny Światowy 

Dzień Pokoju pt. „Jeśli chcesz dbać o 

pokój, otocz troską stworzenie”. Zaprasza-

ją w nim wiernych do refleksji nad kwestią 

ekologiczną, znaczeniem przyrody w życiu 

człowieka oraz naszą odpowiedzialnością 

za całe stworzenie. 

 

Swą decyzją ustanowienia specjalnego 

dnia ochrony środowiska i troski o stwo-

rzenie włoscy biskupi włączają się w eko-

logiczne inicjatywy ekumeniczne. Święto 

Stworzenia jest już od wielu lat celebrowa-

ne w kilku różnych Kościołach chrześcijań-

skich. II Europejskie Zgromadzenie Eku-

meniczne w Grazu w 1997 zachęcało, aby 

Kościoły wprowadziły do życia kościelnego 

świętowanie Dnia Stworzenia, promowały 

odpowiedzialne style życia i zachęcały do 

ekologicznej aktywności. Pierwszy do 

kalendarza liturgicznego wprowadził je 

Patriarcha Konstantynopola Dymitr w 1998 

r. proponując dzień 1 września. 

 

Włoski Kościół oprócz celebracji w dniu 1 

września zachęca również do modlitwy w 

intencjach ekologicznych w kolejne nie-

dziele września, do pogłębienia swej wie-

dzy na tematy związane zarówno z sytu-

acjami kryzysu ekologicznego, jak i z bi-

blijno-teologiczną wizją świata stworzeń. 

Proponuje również refleksję etyczną nad 

osobistym stosunkiem do dóbr przyrody i 

rachunek sumienia uwzględniający "ekolo-

giczne" grzechy. 

 

Uczestniczyłem we włoskich obchodach 

dnia Stworzenia w r. 2007. Wtedy ideą 

przewodnią była troska o wodę, jako bez-

cenne dobro całej ludzkości i celebracja 

odbywała się na umbryjskim jeziorze Tra-

simeno. Piękny dzień na statku i wyspach 

jeziora zachęcał wiernych do refleksji nad 

osobistą konsumpcją wody w kontekście 

kłopotów z dostępem pitnej wody dla 

wszystkich oraz odpowiedzialności za całe 

stworzenie. Podjęto też temat oszczędno-

ści wody w przemyśle i rolnictwie traktując 

go jako wyraz globalnej kwestii ekologicz-

nej, zmian klimatycznych oraz znaczenia 

przyrody w życiu człowieka. 

 

Czy możliwe jest u nas liturgiczne Święto 

Stworzenia czyli wspólny obchód wysła-

wiania Boga za Jego niezwykłą dobroć i 

miłość, które objawiły się w akcie stwór-

czym? Dziś nasz zachwyt nad światem i 

wdzięczność za akt stwórczy wyrażamy w 

liturgii przy różnych okazjach np. w czasie 

dożynek czy w święto św. Franciszka. 

Wprowadzenie Święta Stworzenia albo 

Stworzyciela i Stworzenia (pamiętajmy, że 

nie chodzi tu o święto ku czci przyrody czy 

stworzeń) pozwoliłoby też odnowić akt 

pojednania pomiędzy człowiekiem, przyro-

dą i Bogiem Stwórcą...  

   

o. Stanisław Jaromi OFMConv, Przewod-

niczący Ruchu Ekologicznego św. Fran-

ciszka z Asyżu (REFA) 



   

   

  Zapowiedzi wydarzeń 

 

 

  

Jezuici zapraszają przełożonych 

zakonnych do Zakopanego 

Ekipa Domu Rekolekcyjnego "Górka" w 

Zakopanem serdecznie zaprasza na sesję 

"Jak pełnić misję przełożonego dzisiaj?", 

która odbędzie się w dniach 1-3 paździer-

nika b.r.  Sesja jest przeznaczona dla 

przełożonych zakonów męskich. Nie ma 

grupy bez lidera, nie ma wspólnoty bez 

przełożonego. Jaką rolę pełni, jaki być 

powinien przełożony? Jak budować wspól-

notę i wpływać na jej prawidłowy rozwój? 

Jaki jest cel naszych wspólnot i jak wspo-

maga w jego realizacji przełożony? W jaki 

sposób podchodzić do problemów we 

wspólnocie i jak je rozwiązywać? Jak 

pomagać "trudnym współbraciom"? 

 

 Nad tymi i podobnymi pytaniami refleksje 

przeprowadzą dwaj byli prowincjałowie, 

doświadczeni i wykształceni w dziedzinie 

formacji jezuici: o. dr Krzysztof Dyrek i o. 

dr Mieczysław Kożuch. Więcej informacji 

na stronie domu rekolekcyjnego jezuitów w 

Zakopanem: www.drgorka.deon.pl.    Za: 

www.jezuici.pl  

Zapowiedź corocznego spotkania 

rzeczników prasowych instytucji 

kościelnych w Polsce 

 

Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu 

Polski i Centrum Informacyjne Zakonów, 

przy wsparciu specjalistki ds. public rela-

tions dr Moniki Przybysz z Uniwersytetu 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wspól-

nie organizują kolejną edycję szkoleń dla 

rzeczników prasowych instytucji kościel-

nych. Tegoroczna, zatytułowana „Kościół 

na wizji. Warsztaty telewizyjne” zostanie 

przeprowadzona podobnie jak w roku 

ubiegłym w Turnie k. Radomia (Ośrodek 

Edukacyjno-Charytatywny „Emaus” nad 

Pilicą przy trasie E77 Warszawa-Kraków) 

w dniach 22-24 listopada 2010 r.  

 

Ćwiczenia przeprowadzą doświadczeni 

dziennikarze telewizyjni i jeden z najlep-

http://community.webshots.com/user/markusmach
http://drgorka.deon.pl/
http://www.drgorka.deon.pl/
http://www.jezuici.pl/
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szych polskich specjalistów ds. kreowania 

pozytywnego wizerunku instytucji i osób. 

Wszystkie te osoby są jednocześnie prak-

tykującymi katolikami. 

 

Osobom, które przyjadą pociągiem lub 

autobusem do Radomia - po uprzednim 

zgłoszeniu - gwarantujemy dojazd do 

Turna busem. Koszt warsztatów: 400 zł. 

Zgłoszenia prosimy kierować najpóźniej do 

15 listopada na adres: rzecz-

nik@episkopat.pl 

 

100 lat Misjonarzy Saletynów na 

Podkarpaciu 

 

Decyzją Prowincjała Polskiej Prowincji 

Zgromadzenia Księży Misjonarzy Salety-

nów - ks. Władysława Pasiuta MS, po-

cząwszy od dnia 19 września 2010 do 19 

września 2011 roku został ogłoszony dla 

całej Wspólnoty i Sanktuarium Matki Bożej 

Saletyńskiej w Dębowcu Rok Jubileuszo-

wy. Jest to także święto całej Prowincji i 

okazja dla Czcicieli Matki Bożej do dzięk-

czynienia za stulecie pobytu saletynów na 

podkarpackiej ziemi.  

 

Uroczystości jubileuszowe w Dębowcu - 

Polskim La Salette odbędą się w dniach o 

16-19 września 2010 roku. Weźmie w nich 

udział m.in. metropolita lwowski, abp Mie-

czysław Mokrzycki, bp Marian Rojek z 

Przemyśla, bp Edward Białogłowski z 

Rzeszowa, przełożony Generalny Zgro-

madzenia Księży Misjonarzy Saletynów ks. 

Dennis Loomis MS z Rzymu, a także wła-

dze zakonne Polskiej Prowincji. 

Misjonarze Saletyni przybyli do Dębowca 

15 sierpnia 1910 roku. Zakupili tu posia-

dłość z dużym parkiem i zabudowaniami 

dworskimi. Dnia 2 lipca 1910 roku bp Józef 

Pelczar wydał dekret zezwalający na fun-

dację klasztoru oraz pozwolenie na zało-

żenie w Dębowcu szkoły apostolskiej. W 

tym samym roku rada generalna zatwier-

dziła nową fundację. 

 Pierwszymi saletynami przybyłymi do 

Dębowca w dniu 15 sierpnia 1910 roku 

byli: ks. Eugeniusz Picard MS, ks. August 

Gauthier MS, br. Edward Meichtry MS i br. 

Stanisław Schimonik MS, pełniący wów-

czas obowiązki kucharza. Misjonarze 

Saletyni pomagali w pracy duszpasterskiej 

na terenie dębowieckiej parafii.  

Sanktuarium i klasztor w Dębowcu od stu 

lat stanowią centrum kultu Matki Bożej 

Saletyńskiej w Polsce. Misjonarze Saletyni 

podejmują duszpasterską troskę, która ma 

na celu przybliżenie czcicielom Maryi Jej 

orędzie z La Salette oraz zaspokojenie ich 

religijnych potrzeb. W realizacji tych zadań 

posługują się różnorakimi formami. Do 

najważniejszych należy zaliczyć: główne 

uroczystości odpustowe obchodzone w 

trzecią niedziele września i maja, nowenna 

do Matki Bożej Saletyńskiej odprawiana w 

każdą środę, wynagradzająca adoracja 

Najświętszego Sakramentu (w trzecią 

niedziele miesiąca), czuwania saletyńskie 

(trzecia sobota i niedziela miesiąca od 

maja do października), wieczorne apele 

maryjne oraz duszpasterstwo sanktuaryj-

ne.                                Za: www.saletyni.pl  

 

 OFERTA PRACOWNIKÓW OŚRODKA TELEWIZYJNEGO TVP W KRAKOWIE DLA ZAKONÓW 

Szczęść Boże. Jesteśmy grupą profesjonalnych pracowników telewizji, którzy od kilkunastu lat specjalizują się w tematyce religijnej. Joan-

na Adamik – dziennikarka, wcześniej zatrudniona w katolickim Radiu Plus w Krakowie, od 1998 roku w Telewizji Polskiej, a od 2005 roku 

na stałe pracująca w Redakcji Katolickiej Telewizji Kraków pod redakcją Księdza Andrzeja Baczyńskiego, Katarzyna Katarzyńska – opera-

torka filmowa i telewizyjna oraz montażystka, absolwentka Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie, również współpracująca z Redakcją 

Katolicką Telewizji Kraków.  

 Chcemy stworzyć pełną filmową dokumentację Polskich Zgromadzeń Zakonnych. W profesjonalnych filmach o długości od 30-tu 

do 60-ciu minut – według indywidualnego zapotrzebowania - chcemy zawrzeć historię danego Zgromadzenia na podstawie autoryzowa-

nych przez Przełożonych tekstów, utrwalić ze szczegółami najważniejsze obiekty sakralne na terenie Klasztoru lub Parafii, sfilmować cenne 

historycznie i duchowo przedmioty, stworzyć precyzyjną ikonografię również w oparciu o bogate przeważnie archiwa Zakonów oraz sfil-

mować najważniejsze i najciekawsze, a jednocześnie uniwersalne inicjatywy, akcje i działania duszpasterskie, a także przejawy aktywności 

wiernych. W filmie bohaterami byliby w zależności od życzenia – zarówno siostry zakonne i zakonnicy, a także najaktywniejsi świeccy.  

 W grę wchodzą także filmy o zagranicznych misjach zakonów na całym świecie. Nie zwiększa to kosztów produkcji, trzeba tylko 

zapewnić transport i utrzymanie 2-3 osobowej ekipie (przyzwyczajonej do spartańskich warunków pracy i niewymagającej). W taki sposób 

zrealizowaliśmy np. 8 filmów o misjach Franciszkanów w Ameryce Południowej, 2 filmy o pracy Ojców Karmelitów w Kijowie, 4 filmy o 

pracy Sióstr Kanosjanek we Włoszech i wiele innych. 

 Taki film stwarza niepowtarzalną możliwość udokumentowania przeszłości i teraźniejszości zakonu oraz promowania zarówno 

pracy zgromadzenia jak i szerzonych w ten sposób wartości duchowych. Zgodnie z umową, może być wykorzystywany bez żadnych ogra-

niczeń przez zakon, kopiowany, sprzedawany jako cegiełki na potrzeby zgromadzenia i wszelkie cele charytatywne, umieszczony na stro-

nach internetowych. Twórcy filmu zastrzegają sobie jedynie prawo do wykorzystania jego fragmentów na potrzeby Redakcji Katolickiej 

Telewizji Kraków w cotygodniowym programie katolickim „Wiara i życie” lub w miarę zainteresowania - w innych programach katolickich 

TVP. Wszelkie szczegóły dotyczące emisji filmów ustalane byłyby osobnymi aneksami - bez ponoszenia kosztów ze strony zakonów. Każdy 

film może też mieć dowolną ilość tłumaczeń językowych.  

 Cena każdego filmu jest do indywidualnej negocjacji - w zależności od ilości dni zdjęciowych i montażowych (zwykle jest to 1 

tysiąc złotych netto za dzień zdjęciowy plus w zależności od trudności materiału - znacznie niższe koszty montażu). Oprócz setek progra-

mów telewizyjnych, do wglądu są między innymi filmy zrealizowane już na zlecenie Zakonu Franciszkanów w Krakowie - o Sanktuarium w 

Kalwarii Pacławskiej, w Rychwałdzie, film o Domu Obrony Życia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego w Pisarówce na Ukrainie, film o Cen-

trum Jana Pawła II w Krakowie itp.  Więcej o nas można przeczytać na stronie internetowej www.filmnamiare.pl, a także na stronach TVP 

Kraków.  

 

Kontakt do nas:  

Joanna Adamik tel. 601549671 mail: joanna.adamik@gmail.com lub joanna.adamik@tvp.pl  

Katarzyna Katarzyńska tel.793397247 mail: katarzynska.k@gmail.com 

 

 

 

http://www.saletyni.pl/
http://www.filmnamiare.pl/
mailto:Joanna.Adamik@gmail.com
mailto:joanna.adamik@tvp.pl
mailto:katarzynska.k@gmail.com
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Odeszli do Pana 

 

 

ŚP. BR. JAN RÓG (1921-2010) OFMConv 

 

Dnia 30 sierpnia 2010 r. w godzinach 

popołudniowych w wieku 89 lat, w 40 roku 

życia zakonnego, po długiej chorobie zmarł 

w Głogówku brat Jan Róg, franciszkanin z 

Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba 

Strzemię.  

Brat Jan urodził się 

30 czerwca 1921 r. w 

Zagórzycach k/Rop-

czyc jako syn Walen-

tego i Anieli z domu 

Walczyk. Został 

ochrzczony w koście-

le parafialnym w 

Górze Ropczyckiej. 

Dzieciństwo i mło-

dość spędził w swojej 

rodzinnej miejscowości, gdzie uczęszczał 

także do szkoły powszechnej. Do Zakonu 

Franciszkanów zgłosił się w dosyć późnym 

wieku, bo mając już 47 lat. Po uzyskaniu 

zgody na przyjęcie w lutym 1968 r. rozpo-

czął postulat w Radomsku. W październiku 

1969 r. rozpoczął roczny nowicjat, który 

odbywał za zgodą O. Generała w Radom-

sku i w Kalwarii Pacławskiej. Nowicjat 

zakończył pierwszą profesją czasową 

złożoną w dniu 8 grudnia 1970 r. 

Po ślubach czasowych odbył czteroletnią 

formację zakonną w junioracie w Kalwarii 

Pacławskiej i Radomsku. Śluby wieczyste 

złożył 7 grudnia 1974 r. w Radomsku. Po 

złożeniu ślubów wieczystych brat Jan 

pracował w kilku klasztorach prowincji 

spełniając obowiązki ogrodnika lub pomo-

cy klasztornej w różnych innych zleconych 

zajęciach. Pracował m.in. w Kalwarii Pa-

cławskiej, Radomsku, Legnicy, Kowarach, 

Przemyślu, Głogówku, Krośnie. Ostatnie 

kilka lat nieprzerwanie przebywał w klasz-

torze w Głogówku. 

Brat Jan w pamięci zapisał sie jako cichy, 

pobożny, uczciwy i pracowity brat zakonny. 

W opinii przed ślubami wieczystymi skruta-

tor napisał m.in. tak: Brat Jan przy swojej 

prostocie br. Jałowca, jest szczerze po-

bożny, uczynny, pracowity; wypełnia 

wszystkie polecenia. Takiego właśnie brata 

Jana zapamiętamy. W klasztorach, gdzie 

posługiwał dał się poznać jako dobry i 

ceniony ogrodnik i gospodarz. Od pięciu lat 

brat Jan ze względu na chorobę nie 

opuszczał łóżka, jego stan fizyczny z dnia 

na dzień ulegał pogorszeniu, wymagał 

stałej opieki. Po długiej chorobie brat Jan 

odszedł do Pana 30 sierpnia 2010 r. Niech 

nasz Pan Jezus Chrystus obdarzy go 

wiecznym pokojem.  

Pogrzeb śp. Brata Jana Roga odbył się w 

dniu 1 września 2010 r. (środa). O godz. 

12.00 w kościele Franciszkanów w Gło-

gówku została odprawiona Msza św. po-

grzebowa, a następnie na cmentarzu 

parafialnym ciało śp. Brata Jana Roga 

zostało złożone w grobowcu zakonnym. O. 

Adam Mączka, sekr. prowincji 

Za: www.franciszkanie.pl  

 

ŚP. O. MIROSŁAW PACIUSZKIEWICZ (1941-2010) SJ 

 

W wieku 79 lat zmarł 3 września w War-

szawie o. Mirosław Paciuszkiewicz SJ, 

znany duszpasterz osób żyjących w 

związkach niesakramentalnych i moderator 

Stowarzyszenia „Przymierze Rodzin" w 

Warszawie. W kapłaństwie przeżył 56 lat. 

Ks. Krzysztof Ołdakowski SJ podkreślił, że 

o. Mirosław Paciuszkiewicz był jednym z 

pierwszych, który usłyszał w Kościele 

„krzyk ludzi cierpiących z powodu rozbitych 

związków małżeńskich. Tych rozwiedzio-

nych, a także tych żyjących w separacji, 

którzy często czuli się napiętnowani i obcy. 

On powtarzał: jesteście w Kościele, może-

cie rozwijać swoją relację z Bogiem. Nigdy 

nie szczędził czasu, aby pochylić się nad 

konkretnym problemem ludzi cierpiących z 

powodu niemożności pełnego uczestnic-

twa w sakramentalnym życiu Kościoła" - 

podkreślił o. Ołdakowski.  

 

Doświadczenia z pracy w duszpasterstwie 

par niesakramentalnych ks. Paciuszkie-

wicz zawarł w kilku książkach, dzięki któ-

rym stał się znany w całej Polsce. Na ten 

temat pisał m.in. w książkach „Tęsknota i 

głód", „Kocha mimo wszystko" czy „Jeste-

ście w Kościele".    

Msza św. pogrzebowa O. Mirosława Pa-

ciuszkiewicza zostanie odprawiona w 

Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w War-

szawie, przy ulicy Rakowieckiej 61, w 

czwartek, 9 września, o godz. 11.00. Kon-

dukt pogrzebowy wyruszy od Bramy IV 

Cmentarza Powązkowskiego o godz. 

13.00.                              Za: www.jezuici.pl  

 

http://www.franciszkanie.pl/
http://www.jezuici.pl/

