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Wiadomość tygodnia 

 

 

Pielgrzymka osób konsekrowanych  

na Święty Krzyż 

 

W sobotę 11 września odbyła się już 

piąta pielgrzymka osób konsekrowa-

nych do sanktuarium na Świętym Krzy-

żu. Pielgrzymki te zapoczątkował w 

2006 roku ówczesny biskup sando-

mierski abp Andrzej Dzięga w związku 

1000-leciem powstania pierwszej 

wspólnoty benedyktyńskiej, co według 

starych podań miało się dokonać w 

1006 r. na Świętym Krzyżu. Na stałe 

mnisi benedyktyńscy zagościli na 

Świętym Krzyżu od XII wieku. Klasztor 

został zlikwidowany w 1819 roku. 

Obecnie gospodarzami sanktuarium są 

misjonarze oblaci OMI. 

 

 Na tegoroczną pielgrzymkę osoby 

konsekrowane zaprosił bp Kazimierz 

Gurda, przewodniczący Komisji ds. 

Instytutów Życia Konsekrowanego i 

Stowarzyszeń Życia Apostolskiego 

KEP. Oto relacja z pielgrzymki za-

mieszczona na stronie internetowej 

ojców oblatów ze Świętego Krzyża: 

 

 W dzisiejsze przedpołudnie gościliśmy 

osoby konsekrowane, które we wrześniu 

od pięciu lat pielgrzymują do Relikwii 

Drzewa Krzyża Świętego. 

 

O godz. 10.00 wszystkich przybyłych 

pielgrzymów powitał superior klasztoru na 

Świętym Krzyżu o. Zygfryd Wiecha OMI. 

Następnie osoby konsekrowane pozdrowił 

i wyraził swą radość z obecności wśród 

zakonników J. E. Ks. Bp Kazimierz Gurda, 

który z ramienia Episkopatu Polski jest 

odpowiedzialny za osoby konsekrowane w 

Polsce. Po powitaniach i krótkiej modlitwie 

wszyscy wysłuchali konferencji: "Chary-

zmaty  w życiu wspólnot i osób konsekro-

wanych", którą wygłosił Ks. dr Kazimierz 

Wójtowicz. W swym wystąpieniu przypo-

mniał, że każdy charyzmat to nie tylko dar 

ale i zadanie. To one zostały na nowo 

odkryte przez nauczanie Soboru Waty-

kańskiego II. 

 Po konferencji była okazja by wysłuchać 

świadectw dwóch sióstr: siostry Jadwigi 

Kisielewskiej ze Zgromadzenia Sióstr 

Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo 

(Siostry Szarytki) oraz siostry Małgorzaty 

Więcek ze Zgromadzenia Sióstr Służebni-

czek Najświętszej Maryi Panny Niepoka-

lanie Poczętej (Siostry Służebniczki Sta-

rowiejskie). 

  

O godz. 11.30 rozpoczęła się uroczysta 

Eucharystia, której przewodniczył i słowo 

Boże wygłosił J. E. Ks. Bp Krzysztof Nit-

kiewicz - ordynariusz sandomierski.  

Na Eucharystii był także obecny Wikariusz 

Prowincjalny Misjonarzy Oblatów Maryi 

Niepokalanej O. Marcin Szafors, który w 

imieniu zakonników powitał obecnych 

pasterzy.  

 

W słowie skierowanym, do zebranych w 

świętokrzyskiej świątyni, pasterz diecezji 

sandomierskiej prosił, by osoby konse-

krowane wzięły na siebie grzech poniżania 

i profanacji krzyża, jakie dzieją się w na-

szej ojczyźnie. 

 

Po Eucharystii odbyła się adoracja Naj-

świętszego Sakramentu, koronka do Miło-

sierdzia Bożego i na zakończenie piel-

grzymki osoby konsekrowane ucałowały 

Relikwie Drzewa Krzyża Świętego. We-

dług danych zebranych w punkcie zgła-

szania grup pielgrzymkowych, w dzisiej-

szej pielgrzymce wzięło udział blisko 300. 

zakonnic i zakonników z diecezji: sando-

mierskiej, radomskiej, kieleckiej, krakow-

skiej, warszawsko - praskiej, tarnowskiej, 

lubelskiej.  

 

Za: www.swietykrzyz.pl

$#guid{ C7C8551F-F6C9-4A3B-AE6E-892562041D56}#$ 
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  Wiadomości krajowe 

 

Nowy Nuncjusz Apostolski  

na Jasnej Górze 

 

Nowy Nuncjusz Apostolski w Polsce abp 

Celestino Migliore przybył w sobotę, 11 

września na Jasną Górę, by wieczorem 

uczestniczyć w Apelu Janogórskim.  

 

„Przed tronem Królowej Polski w bardzo 

podniosłej atmosferze tego wieczoru, 

szczególnej audiencji Apelu Jasnogórskie-

go, na której spotyka się cała Polska, 

Polska na całym świecie, z wielką radością 

dziś witamy szczególnego pielgrzyma, 

którego posyła sam Ojciec Święty do na-

szego narodu – powiedział o. Sebastiann 

Matecki podprzeor Jasnej Góry – Nuncjusz 

Apostolski, jak samo słowo oznacza ‘nun-

cio’ ‘zwiastuje’ – ten, który zwiastuje obec-

ność papieża, Ojca Świętego pośród nas, 

namiestnika Chrystusowego. Bardzo ser-

decznie witamy w czasie Apelu Jasnogór-

skiego księdza abpa Celestino Migliore, 

nowego Nuncjusza Apostolskiego w Pol-

sce, który przybywszy do naszej Ojczyzny, 

pierwsze kroki kieruje na Jasną Górę, tu 

do serca polskiego narodu, aby Tobie 

Matko zawierzać swą posługę w polskim 

Kościele i w polskim narodzie”.  

  

„Matko Boża Częstochowska, Królowo 

Polski, cieszę się, że tego wieczoru, w 

drugim dniu mojej posługi Nuncjusza Apo-

stolskiego w Polsce mogłem przekazać Ci 

pozdrowienie i gorącą prośbę o obfite 

błogosławieństwo dla każdej Twojej córki i 

syna żyjących na tej ziemi, którą Ty od 

wieków błogosławisz, strzeżesz i wspie-

rasz. Na przestrzeni dziejów podtrzymywa-

łaś i umacniałaś wiarę polskiego ludu 

przykładem Twojego głębokiego i rado-

snego zjednoczenia z Bogiem – mówił abp 

Celestino Migliore – Niech Twój lud podą-

ża za Tobą pociągnięty blaskiem Twojej 

świętości, niech z dumą i radością świad-

czy wobec świata, że nigdy nie błądzi ten, 

kto idzie za Jezusem, Twoim Synem. 

Każdą kobietę, każdego mężczyznę, a w 

szczególności dzieci i młodzież tej ziemi, 

uczyń świadkami pełni życia osobistego i 

społecznego, które rodzi się z radosnego 

naśladowania Chrystusa”. 

 W niedzielę o godz. 8.00 przed Cudow-

nym Obrazem w Kaplicy Matki Bożej abp 

Celestino Migliore przewodniczył Mszy św. 

Za: www.jasnagora.com  

XV Sesja Konsulty wyższych przeło-

żonych zakonów męskich w Polsce 

XV sesja Konsulty odbyła się w siedzibie 

Sekretariatu KEP w dniu 8 września 2010 

r. Obecni byli wszyscy członkowie Konsulty 

oraz wszyscy pracownicy sekretariatu. 

Głównym przedmiotem obrad było przyję-

cie programu najbliższego zebrania ple-

narnego Konferencji, które odbędzie się w 

Krakowie w klasztorze Księży Misjonarzy 

w dniach 12-13 pażdziernika i poświęcone 

będzie znaczeniu liturgii w życiu konse-

krowanym. 

Członkowie Konsulty zapoznali się także z 

przygotowaniami do wprowadzenia wspól-

nych legitymacji dla zakonników, omówili 

program rekolekcji dla przełożonych wyż-

szych, przyjęli sprawozdanie z działalności 

Forum Współpracy Międzyzakonnej oraz 

podjęli decyzje o stałej współpracy z konfe-

rencjami zakonnymi z Europy Wschodniej. 

Podczas Eucharystii przewodniczący 

Konferencji ks. Tomasz Sielicki TChr  

podziękował Siostrze Lucynie Witych, 

zmartwychwstance, za ponad dziesięć lat 

pracy w Sekretariacie KWPZM. red 

Kapelan Solidarności odznaczony 

6 czerwca br., w obecności Ks. Kardynała 

Józefa Glempa oraz Przewodniczącego 

KK NSZZ „Solidarność" - Janusza Śniad-

ka, wśród 30 osób odznaczonych meda-

lem XXX - lecia Solidarności regionu Ma-

zowsze, w Teatrze Wielkim Opery Naro-

dowej w Warszawie był nas współbrat Ks. 

Krzysztof Gołębiewski FDP (kapelan KZ 

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ" TVP S.A.). Za: 

www.orioniści.rel.pl  

Sekretarz Episkopatu na Inauguracji  

II roku Szkoły Formatorów  

 

Dnia 6 września 2010 r. rozpoczął się drugi 

rok formacji w dwuletniej Szkole Wycho-

wawców Seminariów Duchownych Diece-

zjalnych i Zakonnych 2009-2011. Uczest-

niczący w bieżącej edycji Szkoły (2009-

2011) rektorzy, prefekci, ojcowie duchowni 

oraz mistrzowie postulatów i nowicjatów 

rozpoczęli go uroczystą Mszą św. konce-

lebrowaną pod przewodnictwem bpa Sta-

nisława Budzika, sekretarza generalnego 

Konferencji Episkopatu Polski.  

Wśród koncelebransów byli również prze-

łożony prowincjalny Polskiej Prowincji 

Salwatorianów ks. Piotr Filas SDS oraz 

odpowiedzialny za tę inicjatywę formacyjną 

ks. Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD 

Salwatorianów w Krakowie. 

W homilii biskup, który w latach 1998-2004 

był rektorem WSD Diecezji Tarnowskiej, 

przywołał słowa papieża Jana Pawła II z 

adhortacji apostolskiej "Pastores dabo 

vobis" (dokument ten stanowi „podręcznik" 

formacyjny Szkoły Wychowawców) i przy-

pomniał, że istotnym elementem semina-

ryjnej formacji duchowej jest połączone z 

rozmyślaniem i modlitwą czytanie Słowa 

Bożego - lectio divina, a pełne miłości 

poznanie i modlitewna zażyłość ze Sło-

wem Bożym mają szczególne znaczenie 

dla prorockiej posługi kapłana. 

Reflektując nad liturgicznymi tekstami dnia 

i wydarzeniem uzdrowienia przez Jezusa 

człowieka z uschłą ręką kaznodzieja zwró-

cił uwagę, że w wielkim dziele formacji 

pasterzy według Bożego Serca „nic (...) nie 

da się dokonać bez Bożej łaski, bez po-

kornej prośby, aby Dobry Pasterz nie 

opuszczał swojej owczarni, ale posyłał jej 

swojego Ducha Miłości; aby Siewca Słowa 

hojnie rozsiewał ziarno powołania na gle-

bie swojego Kościoła". 

Sekretarz KEP mówił do zgromadzonych 

wychowawców seminaryjnych i formatorów 

zakonnych: „bardzo potrzebujemy ludzi, 

którzy podejmą się współpracy z łaską 

dawaną z wysoka. Ludzi, którzy przygotują 

glebę na przyjęcie ziarna powołania, na-

wodnią ją i spulchnią. Potrzeba tych, którzy 

będą przycinać ciernie i osty oraz odpę-

dzać ptaki powietrzne, aby nie wydziobały 

ziarna". Równocześnie jednak odwołując 

się do pierwszego czytania mszalnego 

podkreślił znaczenie miłości, która nie 

lekceważy prawdy, i gotowa jest „ukarać 

ciało dla ratowania ducha"; potrzebę miło-

ści „mającej odwagę odciąć rękę, która 

gorszy, ale posiadającej także Bożą moc, 

aby tę rękę uzdrowić".        Za: www.sds.pl  

Duszpasterze ludzi pracy u salety-

nów w Rzeszowie 

 

W Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w 

Dębowcu w dniach 6-7 września 2010 roku 

odbyło się spotkanie formacyjne duszpa-

sterzy Ludzi Pracy. Na zaproszenie ks. 

http://www.jasnagora.com/
http://www.orioni�ci.rel.pl/
http://www.sds.pl/
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Władysława Pasiuta MS, prowincjała Pol-

skiej Prowincji Zgromadzenia Księży Mi-

sjonarzy Saletynów w spotkaniu wzięło 

udział ponad 35 duchownych.  

   

W poniedziałek duszpasterze Ludzi Pracy 

zwiedzili Zakład Pracy Tworzyw Sztucz-

nych w Jaśle i spotkali się z burmistrz 

Jasła - panią Marią Kurowską. Następnie 

w Centrum Pojednania La Salette kapelani 

wysłuchali konferencji na temat historii 

100-lecia Misjonarzy Saletynów w Dębow-

cu.  

 

Wieczornej Mszy Świętej o godz. 18.00 

przewodniczył ordynariusz kielecki, krajo-

wy duszpasterz ludzi pracy - bp Kazimierz 

Ryczan, a ks. Władysław Pasiut MS, prze-

łożony prowincjalny, skierował do zgroma-

dzonych okolicznościowe słowo, nawiązu-

jąc w nim do objawienia Matki Bożej w La 

Salette. Z kapelanami Ludzi Pracy spotkali 

się także przewodniczący regionów NSZZ 

„Solidarność" Rzeszowskiego i Podkarpa-

cia. 

 

W drugim dniu zjazdu duszpasterze udali 

się do Rzeszowa, gdzie uczestniczyli we 

Mszy św. w Sanktuarium Ludzi Pracy, 

złożyli kwiaty pod pomnikiem bł. ks. Jerze-

go Popiełuszki, a na zakończenie zwiedzili 

WSK „PZL-Rzeszów". Za: www.saletyni.pl  

 

Katolickie Gimnazjum Michalitów w 

Markach reaktywowane 

 

 Po 54 latach od upaństwowienia micha-

lickciej placówki w Markach i przemiano-

wania jej na Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy, 1 IX 2010 r. zostało reak-

tywowane Katolickie Gimnazjum im. bł. 

Bronisława Markiewicza.   

 

 

 

Pierwsza szkoła tego typu powstała w 

1938 r. jako Gimnazjum Mechaniczne. 

Rozkwit tej dydaktycznej placówki przypadł 

na okres II wojny światowej i także w tym 

czasie został brutalnie przerwany wysie-

dleniem michalitów i wychowanków z 

Marek-Strugi 1 VIII 1944 r. Uroczystości 

reaktywowania i zarazem powołania nowej 

szkoły rozpoczęły się 30 VIII 2010 r. pierw-

szym zebraniem rady pedagogicznej oraz 

spotkaniem rodziców uczniów katolickiego 

gimnazjum. 

 

Centralna uroczystość miała miejsce 1 IX 

2010 r. Uczniowie, rodzice, zaproszeni 

goście z Przełożonym Generalnym ks. 

Kazimierzem Radzikiem, Burmistrzem 

Marek panem Januszem Werczyńskim o 

godz. 16.00 zgromadzili się na Eucharystii, 

której przewodniczył Generał Michalitów 

koncelebrując ją z ks. prof. Józefem Man-

dziukiem (UKSW), prefektem szkoły ks. 

Grzegorzem Sprysakiem oraz dyrektorem 

szkoły ks. Marcinem A. Różańskim. 

 

Po Eucharystii w auli Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego odbyła się druga część 

uroczystości na którą składało się powita-

nie uczniów i zebranych gości, złożenie 

przysięgi dyrektorskiej przez ks. Różań-

skiego, przemówienia, prezentacja multi-

medialna „Założenia systemu wycho-

wawczego szkoły" oraz pamiątkowe zdję-

cia. 

 

Następnie zebrami goście udali się do 

odremontowanego budynku szkoły, gdzie 

ks. Generała Radzik poświęcił sale dydak-

tyczne, uczniowie spotkali się z gronem 

nauczycieli i wychowawcą klasy panią 

Marzeną Tryznowską, a zebrani goście 

zwiedzali wystawę malarską autorstwa 

Katarzyny Listwon „Młochowskie Obrazy 

Biblijne". Całość zakończyła wspólna 

kolacja w budynku Kurii Generalnej. 

 

Dyrektor Katolickiego Gimnazjum oraz 

Rada Pedagogiczna składają serdeczne 

podziękowania wszystkim osobom, dzięki 

którym powstała ta szkoła. Szczególnie 

słowa kierują w stronę ks. Sylwestra 

Szwajcy, przełożonego michalickiej wspól-

noty za serce i pomoc w przeprowadzeniu 

remontów oraz Przyjaciołom Katolickiego 

Gimnazjum za finansowe wspieranie po-

wstania sali multidemdialnej oraz pracowni 

internetowej.               Za: www.michalici.pl 

 

Abp Mokrzycki na odpuście ku czci 

Matki Boskiej Sokalskiej w Hrubie-

szowie 

 

Z udziałem metropolity lwowskiego abp. 

Mieczysława Mokrzyckiego odbyły się 4 i 5 

września w Hrubieszowie uroczystości 

odpustowe ku czci Matki Bożej Sokalskiej. 

Pierwszego dnia uroczystości, w sobotę 4 

września Mszy św. wigilijnej przewodniczył 

o. Nikodem Sobczyński OFM z Leżajska. 

Po niej nastąpiło nabożeństwo ku czci 

Siedmiu Radości NMP oraz procesja i apel 

maryjny.  

   

W niedzielę 5 września o godz. 12.00 

sumie pontyfikalnej w hrubieszowskim 

sanktuarium przewodniczył metropolita 

lwowski obrządku łacińskiego abp Mieczy-

sław Mokrzycki, który wygłosił także homi-

lię. 

 

Początki kultu Matki Bożej Pocieszenia - z 

Sokala sięgają 1392 r. Obraz został  uko-

ronowany papieskimi koronami w 1724 r. 

Cześć wizerunkowi Maryi oddawali królo-

wie i możnowładcy zarówno katoliccy, 

uniccy jak i prawosławni, w tym m.in. Boh-

dan Chmielnicki. Od końca XVI w. na 

zaproszenie biskupa chełmskiego Stani-

sława Gomolińskiego sokalskim sanktu-

arium opiekowali się ojcowie bernardyni. 

Gdy w 1951 r. w ramach tzw. „prostowania 

granic" Polski z ZSRR musieli oni opuścić 

sanktuarium i klasztor, zabrali ze sobą do 

Krakowa cudowny wizerunek Matki Bożej.  

 

 

 

Do Hrubieszowa obraz Matki Bożej Sokal-

skiej przywieźli w 2002 r., gdy na zapro-

szenie biskupa zamojsko-lubaczowskiego 

objęli w posiadanie kościół pw. św. Stani-

sława Kostki. Nowe korony oraz suknię dla 

cudownego Obrazu poświęcił Sługa Boży 

Ojciec Święty Jan Paweł II w Kalwarii 

Zebrzydowskiej 19 sierpnia 2002 r.  

Za: www.bernardyni.pl  

 

Przełożone zgromadzenia Córek 

Bożej Miłości obradują w Krakowie 

 

Posłudze władzy poświęcone jest świato-

we spotkanie przełożonych zgromadzenia 

Córek Bożej Miłości. 30 uczestniczek z 12 

prowincji zastanawia się jak ożywić poczu-

cie odpowiedzialności i zdrowej współpra-

cy. Rada plenarna rozpoczęła się w Kra-

kowie 6 września i potrwa do 25 września. 

Trzy tygodnie obrad i modlitwy po to, by 

określić stan zgromadzenia oraz aktualne 

potrzeby. Wśród gości o. Waldemar 

Barszcz z watykańskiej Kongregacji ds. 

Duchowieństwa. Matka generalna s. Lucy-

na Mroczek precyzuje, że chodzi o to, by 

„przyjrzeć się możliwościom nowego wy-

powiadania charyzmatu w dzisiejszym 

świecie, czyli zachować to, co jest istotne, 

ale wyrażać w innej formie”.  

   

Na świecie Córki Bożej Miłości zajmują się 

głównie szkolnictwem. Opiekują się też 

starszymi ludźmi i pomagają w duszpa-

sterstwie, a w Brazylii i na misjach, zaan-

gażowane są w szpitalnictwo. Wszystko w 

myśl zasady założycielki, m. Franciszki 

Lechner: czynić dobro, nieść radość, 

uszczęśliwiać i prowadzić do nieba. 

 

„Szukamy przerozmaitych sposobów, żeby 

tę właśnie zasadę wypowiadać swoim 

http://www.saletyni.pl/
http://www.michalici.pl/
http://www.bernardyni.pl/
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życiem i działalnością – zapewniła Radio 

Watykańskie s. Lucyna Mroczek. Nato-

miast polska prowincjalna dodała, że dzie-

je się to przede wszystkim przez pracę z 

młodzieżą. „Mimo, że nie mamy powołań, 

1 sierpnia otworzyłyśmy nową placówkę w 

Bielsku Białej – dom samotnej matki z 

dzieckiem i okno życia” – powiedziała s. 

Benwenuta Kaczocha. 

Na świecie jest obecnie 1200 Córek Bożej 

Miłości. Polska prowincja liczy 256 osób i 

jest jedną z większych w zgromadzeniu. J. 

Polak SJ                Za: Radio watykańskie  

Misjonarze Świętej Rodziny świę-

towali jubileusz ślubów zakonnych 

 

W domu zakonnym w Maria Ellend w 

Austrii odbyło się spotkanie z okazji 25-

lecia ślubów zakonnych, w którym uczest-

niczyło 10 współbraci, którzy 08.09.1985 r. 

złożyli pierwszą profesję zakonną w Bąbli-

nie k. Poznania. 

 

 

 

Byli to: Ks. Piotr Michalski MSF, Ks. Marek 

Winiarski MSF, Ks. Jacek Wardak MSF, 

Ks. Janusz Jezusek MSF, Ks. Bogdan 

Mikutra MSF, Ks. Henryk Galgan MSF, Ks. 

Bogdan Peć MSF, Ks. Waldemar Stani-

szewski MSF, Ks. Grzegorz Kałdowski 

MSF, Ks. Andrzej Pryba MSF. W święto 

Narodzenia NMP odprawiono wspólną 

Mszę św. dziękczynno-błagalną.   Bogdan 

Mikutra msf 

 

Pielgrzymka WSD Redemptorystów 

do Ars, La Salette i Lourdes 

 

W dniach od 30 sierpnia do 5 września 

wspólnota Wyższego Seminarium Du-

chownego Redemptorystów w Tuchowie 

odbyła pielgrzymkę do grobu św. Jana 

Marii Vianney’a w Ars oraz do miejsc ob-

jawień maryjnych we Francji. Pielgrzymka, 

której pomysł podsunęli bracia klerycy, 

została zorganizowana z okazji zakończo-

nego niedawno roku kapłańskiego. Warto 

nadmienić, że to pierwsza taka pielgrzym-

ka w dziejach tuchowskiego seminarium. 

Od strony technicznej organizacją wyjazdu 

zajęło się Diecezjalne Biuro Pielgrzymko-

we z Porąbki Uszewskiej. 

 

Nasza pielgrzymka w sposób oficjalny 

rozpoczęła się Eucharystią sprawowaną w 

Grocie Matki Bożej przy Sanktuarium NMP 

z Lourdes w Porąbce Uszewskiej. Prze-

wodniczył jej dyrektor Biura Pielgrzymko-

wego ks. prałat Czesław Konwent, który 

był jednocześnie przewodnikiem piel-

grzymki. Oprócz ojców i braci redemptory-

stów z Polski, Białorusi i Słowacji w piel-

grzymce wzięły udział także dwie siostry 

zakonne – służebniczki starowiejskie – 

oraz kilka osób świeckich. 

 

 

Zanim autokar z pielgrzymami przekroczył 

granicę Polski, zajechał do Bolesławca, do 

klasztoru sióstr adoratorek Krwi Chrystusa, 

gdzie odmówiliśmy nieszpory i zjedliśmy 

kolację. Po wielu godzinach podróży we 

wtorek przed południem dotarliśmy do 

miasteczka Ars w środkowo-wschodniej 

Francji. Tam, przy ołtarzu, na którym 

umieszczony jest relikwiarz św. Jana Marii 

Vianney’a, została odprawiona Euchary-

stia, której przewodniczył rektor naszego 

seminarium o. Janusz Urban. Zwiedziliśmy 

piękną bazylikę, kaplicę z relikwiami serca 

św. Proboszcza, starą plebanię oraz pobli-

ski dom rekolekcyjny. Wieczorem zebrali-

śmy się ponownie w bazylice na wspólnej 

modlitwie na zakończenie dnia. 

W środowy poranek wyruszyliśmy w drogę 

do La Salette, gdzie w 1846 roku Matka 

Boża objawiła się dwojgu pastuszkom – 

Melanii i Maksyminowi. W drodze mijali-

śmy miejsce, w którym trzy lata temu auto-

kar z polskimi pielgrzymami spadł z wia-

duktu. Krótką modlitwą uczciliśmy pamięć 

tych, którzy zginęli w tej katastrofie. O 

objawieniach i sanktuarium maryjnym w La 

Salette opowiedział nam ks. Zbigniew Wal 

– saletyn, a następnie uczestniczyliśmy we 

Mszy Świętej w bazylice. W drodze po-

wrotnej zajechaliśmy jeszcze do Lyonu, 

gdzie mogliśmy zobaczyć bazylikę Matki 

Bożej Niepokalanej – patronki miasta oraz 

katedrę św. Jana Chrzciciela. 

 

Następny dzień to podróż do Lourdes. 

Pierwszym punktem wizyty w tym mia-

steczku była wspólna droga krzyżowa 

przeżyta w wielkim skupieniu. Następnie 

modliliśmy się przy Grocie objawień, zaś 

wieczorem wszyscy uczestniczyliśmy w 

procesji różańcowej z lampionami. Piątek 

rozpoczęliśmy od Eucharystii w krypcie 

zbudowanej tuż nad Grotą Massabielle, w 

której w 1858 roku Matka Boża objawiała 

się młodej Bernadecie Soubirous. Potem 

pod przewodnictwem ks. Kazimierza Ko-

pacza, kapelana Domu Polskiego w Lour-

des, zwiedzaliśmy kolejno Bazylikę Piusa 

X oraz miejsca związane z życiem św. 

Bernadetty – Młyn de Boly (miejsce jej 

urodzenia), więzienie Le Cachot (mieszka-

nie rodziny Soubirous), kościół Najświęt-

szego Serca Pana Jezusa z chrzcielnicą, 

przy której została ochrzczona oraz orato-

rium, gdzie Bernadetta przyjęła swoją 

pierwszą Komunię świętą. Zobaczyliśmy 

także miejsca, gdzie kiedyś znajdował się 

kościół parafialny i plebania. Po południu 

większa część pielgrzymów wybrała się 

zwiedzać przepiękne groty Betharram 

niedaleko Lourdes. Wieczorem zaś wszy-

scy uczestniczyliśmy w procesji różańco-

wej. Tym razem redemptorystów spotkał 

zaszczyt niesienia w procesji figury Matki 

Bożej, a kilku kleryków zostało poproszo-

nych, by śpiewać w międzynarodowym 

chórze. Dzięki temu wszyscy mogli usły-

szeć połowę jednej dziesiątki różańca oraz 

jedną zwrotkę pieśni Po górach dolinach w 

języku polskim. Dla wszystkich uczestni-

ków naszej pielgrzymki było to niezapo-

mniane przeżycie. 

Ostatni dzień naszego pobytu w Lourdes 

rozpoczął się od Eucharystii sprawowanej 

przy ołtarzu w Grocie objawień. Potem 

udaliśmy się w daleką drogę powrotną do 

domu, którą wypełniała wspólna modlitwa, 

śpiewy oraz oglądanie religijnych filmów. 

Po około trzydziestu godzinach podróży 

autokar przekroczył polską granicę. Piel-

grzymka została zakończona Mszą Świętą 

sprawowaną w Diecezjalnym Centrum 

Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w 

Starym Sączu. Wszystkim, którzy w jaki-

kolwiek sposób przyczynili się do organi-

zacji i realizacji tej pielgrzymki, gorąco 

dziękujemy!.    br. Arkadiusz Buszka CSsR 

 

Franciszkanie: Z misjonarzami na 

warsztatach 

 

W dniach od 30 sierpnia do 3 września br. 

w Orzyszu, małej miejscowości na Mazu-

rach, odbyły się dziesiąte Franciszkańskie 

Warsztaty Misjologiczne. Obecni na nich 

byli reprezentanci ośmiu polskich prowincji 

franciszkańskich z wszystkich trzech gałę-

zi.  

   

 

Tematem tego jubileuszowego spotkania 

były: Teologiczne podstawy misji Kościoła. 

Wykłady prowadził o. dr Mariusz Uniżycki 

OFM z prowincji Matki Bożej Anielskiej, 

który przedstawił trynitarne podstawy misji 

Kościoła i eklezialną naturę misji, o. mgr 

lic. Melchior Czoska OFM, który ukazał 

nam biblijne fundamenty Kościoła, a także 

gość specjalny, ks. prof. dr hab. Jarosław 

Różański OMI, który mówił o inkulturacji, 

dialogu między religijnym i wyzwoleniu. 

Podczas tego spotkania był też czas na 

świadectwa misjonarzy z różnych części 

świata i tak o swojej pracy mówił o. Euge-

niusz pracujący w Boliwi, a także o. Nor-
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man i o. Dominik, którzy pracują w Afryce. 

Zgodnie z kilkuletnią tradycją jeden dzień 

był szczególnie poświęcony na spotkania 

braterskie, rozmowy i wymianę doświad-

czeń z pracy w seminaryjnych kółkach 

misyjnych, a odbywało się to podczas 

wyjazdu do Sanktuarium w Świętej Lipce, 

zwiedzania bunkrów z czasów drugiej 

wojny światowej w Wilczym Szańcu i rejsu 

statkiem po mazurskim jeziorze.  

Ostatnim akordem owych warsztatów była 

Msza św. sprawowana przez bp Jerzego 

Mazura, Ordynariusza Diecezji Ełckiej, 

który wcześniej był na misjach w Afryce i 

Rosji.  Warsztaty były ciekawym doświad-

czeniem w pogłębianiu naszej wiedzy o 

działalności misjonarzy na świcie. Naszą 

zakonną prowincje reprezentował o. Mel-

chior, moderator misyjny i bracia alumni 

Bonifacy i Justyn z wronieckiego WSD. Za: 

www.franciszkanie.net

 

   

  Wiadomości zagraniczne  

 

 

Beatyfikacja kapucyńskiego kwe-

starza Granady 

 

Uroczystościom beatyfikacyjnym br. Le-

opolda w Granadzie przewodniczył abp 

Angelo Amato. Wzięło w nich udział ponad 

60 tys. wiernych. Eucharystię koncelebro-

wało ok. 150 kapłanów. Msza beatyfika-

cyjna, którą rozpoczęło Ave Maria Schu-

berta w wykonaniu Rosy López, popular-

nej piosenarki z Granady, odbyła się na 

lotnisku bazy wojskowej w Armilla. 

 

 

Przewodniczący watykańskiej Kongregacji 

ds. kanonizacyjnych odczytał dekret Be-

nedykta XVI wpisujący do grona błogo-

sławionych Leopolda z Alpandeire, zna-

nego szczególnie we wschodniej Andalu-

zji, jako „jałmużnika trzech Zdrowaś Ma-

rio”. Odsłonięcie arrasu z wizerunkiem 

błogosławionego w gronie aniołów wzbu-

dziło entuzjazm zebranych. Tradycyjnym 

okrzykom „guapo/piękny” nie było końca. 

W homilii abp Amato podkreślił, że br. 

Leopold było człowiekiem, który „uczył 

drogi sprawiedliwości” przez „miłosierdzie, 

pokorę i pobożność maryjną”. Na poparcie 

przytoczył kilka przykładów z życia błogo-

sławionego, który swój pobyt w Granadzie 

poświęcił na zbieranie jałmużny nawet w 

okresie „prześladowania religijnego” pod-

czas wojny domowej, nie zważając na 

obelgi i kamienie. „Jeśli Granada znana 

jest na całym świecie z powodu Alhambry, 

to dla wielu pobożnych ludzi rozsianych po 

świecie, jest miastem br. Leopolda” – 

podkreślił abp Angelo Amato. 

 

Według miejscowych władz w uroczysto-

ściach udział wzięło ok. 60 tys. wiernych, 

głównie z Granady, Malagi i Jaén. Obecni 

byli wszyscy biskupi z Andaluzji, a także 

kardynałowie Antonio Cañizares, Prefekt 

Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny 

Sakramentów i Carlos Amigo. 

Francisco Tomás Sánchez Márquz urodził 

się w Alpandeire w 1864 r. Mając 35 lat 

wstąpił do kapucynów w Sewilii przyjmując 

imię Leopolda. Większą część życia za-

konnego spędził Granadzie, gdzie zmarł w 

1956 r. mając 92 lata. Cieszył się wielką 

popularnością w Andaluzji. Jego grób 

miesięcznie nawiedza ponad 100 tys. 

osób. M. Raczkiewicz CSsR, Za: Radio 

Watykańskie 

List generała salezjanów o wierno-

ści i dyscyplinie zakonnej 

 

Powołanie do stałej łączności z Jezusem, 

aby mieć życie" jest myślą przewodnią 

ostatniego listu okólnego, opublikowanego 

na łamach Dokumentów Rady Generalnej 

nr 408, opatrzonego datą 16 sierpnia 

2010, który Przełożony Generalny ks. 

Pascual Chávez skierował do salezjanów. 

Ks. Generał porusza w nim temat wierno-

ści i dyscypliny zakonnej ze szczególnym 

odniesieniem do problemu pedofilii, która 

"ostatnio znalazła się w centrum zaintere-

sowania mass mediów i stała się  przy-

czyną ogromnego skandalu".   

"Jak ojciec ze swoimi dziećmi" ks. Chávez 

bierze pod uwagę całą falę zarzutów w 

stosunku do Kościoła, kapłaństwa i życia 

konsekrowanego, będącą następstwem 

publikacji o przypadkach nadużyć seksu-

alnych popełnionych na nieletnich, precy-

zując, że przypadki pedofilii "są skanda-

lami, których ciężar uznajemy, i którym 

trzeba zapobiec szybko i skutecznie". 

 

Przytaczając niektóre dane dotyczące 

zjawiska wykorzystywania nieletnich, 

Przełożony Generalny wyraża pewne 

niepokoje w związku z wściekłym atakiem 

mediów wobec przypadków pedofilii w 

Kościele katolickim, zauważając, że z 

drugiej strony te same media często bro-

nią, promują i usprawiedliwiają kulturę i 

przemysł pornograficzny. Jakkolwiek z 

odwagą stwierdza: "Nie wolno udawać, że 

nic się nie stało, i że chodzi o sprawy, 

które nas nie dotyczą". Są to wydarzenia 

bolesne i upokarzające dla Kościoła, a 

zwłaszcza dla salezjanów, ponieważ byli 

w nich uwikłani, jako ofiary, niektórzy 

nieletni, którzy stanowią rację naszego 

bycia jako osób konsekrowanych, a win-

nymi - niektórzy z salezjanów, bracia w 

powołaniu i towarzysze w posłannictwie". 

 

 

 

W swoim liście ks. Chávez wyraża swoją 

łączność z Benedyktem XVI, którego 

przytacza różne wypowiedzi, a w sposób 

szczególny "List duszpasterski do katali-

ków Irlandii" z marca 2010 r. Jeżeli jest 

prawdą, że niektóre stwierdzenia jawią się 

jako surowe, te, w gruncie rzeczy, są 

podtrzymywane przez wypowiedzi Ojca 

Świętego, który nie lęka się uznać przy-

padków i cierpień związanych z pedofilią, 

które "pochodzą z wnętrza Kościoła, z 

grzechu, który istnieje w Kościele". 

 

Z tego względu ważne jest, by dać się 

oświecić przez Ewangelię. Odnosząc się 

do niektórych fragmentów Nowego Te-

stamentu, Przełożony Generalny przypo-

mina, że Kościół zrodził się "nie ze zdrady 

kogoś, ani z opuszczenia przez wszyst-

kich, ale z osobistej wiary, odważnego 

świadectwa, posługi w pełnym wymiarze 

godzin, męczeństwa jedenastu". Mass 

media, wyolbrzymiając pojedyncze przy-

padki pedofilii, zapomniały o "olbrzymiej 

większości kapłanów, zakonników, którzy 

przeżyli i ciągle przeżywają swoją wier-

ność z radością oraz całkowitym i darmo-

wym oddaniem, i niezmordowanie poszu-

kują świętości". 

 

Przypowieść ewangeliczna o krzewie 

winnym (J 15,1-8) pozwala nam zrozu-

mieć, że wierność ucznia jest zapewniona 

przez więź z Chrystusem. "Jeżeli misja 

Jezusa polega na objawieniu Boga i Jego 

miłości, jedyną formą uczynienia Go wi-

dzialnym i wiarygodnym jest umiłowanie 

http://www.franciszkanie.net/
http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=418599
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Swoich do końca: ‘Nikt nie ma większej 

miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za 

przyjaciół swoich' (J 15,13)". Na tym się 

zasadza, jak o tym mówi artykuł 2 Konsty-

tucji, posłannictwo salezjańskie: "być w 

Kościele znakami i nosicielami miłości 

Bożej do młodzieży, zwłaszcza najuboż-

szej". 

 

Trzecia część listu wskazuje na pewne 

działania. Analizując aktualną sytuację, 

opierając się na Ewangelii, następca Ks. 

Bosko wskazuje salezjanom cztery linie 

działania. Pierwszym krokiem w kierunku 

nawrócenia "jest wyraźne wzięcie na 

siebie odpowiedzialności", czucie się 

"rozdartym z powodu każdego przypadku 

przemocy na nieletnich". Następuje potem 

"pierwszeństwo ofiar", "których zaufanie 

zostało nadużyte, i których godność zosta-

ła pogwałcona". Nie należy przy tym za-

pominać o przestępcach, którym należy 

towarzyszyć na drodze sprawiedliwości, 

opieki i łaski. I w końcu, jako czwarty krok, 

zapobieganie nadużyciom. Ks. Chávez 

prosi Inspektorie, by te "opracowały, 

zgodnie z procedurami wymaganymi 

przez Stolicę Apostolską, i wprowadziły w 

życie protokół ochrony nieletnich, zapo-

znały z nim i kazały stosować salezjanom i 

wszystkim świeckim współpracownikom w 

naszych dziełach. Należy zadbać też, 

wspólnie z Radcą ds. Formacji, o prze-

strzeganie odpowiednich procedur roze-

znania powołaniowego, zapewniając 

odpowiednią formację ludzką, duchową, 

moralną i uczuciową salezjanów. 

 

"Mam nadzieję - kończy ks. Chávez - że 

ten list i zaproponowane ukierunkowania 

będą przydatne dla nas wszystkich, po-

mogą powrócić do Ks. Bosko i radości 

życia  świadków prawdziwej kultury czy-

stości, i staną się bodźcem do konkret-

nych działań i programowych linii na przy-

szłość". 

  

Tekst Listu Przełożonego Generalnego 

jest dostępny w różnych językach na 

stronie sdb.org. Tłumaczenia pochodzą od 

Redakcji.                 Za: www.salezjanie.pl  

 

20 lecie konsekracji największego 

kościoła świata 

 

10 września 2010 r. minęło 20 lat od chwi-

li, kiedy papież Jan Paweł II dokonał kon-

sekracji Bazyliki Matki Bożej Pokoju w 

Yamoussoukro. W dniach od 10 do 12 

września 2010 r. odbędą się uroczystości 

upamiętniające 20. rocznicę konsekracji 

Bazyliki Matki Bożej Pokoju.  

   

 

Na konferencji prasowej zorganizowanej 

25 sierpnia 2010 r. w katedrze św. Pawła 

w Abidjanie, rektor Bazyliki, ks. Stanisław 

Skuza SAC wyraził przekonanie, że jubi-

leusz pozwoli podsumować bilans dwóch 

dziesięcioleci świątyni i przypomni światu, 

w jakich okolicznościach doszło do budo-

wy i konsekracji bazyliki ofiarowanej Stoli-

cy Apostolskiej, przez śp. prezydenta 

Félixa Houphouët-Boigny. Ten niewątpli-

wie najsłynniejszy obiekt Wybrzeża Kości 

Słoniowej zrealizowany został przez archi-

tekta Pierre'a Fakhoury. Sanktuarium 

pozostaje najpełniejszym świadectwem 

orędzia pokoju i miłości, jakie fundator 

pragnął przekazać mieszkańcom Wybrze-

ża Kości Słoniowej. Za pośrednictwem tej 

budowli śp. Félix Houphouët-Boigny chciał 

wyrazić swoją wiarę i wdzięczność Bogu 

za czas pokoju w kraju. Przekazał w te-

stamencie dzieło, które ma przypominać 

przyszłym pokoleniom o stałej konieczno-

ści troski o pokój w krajach afrykańskich i 

na całym świecie.    

 

Uroczystość 20-lecia konsekracji Bazyliki 

uświetni obecność wysokiego rangą wy-

słannika papieskiego, jednego z bliskich 

współpracowników Benedykta XVI, kard. 

Francisa Arinze,  rezydującego w Rzymie 

od 1984 r. Ten nigeryjski kardynał od 2008 

r. jest emerytowanym prefektem Kongre-

gacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sa-

kramentów.  

 

 

 

Trzydniowe obchody rozpoczną się w 

piątek 10 września różańcem w intencji 

pokoju, a następnie Mszą św. pod prze-

wodnictwem arcybiskupa metropolitarnego 

Bouaké, Paula Siméona Ahoumy Djro. W 

sobotę 11 września, orędzie wygłoszą 

kardynałowie Francis Arinze i Bernard 

Agré oraz odbędą się modlitwy w intencji 

pokoju. W niedzielę, 12 września kardynał 

Arinze wygłosi kolejne orędzie. W progra-

mie obchodów zapowiedziana jest proce-

sja z katedry św. Augustyna do Bazyliki, 

powitanie w sanktuarium i różaniec w 

intencji pokoju, jako dziękczynienie Panu 

Bogu. Przewidziano także dzień otwarty 

oraz udział w Targach Expo.  

 

Ks. Rektor podkreślił, że to wielkie wyda-

rzenie religijne w Yamoussoukro, powinno 

być okazją dla katolików i wspólnot chrze-

ścijańskich w Wybrzeżu Kości Słoniowej, 

aby w duchu braterstwa i ekumenizmu 

zjednoczyć się poprzez modlitwę w 

szczególnej intencji, jaką jest pokój w 

Afryce i na świecie. Skierował apel do 

pielgrzymów z sąsiednich państw, aby bez 

względu na przynależność religijną i kultu-

rową, przyłączyli się do świętowania 20. 

rocznicy konsekracji Bazyliki.  

 

Kamień węgielny pod bazylikę ofiarowaną 

Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, wmu-

rowano 2 lutego 1986 r., a budowę zakoń-

czono we wrześniu 1989 r. Konsekrowana 

10 września 1990 r. przez Jana Pawła II, 

Bazylika Matki Bożej Pokoju jest nie tylko 

miejscem pielgrzymek i odwiedzin tury-

stów ale też miejscem gdzie rozwijają się 

dzieła charytatywne służące Kościołowi i 

społeczeństwu iworyjskiemu. Opiekę 

duszpasterską w Bazylice od 1991 r. 

pełnią misjonarze polskiej Prowincji Chry-

stusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa 

Katolickiego. Pallotyński Sekretariat Mi-

syjny Prowincji Chrystusa Króla 

 

Przeniesienie szczątków Sł. B. Se-

rafina Alojzego Kaszuby 

Władze miasta Lwowa zezwoliły kapucy-

nom na przeniesienie doczesnych szcząt-

ków sługi Bożego Serafina Alojzego Ka-

szuby OFMCap (1910-1977) do Winnicy. 

Obecnie jego grób znajduje na lwowskim 

Cmentarzu Janowskim. Wcześnie władze 

Winnicy wyraziły zgodę na pochowanie 

sługi Bożego w miejscowym kościele pw. 

Matki Bożej Anielskiej.  

   

Świątynia jest częścią klasztoru Braci 

Mniejszych Kapucynów. W czerwcu br. 

uroczyście obchodzono tam setną roczni-

cę urodzin o. Serafina, który pozostał w 

pamięci Polaków na Ukrainie, w Kazach-

stanie oraz z innych terenów byłego ZSRR 

jako „apostoł Kościoła milczenia" oraz 

„Włóczęga Boży".  

 

W tym roku Bracia Mniejsi Kapucyni w 

szczególny sposób świętują setną roczni-

cę urodzin swojego współbrata o. Serafina 

Kaszuby. Do najbliższych wydarzeń zwią-

zanych z rocznicą należy sesja naukowa 

organizowana w Krakowie i zaplanowana 

na 27 września.         Za: www.kapucyni.pl  

 

Praca Sióstr z Lasek w indyjskim 

Bangalurze 

 

Działalność polskich franciszkanek z 

Lasek w Bangalurze w południowych 

Indiach jest obecnie dobrze znana, ale 

stało się tak dopiero po latach ich wytrwa-

łej pracy. Siostra Sara ze zgromadzenia 

Franciszkanek Służebnic Krzyża, wspomi-

na: „Przyjechałyśmy do Indii w 1998 r. 

Przyjęłyśmy tutaj nazwę Jyothi Seva, co w 

sanskrycie oznacza służbę światłu. 

   

Dowiedziałyśmy się, że w tym tak olbrzy-

mim kraju aż 14 mln to są osoby niewido-

me, z tego 2,5 proc. to są osoby wykształ-

cone. 40 tys. dzieci rocznie traci wzrok na 

skutek niedożywienia i braku witamin". 

 

Mimo odmiennych warunków, w których 

przyszło polskim zakonnicom pracować w 

Indiach, doświadczenia wyniesione z 

podwarszawskich Lasek pomagają im w 

pracy. S. Sara uzupełnia: „Staramy się 

przenosić tutaj sposób, w jaki pracowały-

śmy z dziećmi w Laskach. Staramy się, 

aby dzieci, które trafiają do naszego inter-

natu, były jak najbardziej samodzielne w 

przyszłości. Staramy się, aby to wszystko, 

co jest dla nich dostępne, mogły wykony-

wać samodzielnie". 

 

W internacie mieszka ponad siedemdzie-

http://www.salezjanie.pl/
http://www.kapucyni.pl/
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sięcioro niewidomych dzieci. Dwadzieścia 

z nich to zupełne sieroty. Dla dzieci tych 

siostry prowadzą własną szkołę podsta-

wową, której uczniowie i nauczyciele 

należą do różnych wyznań. W Indiach 

ponad 83 proc. populacji to hinduiści, 

około 11 proc. to muzułmanie, około 2,5 

proc. - chrześcijanie. Za: Radio Watykań-

skie 

 

Franciszkanie obejmują nową pa-

rafię na Ukrainie 

 

Choć nie wiele wiedzą o franciszkanach, 

to jednak są pewni, że od teraz będzie 

lepiej w ich miejscowości, gdy pośród nich 

zamieszkają zakonnicy. 8 września w 

Maćkowcach na Ukrainie została erygo-

wana nowa parafia. Ordynariusz diecezji 

kamieniecko-podolskiej powierzył ją fran-

ciszkanom. (…) 

   

W uroczystość erygowania parafii ludzie 

jak mantrę powtarzali od rana: "Będzie 

lepiej". "Teraz codziennie będzie u nas 

msza św., a nie tylko raz w tygodniu" - 

precyzuje Marek. "Będzie miał nas kto 

nauczać, prowadzić do Boga. Będzie 

katecheza" - dodają zgodnie panie Aniela i 

Wiktoria. "Ojcowie zajmą się dziećmi i 

młodzieżą" - z nadzieją w oczach mówi 

ministrant Sasza. Nawet sam biskup wie, 

że dla ludzi będzie teraz lepiej, gdy kapła-

ni nie będą dojeżdżać, tylko na co dzień 

będą mieszkać pośród swoich wiernych. 

Stan przeciwny, jaki jest udziałem wielu 

miejscowości na Ukrainie, przyrównuje do 

zabiegu reanimacji. 

   

 

 

Bp Leon Dubrawski z Kamieńca Podol-

skiego podczas uroczystości otwarcia 

nowej parafii życzył nowemu proboszczo-

wi o. Edwardowi Kawie OFMConv i no-

wemu wikariuszowi o. Krzysztofowi Pel-

cowi OFMConv, aby "pilnowali swojej 

owczarni, tak aby nie zginęła żadna 

owieczka, aby chodzili od drzwi do drzwi i 

pukali, i zbierali marnotrawnych synów i 

córki". Biskup wielkie nadzieje wiąże z 

patronką parafii - Maryją. Dlatego prosił, 

aby co sobotę franciszkanie urządzali 

nabożeństwa ku czci Matki Bożej, aby nie 

wypuszczali z rąk różańca. "Ona wszystko 

może" - przekonywał. Na uroczystość 

objęcia przez franciszkanów piątej parafii 

na Ukrainie przybył z Krakowa prowincjał 

o. Jarosław Zachariasz OFMConv (…) jms 

Za: www.franciszkanie.pl  

 

Michalici: W Papui Nowej Gwinei 

dojrzewają ziarna powołania 

 

Michalici przybyli do Papui Nowej Gwinei 

jako misjonarze w połowie lat 70-tych 

ubiegłego stulecia. Zakładali stacje misyj-

ne, otwierali parafie. Niektórzy z nich 

wrócili do Polski albo pracują na innych 

kontynentach. Są tacy, którzy już odeszli 

do wieczności. Jednak niektórzy, mimo 

upływu lat, wciąż pracują na wyspie.  

   

Po latach, w sercach tubylców, zaczęły 

kiełkować ziarna michalickiego powołania. 

Jeden z nich, Peter Kaupa, po ukończeniu 

studiów w Sydney (Australia) i otrzymaniu 

święceń diakonatu, powrócił do Papui 

Nowej Gwinei i teraz przygotowuje się 

pastoralnie do przyjęcia w styczniu 2011 

roku święceń prezbiteratu Za: 

www.michalici.pl 

 

   

  Witryna tygodnia 

 

 

  

8. tom „Polskiej bibliografii franciszkańskiej” 

 

 Ukazał się kolejny, 

ósmy tom „Polskiej 

bibliografii francisz-

kańskiej", który 

obejmuje piśmien-

nictwo z roku 2002 

wraz z uzupełnie-

niami za lata po-

przednie, opraco-

wany przez o. 

Rolanda Prejsa 

OFMCap. Jest to zarazem 14 tom serii pt. 

„Biblioteka Studiów Franciszkańskich" 

wydawanej przez Prowincję św. Francisz-

ka z Asyżu pod redakcją o. Salezego 

Tomczaka OFM.  

   

W bibliografii zostało zarejestrowanych 

2088 pozycji książkowych i artykułów. Jest 

to niezwykle cenna publikacja, ukazująca 

osiągnięcia polskiego piśmiennictwa fran-

ciszkańskiego. „Polska bibliografia fran-

ciszkańska" jest niezastąpionym źródłem 

informacji dla wszystkich, którzy zajmują 

się problematyką szeroko rozumianego 

franciszkanizmu. Powinna się ona znaj-

dować we wszystkich bibliotekach klasz-

tornych, a szczególnie w podręcznych 

zbiorach braci, którzy ex professo zajmują 

się zagadnieniami ruchu franciszkańskie-

go. 

Za: www.franciszkanie.net   

http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=418599
http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=6900&tp=newsy
http://www.michalici.pl/
http://www.franciszkanie.net/
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Odeszli do Pana 

 

 

ŚP. O. ROMAN WANTUCH (1934-2010) CSsR 

 

W pierwszy dzień 

września 2010 r. 

w szpitalu w 

Szczecinie zmarł 

o. Roman Wan-

tuch CSsR. Od-

chodząc z tego 

świata miał 76 lat, 

w tym 58 lat życia 

zakonnego i 52 

lata kapłaństwa. 

 

Urodził się 25.09.1934 r. w miejscowości 

Lubaszowa (diecezja tarnowska). Pierwszą 

profesję zakonną złożył 02.08.1952 r. 

Studia filozoficzno-teologiczne odbył w 

WSD Redemptorystów w Tuchowie. Tam 

też 24.08.1958 r. przyjął święcenia prezbi-

teratu z rąk ks. abp. Włodzimierza Jasiń-

skiego. Ukończył kurs przygotowawczy do 

prowadzenia rekolekcji i misji parafialnych, 

tzw. Tirocinium.  

O. Roman mieszkał i pracował m.in. w 

Elblągu, Toruniu, Bardzie Śląskim i Szcze-

cinku, posługując jako duszpasterz i misjo-

narz. Najbardziej czuł się związany z Bar-

dem Śląskim, gdzie podczas prawie 30-

letniej pracy duszpasterskiej przy kościele 

sanktuaryjnym (od czerwca ubiegłego roku 

bazylice mniejszej) Matki Bożej Strażniczki 

Wiary nie oszczędzał sił ani serca. Przez 

wiele lat był ekonomem domu bardzkiej 

wspólnoty, a jedną kadencję pełnił urząd 

przełożonego. Dał się poznać jako dobry 

gospodarz i duszpasterz, zatroskany o 

parafian i pielgrzymów oraz o rozwój sank-

tuarium. Docenili to mieszkańcy Barda, 

przyznając o. Romanowi tytuł honorowego 

obywatela miasta i gminy Bardo Śląskie.  

Ostatnie pięć lat spędził we wspólnocie 

zakonnej w Szczecinku, angażując się w 

miarę słabnących z wiekiem sił w duszpa-

sterstwo przy kościele Świętego Ducha. 

Ostatnie tygodnie naznaczone były cier-

pieniem i nasilającymi się dolegliwościami 

chorobowymi.  

Pogrzeb o. Romana Wantucha odbył się w 

Szczecinku 6 września br.. Sekretariat 

Prowincji Redemptorystów 

 

ŚP. BR. ZENOBIUSZ GACEK (1917-2010) OFMConv 

 

Dnia 4 września 

2010 roku w 

Niepokalanowie w 

wieku 92 lat zmarł 

brat Zenobiusz 

Maria Teofil Marian 

Gacek, profes 

wieczysty Prowincji 

Matki Bożej 

Niepokalanej w Polsce Zakonu Braci 

Mniejszych Konwentualnych, jubilat w 

Zakonie, przez ̇ywszy 72 lata w Zakonie.  

   

Urodził się 3 grudnia 1917 r. w Czarnym 

Dunajcu, w powiecie nowotarskim, archi-

diecezja krakowska, z rodziców Rudolfa i 

Anny z domu Fiedor, otrzymuja ̨c na 

Chrzcie Świętym imię Teofil Marian. Miał 

pie ̨ciu braci i jedna ̨ siostrę. Ukończył sie-

dem klas szkoły powszechnej.  

 

Jako młody chłopiec miał szczególne 

zamiłowanie do słuz ̇by Boz ̇ej, posługuja ̨c 

jako ministrant do Mszy Świętej.  

 

Po ukończeniu osiemnastego roku życia 

Teofil Gacek, „czuja ̨c prawdziwe powołanie 

do służenia Bogu" złoz ̇ył prośbe ̨ o przy-

je ̨cie do Zakonu. Furtę klasztorną w Nie-

pokalanowie przekroczył dnia 7 sierpnia 

1936 roku, gdzie kolejno odbywał aspiran-

turę (od 29 sierpnia 1936 r.), postulat (od 7 

grudnia 1936 r.) oraz nowicjat (od 1 sierp-

nia 1937 r.) pod kierunkiem O. Nikodema 

Szałankiewicza. Teofil Marian Gacek w 

Zakonie otrzymał nowe imię Zenobiusz 

Maria. Po odbyciu formacji nowicjackiej 

złoz ̇ył profesję zwyczajna ̨ w Święto Matki 

Boz ̇ej Anielskiej z Porcjunkuli dnia 2 sierp-

nia 1938 roku. (…) Profesję uroczystą brat 

Zenobiusz Maria Gacek złoz ̇ył w Niepoka-

lanowie dnia 31 maja 1945 r.  

 

W klasztorze w Niepokalanowie brat Ze-

nobiusz podejmował kolejno powierzane 

mu obowia ̨zki (…) w administracji; w infir-

meryjnym dziale dentystycznym; w dziale 

fotograficznym. Następnie pracuje w dziale 

sanitarnym, w Małej Poligrafii oraz jako 

ekonom i poborca klasztoru   

 

Od roku 2004 brat Zenobiusz przebywał w 

niepokalanowskim szpitaliku. Był bratem 

sumiennym i gorliwym w wypełnianiu swe-

go z ̇yciowego powołania w słuz ̇bie Bogu i 

braciom. Chociaż w aktach personalnych 

ze wzgle ̨du na zawieruche ̨ wojenna ̨ nie 

zachowały się jakiekolwiek opinie wycho-

wawcze ani tez ̇ zapiski urzędowe doty-

czące jego osoby, to moz ̇na o nim powie-

dzieć, że był zakonnikiem przykładnym 

oraz lubianym przez współbraci.(…) 

   

Pogrzeb Ś.P. brata Zenobiusza Marii Teo-

fila Mariana Gacka odbył się dnia 7 

września 2010 roku o godz. 10.45 w Nie-

pokalanowie. Kondukt żałobny z kaplicy 

św. Maksymiliana do bazyliki poprowadził 

o. Stanisław Maria Piętka, gwardian Nie-

pokalanowa. Mszy św. przewodniczył o. 

Mirosław Bartos, prowincjał. Okolicz-

nościową homilie ̨ wygłosił o. Bonawentura 

Górski z Niepokalanowa. Kondukt żałobny 

na cmentarz klasztorny poprowadził i 

przewodniczył modlitwom przy grobie 

ekonom klasztoru Niepokalanów o. Franci-

szek Nowakowski o. Zbigniew Kopeć 

OFMConv 

 


