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Wiadomość tygodnia 

 

 

Benedykt XVI spotkał się w Londynie 
z zakonnicami i zakonnikami 

 

 

Drugi dzień pielgrzymki do Wielkiej Bryta-

nii Benedykt XVI rozpoczął od prywatnej 

Mszy św. w kaplicy Nuncjatury Apostol-

skiej w Londynie. Przed godz. 10.00 czasu 

lokalnego Papież przejechał limuzyną do 

Kolegium Uniwersytetu Najświętszej Maryi 

Panny w dzielnicy Twickenham. Tam w 

szkolnej kaplicy spotkał się z przedstawi-

cielami wspólnot zakonnych, zaangażo-

wanych w katolicką edukację. Papieża 

powitała s. Theresa Browne. W imieniu 

zebranych w kaplicy podkreśliła wdzięcz-

ność za posługę i modlitewną obecność 

zakonników w Wielkiej Brytanii. 

 

„Pragniemy zapewnić Waszą Świątobli-

wość, że zakonnicy Anglii, Walii, Szkocji 

dążą do podtrzymywania swego zaanga-

żowania w misję, szczególnie wśród tych, 

którzy są biedni i słabi” – powiedziała s. 

Browne. 

 

Spotkanie w kaplicy Kolegium Uniwersyte 

tu Maryi Panny miało charakter nabożeń-

stwa słowa Bożego, podczas którego 

Papież skierował do zgromadzonych 

krótkie przemówienie. 

 

Zadaniem nauczyciela nie jest tylko da-

wanie informacji czy przygotowania tech-

nicznego, które służy materialnemu dobru 

społeczeństwa. Ma on formować osobę, 

przygotowywać ją do życia w pełni – 

wskazał Benedykt XVI. Papież przypo-

mniał wielki wkład zakonników i zakonnic 

w dzieło edukacji na Wyspach Brytyjskich, 

jak i w całej zachodniej kulturze i cywiliza-

cji. W tej służbie społeczeństwu często 

wyprzedzali oni państwo i również dziś 

mają dawać na tym polu szczególny apo-

stolski wkład. 

 

„Obecność zakonników w katolickich 

szkołach przypomina z mocą o katolickim 

etosie, jaki winien przenikać każdy aspekt 

szkolnego życia powiedział Papież. – 

Wykracza to daleko poza oczywisty wy-

móg, by treść nauczania była zawsze 

zgodna z doktryną Kościoła. Oznacza to, 

że życie wiary musi być siłą napędową 

każdej szkolnej działalności, aby skutecz-

nie służyć misji Kościoła i aby młodzież 

mogła odkrywać radość włączania się w 

Chrystusowe «bycie dla drugich». Chciał-

bym też wyrazić szczególne uznanie tym, 

których zadaniem jest zapewnianie dzie-

ciom i młodzieży w naszych szkołach 

bezpiecznego środowiska. Wymaga tego 

nasza odpowiedzialność za powierzonych 

nam celem chrześcijańskiej formacji. Co 

więcej, życie wiary można skutecznie 

rozwijać tylko wówczas, gdy panuje at-

mosfera pełnego szacunku, serdecznego 

zaufania. Modlę się, by było to nadal 

znamieniem szkół katolickich w tym kraju” 

– mówił Papież.  

Za: Radio Watykańskie

 

     

  Wiadomości krajowe 

 

Redemptoryści upamiętnieni po 66 
latach 

 

W sobotę, 11 września, ks. abp Kazimierz 

Nycz odsłonił i poświęcił pomnik upamięt-

niający 30 redemptorystów i 2 tys. innych 

mieszkańców Woli, którzy zostali rozstrze-

lani w pierwszych dniach Powstania War-

szawskiego.  

   

Pomnik stoi w miejscu egzekucji, przy 

Wolskiej 79 naprzeciwko kościoła św. 

Wojciecha, w murach którego hitlerowcy w 

1944 r. urządzili obóz przejściowy. Ma 

wysokości 2,5 metra i wyobraża habit 

zakonny (czarny granit) wtopiony w biały 

krzyż. Na pomniku umieszczono napis: 

"Pamięci 30 zakonników redemptorystów i 
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około 2 tysięcy mieszkańców Woli zamor-

dowanych przez Niemców w fabryce 

Kirchmayera i Marczewskiego w dniu 6 

sierpnia 1944 roku. Pozostali wierni Bogu, 

Kościołowi i Ojczyźnie". Dalej następują 

nazwiska zamordowanych zakonników. 

Pomnik zaprojektował Marek Moderau. 

 

 Inicjatorem pomysłu postawienia pomnika 

byli mieszkańcy parafii św. Klemensa, 

świadkowie tamtych tragicznych wydarzeń. 

Pamiętają oni pomoc jaką redemptoryści 

świadczyli miejscowej ludności. Ojcowie do 

końca spowiadali, odprawiali Msze św., 

wydawali skromne posiłki, dawali schro-

nienie przerażonym parafianom i miesz-

kańcom Woli w piwnicach klasztornych i w 

pomieszczeniach pod kościołem. Spo-

dziewali się, że po wkroczeniu Niemców 

do klasztoru czeka ich śmierć, mieli propo-

zycje ucieczki do Śródmieścia, a jednak 

wytrwali do końca. 

 

 

 

Realizatorem projektu były m.in. władze 

samorządowe dzielnicy Wola i władze 

miasta Warszawy. W upamiętnieniu 

współbraci ma również dużą zasługę o. 

Paweł Mazanka, który włączył się w inicja-

tywę mieszkańców parafii św. Klemensa, 

koordynował prace i współorganizował 

uroczystość poświęcenia pomnika. 

 

 Sama uroczystość składała się z kilku 

części. Rozpoczęła się od Mszy św. w 

kościele św. Klemensa, kórej przewodni-

czył ks. abp Kazimierz Nycz. On też wy-

głosił okolicznościową homilię. Przy ołtarzu 

obecni byli m.in. prowincjał o. Ryszard 

Bożek, o. Piotr Chyła, proboszczowie 

dekanatu wolskiego wraz z ks. dziekanem 

a także o. Jan Piekarski, który w czasach 

okupacji mieszkał w klasztorze na Woli i 

cudownym zbiegiem okoliczności ocalał, 

ponieważ w momencie wybuchu Powsta-

nia przebywał poza Warszawą. Wśród 

wiernych nie zabrakło reprezentantów 

harcerzy, dzieci i młodzieży uczącej się, 

kombatantów AK oraz przedstawicieli 

władz samorządowych. 

 

Po Mszy św. uczestnicy liturgii udali się 

autobusami na ul. Wolską, gdzie dokonało 

się poświęcenie pomnika. Następnie 

wszyscy przeszli na drugą stronę ulicy, do 

kościoła św. Wojciecha. Tam nastąpiła 

modlitwa przed Najświętszym Sakramen-

tem w intencji poległych podczas wojny i w 

Powstaniu. Na zakończenie uroczystości 

ks. apb Nycz pobłogosławił wszystkich 

Najświętszym Sakramentem 

 
Nowy wizytator Braci Szkolnych 

 

W dniu 8 września do sekretariatu gene-

ralnego KWPZM napłynęła wiadomość o 

wyborze nowego wizytatora prowincji 

Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijań-

skich w Polsce. Został nim br. Marek Kozy-

ra, ur. W 1960 roku w Miechowicach Wiel-

kich. Br. Marek został mianowany wizytato-

rem w dniu 1 sierpnia i będzie pełnił ten 

urząd przez najbliższe trzechlecie. Red 

 

Zarząd generalny franciszkanów 
obraduje w Łodzi 

 

W dniu dzisiejszym w Sanktuariu Sw. 

Antoniego w Łodzi-Łagiewnikach rozpocz-

ną się obrady zarządu generalnego Zako-

nu Braci Mniejszych Konwentualnych 

(franciszkanów) pod przewodnictwem 

generała Zakonu o. Marco Tasca. W trak-

cie trwających do końca września obrad 

dojdzie między innymi do spotkania ze 

wszystkimi przełożonymi wyższymi Zakonu 

w Europie Środkowo-Wschodniej.       Red. 

  

Karmelita wiceprzewodniczącym 
Konferencji Rektorów WSD  

w Polsce 
 

O. dr Marian Zawada, rektor Seminarium 

Karmelitów Bosych w Krakowie został 

wybrany na wiceprzewodniczącego Konfe-

rencji Rektorów Wyższych Seminariów 

Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych. 

Przewodniczącym został ks. dr hab. Grze-

gorz Ryś, Rektor Seminarium Duchowne-

go w Krakowie.  

   

Wybory odbyły się 14 września 2010 r. w 

Płocku podczas 46. Zjazdu Rektorów 

Wyższych Seminariów Duchownych Die-

cezjalnych i Zakonnych, w którym wzięło 

udział ponad 60 rektorów z całej Polski. 

 Za: www.ocdkrakow.futuro.biz.pl  

 

Siostry posługujące chorym na  
Jasnej Górze 

 

 Dni skupienia sióstr zakonnych pracują-

cych przy chorych zakończyły się w czwar-

tek, 16 września na Jasnej Górze. Tema-

tem spotkania były słowa: „Bądźmy świad-

kami Miłości - służąc chorym wymagają-

cym stałej opieki".  

 

Przez trzy dni ponad 200 sióstr zakonnych 

pielęgniarek modliło się, słuchało konfe-

rencji dotyczących m.in. opieki długotermi-

nowej w chorobie Alzheimera i innych 

zaburzeń wieku podeszłego, oraz brały 

udział w dyskusjach panelowych. Wśród 

prelegentów znaleźli się m.in. bp prof. 

Tadeusz Pikus z Warszawy, bp dr Irene-

usz Pękalski z Łodzi, ks. prof. Zbigniew 

Teinert z UAM w Poznaniu i s. Cecylia 

Falkowska, Opiekunka KSM z ramienia 

Konsulty WPŻZ. 

  

W środę, 15 września, Mszę św. dla sióstr 

odprawił w Kaplicy Matki Bożej ks. Zbi-

gniew Teinert. „Cierpienie wpisane jest w 

ludzkie życie, ale nie jest to cierpienie bez 

nadziei - mówił w homilii ks. Teinert - Nie 

jest to cierpienia poniżające, nie jest to ból 

związany z ludzkim życiem, który by czło-

wieka pognębiał, lecz jest to cierpienie z 

perspektywą zbawienia. Stajemy wobec 

tych problemów wtedy, kiedy spotykamy 

się z ludźmi cierpiącymi, którym z chrześci-

jańskiego poczucia powołania udzielamy 

pomocy, których kierujemy ku dobru, i w 

których budzimy ufność i nadzieję, że Bóg 

jest Miłosierny. Swoją nieudolną często, 

ludzką pracą, ale z sercem pełnym zapału i 

godności, próbujemy wzbudzać w drugim 

człowieku nadzieję na zwycięstwo dobra, 

nadzieję na pokonanie tego cierpienia w 

Jezusie Chrystusie naszym Panu i Jego 

Matce Bolesnej".  

 

  

 

„Jesteśmy wdzięczne Panu Bogu za to, że 

było nam dane kolejny raz na Jasnej Gó-

rze, przed Cudownym Obrazem Matki 

Bożej, przeżyć nasze doroczne spotkanie 

formacyjne dla sióstr zakonnych pielęgnia-

rek z całej Polski - mówiła w podsumowa-

niu spotkania s. Cecylia Falkowska - To 

wszystko było dla nas pewną łaską i ufam, 

że również umocnieniem w naszej dalszej 

posłudze pielęgniarskiej, zakonnej, tam 

gdzie będzie Pan Jezus kierował nasze 

kroki".  

 

Mszę św. w ostatnim dniu spotkania, 

sprawował o godz. 8.00 w Kaplicy Matki 

Bożej bp Ireneusz Pękalski. W homilii ks. 

biskup zachęcał siostry by w Szkole Maryi 

uczyły się ważnej postawy, by mieć zaw-

sze czas dla Pana Boga. „Zabiegani, za-

troskani, utrudzeni naszym posługiwaniem 

pośród chorych, cierpiących, osamotnio-

nych, wiemy, że czas modlitwy jest cza-

http://www.ocdkrakow.futuro.biz.pl/info/iinformacje.php
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sem naszego wytchnienia, czasem błogo-

sławionym, nigdy nie jest czasem straco-

nym. Po spotkaniu na modlitwie z Bogiem 

wracamy do naszych spraw inni, umocnie-

ni, silniejsi, bardziej gotowi, z większą 

miłością posługiwać" - mówił bp Pękalski.  

 

„Zabieramy stąd przeświadczenie, że Pan 

Jezus towarzyszył nam dotychczas i bę-

dzie nam towarzyszył w naszej pracy, 

pełnej różnych niespodzianek, czasami 

napięć, ale również wielu radości, będzie 

nam towarzyszył każdego dnia i będzie 

nas umacniał swoją łaską" - zaznaczyła s. 

Cecylia. o. Stanisław Tomoń  

Za: www.jasnagora.com  

 

Saletyni świętują 100 lat 
w Dębowcu 

 
W czwartek w Sanktuarium Matki Bożej 

Saletyńskiej w Dębowcu rozpoczęły się 

uroczystości jubileuszowe związane ze 

100-leciem obecności Misjonarzy Salety-

nów w Polskim La Salette na Podkarpa-

ciu.   

   

Czwartek był dniem chorych. Mszy św. o 

godz. 11.00 przewodniczył bp Marian 

Rojek, który wygłosił kazanie do zebranych 

ponad trzech tysięcy pielgrzymów. W 

wieczornej Eucharystii pod przewodnic-

twem ks. Macieja Kucharzyka MS, asy-

stenta prowincjalnego z Warszawy, mo-

dlono się w intencji służby zdrowia. W 

piątek, w dębowieckim Sanktuarium zgro-

madzili się Czciciele Matki Bożej Saletyń-

skiej, Członkowie Apostolstwa Rodziny 

Saletyńskiej. Mszy św. przewodniczył ks. 

Józef Wal MS, dyrektor ARS. Wieczorem 

pielgrzymi modlili się w intencji powołań do 

życia kapłańskiego, zakonnego i misyjne-

go.  

 

 

 

W sobotę o godz. 10.30 odbyła się Msza 

św. pod przewodnictwem bp. Edwarda 

Białogłowskiego z Rzeszowa dla kandyda-

tów, rodziców i świadków bierzmowania. O 

godz. 15.00 aż do godz. 18.00 wierni przy-

byli do Polskiego La Salette mogli uczest-

niczyć w Adoracji Najświętszego Sakra-

mentu. O godz. 20.00 sprawowana była 

Eucharystia z udziałem bp. Edwarda Bia-

łogłowskiego i przełożonego generalnego 

Zgromadzenia Księży Misjonarzy Salety-

nów z Rzymu - ks. Dennisa Loomisa MS 

oraz prowincjała Polskiej Prowincji - ks. 

Władysława Pasiuta MS z Warszawy.  

Główne uroczystości jubileuszowe roz-

poczną się w niedzielę, dnia 19 września, 

o godz. 11.00. Uroczystą Eucharystię 

dziękczynną odprawi abp Mieczysław 

Mokrzycki ze Lwowa. W czasie tej Mszy 

św. zostaną poświęcone wieńce żniwne, a 

także zostanie odśpiewane Te Deum za 

100 lat pobytu Misjonarzy Saletynów w 

Dębowcu.  

 

W czasie trwania uroczystości odpusto-

wych pielgrzymi będą mieli możliwość 

skorzystania z sakramentu pojednania. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich do 

Polskiego La Salette. 

 

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.   Ks. Piotr Szweda 

MS                                Za: www.saletyni.pl   

 

Kongres afrykanistów u oblatów w 
Obrze 

 

W dniach od 17. do 19. września odbył się 

w Obrze w Wyższym Seminarium Du-

chownym II Kongres Afrykanistyczny pod 

hasłem "Przeszłość i współczesność Afry-

ki". Brało w nim udział 75 naukowców i 

doktorantów z 13-tu ośrodków naukowych 

w Polsce i za granicą.  

   

W trakcie obrad wygłoszono około 60 

referatów. Dotyczyły one kwestii związa-

nych z Czarnym Kontynentem, ujętych w 

kategoriach ekonomicznych, politycznych, 

antropologicznych oraz misjologicznych.  

 

Organizatorem spotkania było Polskie 

Towarzystwo Afrykanistyczne przy współ-

pracy Katedry Języków i Kultur Afryki UW, 

Katedry Historii Misji UKSW oraz Instytutu 

Antropologii i Archeologii AH w Pułtusku. 

Tomasz Gali OMI          Za: www.oblaci.pl 

 

Poświęcenie pomnika bł. ks. Jerze-
go Popiełuszki w Rzeszowie u sale-

tynów 
 

Dnia 14 września 2010 roku, w 63. roczni-

cę urodzin ks. Jerzego Popiełuszki, na 

terenie parafii Matki Bożej Saletyńskiej w 

Rzeszowie odsłonięto jego pomnik. Mszy 

św. w Sanktuarium Matki Bożej Saletyń-

skiej - Patronki Ludzi Pracy przewodniczył 

ks. Bp. Kazimierz Górny, a kazanie wygło-

sił ks. Władysław Pasiut MS, prowincjał 

Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży 

Misjonarzy Saletynów.  

   

W uroczystości w saletyńskim sanktuarium 

wzięło udział wielu zaproszonych gości, 

wśród nich również brat, siostra i siostrze-

nica ks. Jrzego Popiełuszki. Odsłonięcie 

pomnika poprzedził program słowno-

muzyczny młodzieży z Gimnazjum nr 6 w 

Rzeszowie, przybliżający postać bł. Księ-

dza Jerzego, beatyfikowanego dnia 6 

czerwca 2010 roku w Warszawie. Poświę-

cenia pomnika dokonał ordynariusz diece-

zji rzeszowskiej bp Kazimierz Górny. 

 

 

 

Pomnik na placu przed kościołem przed-

stawia postać ks. Popiełuszki, wyłaniającą 

się z tafli wody, nogi są związane i obcią-

żone kamieniami, a ręce są złożone do 

modlitwy. Na cokole widnieje cytat z homilii 

Błogosławionego: Bądźmy silni miłością, 

modląc się za braci błądzących, nie potę-

piając nikogo, ale piętnując i demaskując 

zło.                                Za: www.saletyni.pl   

 

XVIII Ogólnopolskie Igrzyska Mło-
dzieży Salezjańskiej 

 

Ponad 1000 dzieci i młodzieży z 30 stowa-

rzyszeń lokalnych SALOS uczestniczyło w 

XVIII Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży 

Salezjańskiej, które odbyły się w Płocku, w 

dniach 10-12 września. W organizacji 

igrzysk pomagało ponad 100 wolontariu-

szy. Rywalizacja sportowa przebiegała w 

duchu fair play w czterech dyscyplinach: 

piłce nożnej, koszykówce, piłce siatkowej i 

tenisie stołowym oraz dwóch kategoriach 

wiekowych dla chłopców i dziewcząt.  

   

Wspaniałe było rozpoczęcie igrzysk w 

amfiteatrze płockim nad Wisłą z całym 

ceremoniałem olimpijskim. Prowadził je 

znany komentator sportowy Przemysław 

Babiarz. W rozpoczęciu uczestniczyli: ks. 

bp Piotr Libera /biskup płocki/, prezydent 

Płocka, władze miasta, województwa i 

samorządu, przedstawiciele Ministerstwa 

Sportu i Turystyki, PKOL, sponsorzy, ks. 

wikariusz inspektora warszawskiego ks. K. 

Jakubowski, ks. wikariusz inspektora kra-

kowskiego ks. D. Bartocha, prezes SALOS 

RP prof. Z. Dziubiński, krajowy duszpa-

sterz sportowców ks. Edward Pleń, dyrek-

tor i proboszcz Stanisławówki ks. Walerian 

Jastrzębiec-Święcicki, salezjanie, siostry 

salezjanki, rodzice i kibice. 

 

Gwiazdą igrzysk był reprezentant Polski na 

mistrzostwa świata w piłce siatkowej męż-

czyzn Patryk Czarnowski, który rozpoczy-

nał swoją przygodę sportową w stowarzy-

szeniu lokalnym SALOS w Ostródzie. 

http://www.jasnagora.com/
http://www.sanktuarium.saletyni.pl/
http://www.saletyni.pl/
http://www.saletyni.pl/
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Mistrzostwa świata odbędą się na przeło-

mie września i października we Włoszech. 

Inauguracja Igrzysk zakończyła się modli-

twami, słówkiem na dobranoc i błogosła-

wieństwem ks. bpa ordynariusza P. Libery. 

 

W sobotę na Stanisławówce uroczystej 

mszy św. przewodniczył ks. bp Roman 

Marcinkowski, który wygłosił też słowo 

Boże. Salezjanie, SALOS i młodzież złoży-

ły Jubilatowi, ks. biskupowi Romanowi 

szczere życzenia z okazji 25 lecia sakry 

biskupiej. Po mszy św. odbył się koncert 

zespołu „Dodatkowy cukier". 

 

 

 

 

 

W niedzielę rozegrane zostały finały i 

odbyło się zakończenie Igrzysk. Formułę 

zakończenia Igrzysk wypowiedział prezes 

SALOP RP Z. Dziubiński, a ks. inspektor 

inspektorii warszawskiej udzielił wszystkim 

błogosławieństwa na podróż i na każdy 

dzień nowego roku szkolnego.  

 

Szczególne podziękowania należą się 

przewodniczącemu komitetu organizacyj-

nego ks. Andrzejowi Kurcie, Salezjanom z 

Płocka i wolontariuszom. Wszystkie wyniki 

XVIII OIMS znajdują się na stronie - 

www.salosplock2010.pl XIX Ogólnopolskie 

Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej odbędą 

się we wrześniu 2011 roku w Częstocho-

wie.  

Za: www.salezjanie.pl

 

   

  Wiadomości zagraniczne  

 

Benedykt XVI o Św. Klarze 
 

Jest jedną z najbardziej ulubionych świę-

tych. Jej świadectwo pokazuje nam, jak 

wiele Kościół zawdzięcza kobietom takim, 

jak ona, odważnym i bogatym w wiarę, 

które potrafią dać skuteczny bodziec do 

odnowy Kościoła. W istocie jedynie święci 

zmieniają świat na lepsze i wprowadzają 

w nim trwałe zmiany". Tak mówił 15 wrze-

śnia Benedykt XVI o Klarze z Asyżu. Jego 

katechezę o tej wielkiej średniowiecznej 

świętej streszczono również po polsku.  

   

 

 

Urodziła się w 1193 r., w bogatej, arysto-

kratycznej rodzinie. Już we wczesnej 

młodości przyjęła jednak styl życia zapro-

ponowany przez Franciszka z Asyżu. W 

wieku 18 lat po kryjomu opuściła rodzinny 

dom i przybyła do wspólnoty Braci Mniej-

szych w Porcjunkuli. W obecności Fran-

ciszka złożyła śluby i całkowicie poświęci-

ła się Chrystusowi Oblubieńcowi. Franci-

szek był dla niej nie tylko mistrzem na 

drodze duchowego rozwoju, ale serdecz-

nym przyjacielem. Przyjaźń pomiędzy 

dwojgiem świętych stanowi piękny i ważny 

element ich życia religijnego. Dla tych 

dwóch czystych dusz, rozpalonych miło-

ścią do Boga, przyjaźń stała się silnym 

bodźcem na drodze chrześcijańskiej do-

skonałości. Po kilku miesiącach spędzo-

nych w różnych wspólnotach monastycz-

nych Klara zgromadziła swoje towarzyszki 

przy kościele św. Damiana, gdzie bracia 

przygotowali dla nich niewielki klasztor. 

Tam żyła ponad czterdzieści lat, aż do 

śmierci w 1253 r. Klara kształtowała du-

chowość swoich sióstr w oparciu o ideały 

franciszkańskie. Cechował je radykalizm w 

ubóstwie połączony z całkowitym odda-

niem Opatrzności Bożej. Klara była pierw-

szą w Kościele kobietą, która ułożyła 

Regułę, zatwierdzoną potem przez Papie-

ża. 

 

Benedykt XVI zwrócił szczególną uwagę 

na przyjaźń między Klarą i Franciszkiem. 

„Była ona bardzo piękna i ważna - podkre-

ślił. - Kiedy bowiem spotykają się dwie 

czyste dusze, rozpalone tą samą miłością 

do Boga, ze swej przyjaźni czerpią bardzo 

silny bodziec do życia w doskonałości. 

Przyjaźń to jedno z najszlachetniejszych i 

najwznioślejszych ludzkich uczuć, które 

łaska Boża oczyszcza i przemienia" - 

dodał Papież. 

 

Istotną rolę w życiu św. Klary odgrywała 

też pobożność eucharystyczna. Jej wiara 

w realną obecność Chrystusa była tak 

silna, że w jej życiu dochodziło do cudów 

eucharystycznych. Benedykt XVI przywo-

łał tu ocalenie Asyżu przed saraceńskim 

najazdem. Klara przemogła wówczas 

potęgę oręża mocą wystawionego w mon-

strancji Najświętszego Sakramentu - 

przypomniał Papież. Za: Radio Watykań-

skie 

 

UNESCO uczciło Matkę Teresę z 
Kalkuty 

 

Obchodzone w dniu 26 sierpnia stulecie 

urodzin Matki Teresy z Kalkuty uczczono 

15 września w Paryżu. Wieczorną sesję 

poświęconą Misjonarce Miłości zorgani-

zowała UNESCO wspólnie ze stałą dele-

gacją indyjską do tej organizacji.  

   

W ramach rocznicowych obchodów w 

siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczo-

nych ds. Oświaty, Nauki i Kultury wyświe-

tlono indyjski film dokumentalny o życiu i 

dziele błogosławionej. Otwarto tam też 

wystawę fotograficzną o jej życiu i prze-

słaniu, którą będzie można zwiedzać do 

30 września. Świadectwa o Matce Teresie 

złożyli m.in. s. Joanne, radna generalna 

Misjonarek Miłości z Kalkuty, i prał. Fran-

cesco Follo. Stały obserwator Stolicy 

Apostolskiej przy UNESCO mówił o świa-

dectwie miłości tej wielkiej misjonarki, 

która zasłużyła sobie na tytuł Matki Ubo-

gich.                      Za: Radio Watykańskie 

 

Beatyfikacja Siostry Marii Purisimy 
de la Cruz w Sewilii 

 

Ponad 45 tys. osób wypełniło stadion 

olimpijski Cartuja w Sewilii, aby wziąć 

udział w beatyfikacji siostry Marii Purisimy 

od Krzyża (Maria Purisima de la Cruz). 

Uroczystej Mszy przewodniczył abp Ange-

lo Amato, prefekt Kongregacji Spraw 

Kanonizacyjnych.  

   

 

 

Uroczystości rozpoczęły się już o 3:00 nad 

ranem. W pięciogodzinnej procesji na 

stadion Cartuja została przeniesiona słyn-

na figura Matki Bożej Macarena, której 

wielką czcicielką była błogosławiona. 

 

Pielgrzymi przybyli nie tylko z Hiszpanii, 

ale także z Włoch i Argentyny. Koncele-

brało ponad 600 kapłanów, a także wszy-

scy biskupi z Andaluzji. Na stadionie było 

też 500 sióstr ze zgromadzenia Towarzy-

stwa Krzyża, których siódmą przełożoną 

generalną była nowa błogosławiona. 

 

Abp Angelo Amato, prefekt Kongregacji 

http://www.salosplock2010.pl/
http://www.salezjanie.pl/
http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=377418
http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=377418
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Spraw Kanonizacyjnych, przedstawił jej 

życie jako wzór heroizmu i siły ducha na 

trudne czasy, szczególnie kiedy kierowała 

zgromadzeniem w trudnym okresie po 

Soborze Watykańskim II. „Wytrwała w 

zdrowej tradycji, wskazując siostrom dro-

gę świętości i służby" zgodnie z wolą 

założycielki, bł. Anieli od Krzyża. Potrafiła 

„odrzucić efemeryczną modę zmian ze-

wnętrznych, które są pozbawione apostol-

skiej skuteczności. Nasza błogosławiona 

jest ważnym przykładem owocności po-

słuszeństwa charyzmatowi założyciel-

skiemu: stać się ubogimi dla ubogich, aby 

zdobyć ich dla Chrystusa" - podkreślił abp 

Amato. Zwrócił uwagę, że kiedy życie 

zakonne w Hiszpanii cierpi na brak powo-

łań, to Towarzystwo Sióstr Krzyża cieszy 

się ich obfitością. 

 

Nowa błogosławiona urodziła się w Ma-

drycie w 1926 r. w rodzinie zamożnej i 

pobożnej. Otrzymała staranne wykształ-

cenie - znała trzy języki obce, co w przy-

padku kobiety było w ówczesnej Hiszpanii 

czymś wyjątkowym. Mając 18 lat wstąpiła 

do Towarzystwa Sióstr Krzyża, które 

zajmują się osobami chorymi i starszymi, 

opuszczonymi i ubogimi. W 1977 r. zosta-

ła wybrana na przełożoną generalną. 

Funkcję tę pełniła aż do śmierci 31 paź-

dziernika 1998 r. Nigdy jednak nie zanie-

dbała swoich podopiecznych. W Sewilli 

znana jest jako „matka chorych i starców". 

M. Raczkiewicz CSsR Za: Radio Waty-

kańskie 

 

Redemptoryści dyskutowali o mi-
sjach parafialnych w Europie  

 

dniach 13-17 września 2010 r. w Alzacji, w 

sanktuarium maryjnym w Trois Epis 

(Francja), odbyło się Drugie Europejskie 

Kolokwium Redemptorystów, na temat: 

Misje parafialne i ewangelizacja w Europie 

dzisiaj. 90 uczestników kolokwium - misjo-

narze redemptoryści, siostry zakonne oraz 

świeccy, współpracujący z redemptory-

stami w misjach ludowych, reprezentowali 

16 prowincji zakonnych Zgromadzenia z 

całej Europy.  

   

Poprzez specjalne wykłady, dzielenie się 

misyjnym doświadczeniem, dyskusje i 

krytyczną ocenę dotychczasowych osią-

gnięć, starano się pogłębić współpracę 

między europejskimi prowincjami zgroma-

dzenia, aby dać nowy impuls, przeżywają-

cym kryzys misjom parafialnym. Kolo-

kwium miało na celu wyznaczenie nowych 

perspektyw dzieła apostolskiego redemp-

torystów w jednoczącej się Europie, aby 

Ewangelia zwiastowana najbardziej 

opuszczonym i ubogim, mogła być ciągle 

nowym zaczynem chrześcijańskiego dy-

namizmu i przynosiła radość i nadzieję 

wszystkim ludziom dobrej woli, żyjącym na 

naszym kontynencie. o. Marek Kotyński 

CSsR. Za: www.redemptor.pl  

 
Kongres terezjański w Avilli 

 
1 września 2010 r. zakończył się w CITeS 

w Awili I Międzynarodowy Kongres Tere-

zjański poświęcony Księdze Życia św. 

Teresy. Osiem dni wykładów i wydarzeń 

kulturalnych ukazało aktualność myśli św. 

Teresy, jako „kobiety zdolnej dać odpo-

wiedź człowiekowi XXI wieku", podkreślił 

o. Francisco Javier Sancho, dyrektor 

Międzynarodowego Centrum Terezjańsko-

Sanjuanistycznego w Awili. (CITeS).   

   

 

 

Kongres, w którym uczestniczyło na miej-

scu 130 osób z 25 krajów Europy, Azji, 

Afryki i Ameryki. Rozpoczął się 23 sierpnia 

uroczystą prezentacją rękopisu Księgi 

Życia św. Teresy, wypożyczonym specjal-

nie na tę okazję. Wielkim zaskoczeniem 

było uczestnictwo w Kongresie wielu osób 

łączących się za pośrednictwem internetu 

i przekazu online. Strona internetowa 

CITeS zanotowała w trakcie Kongresu 

około 4500 odwiedzin z 75 krajów całego 

świata. Także po jego zakończeniu zgła-

szało się wiele osób pragnących zapoznać 

się z wykładami. Dzięki łączom interneto-

wym w konferencjach mogło uczestniczyć 

także około 100 wspólnot mniszek karme-

litanek bosych z wielu krajów świata.  

   

Specjaliści ze świata teologii, historii, 

środków komunikacji, czy też polityki 

podejmowali refleksję nad postacią i myślą 

św. Teresy wyrażoną w jej autobiograficz-

nej Księdze Życia, jako owoc doświadcze-

nia, które przekracza wszelkie barierę 

czasu i okoliczności historycznych i po-

zwala odkryć prawdę, że jesteśmy bez-

granicznie miłowani.  

 

Sukces tegorocznego kongresu stał się 

zachętą by kontynuować tę inicjatywę, 

dlatego też dyrektor CITeS podał już 

przyszłoroczną datę II Kongresu Tere-

zjańskiego w dniach od 29 sierpnia do 4 

września 2010 r., poświęconego Drodze 

doskonałości.       

Za: www.ocdkrakow.futuro.biz.pl  

 

Spotkanie przełożonych zakonów 
karmelitańskich 

 

W sobotnie popołudnie 11 września 2010 

r. odbyło się w Sassone nieopodal Rzymu 

spotkanie Zarządów Generalnych obu 

gałęzi Rodziny karmelitańskiej, Zakonu 

Karmelitów i Karmelitów Bosych.   

   

W ramach spotkania omówiono propozy-

cję wspólnego przygotowania publikacji 

"Święci Karmelu", zaproponowaną przez 

o. Giovanni Grosso, postulatora general-

nego karmelitów. Przeanalizowano także 

odbiór opublikowanego także wspólnymi 

siłami "Słownika Karmelitańskiego", roz-

ważając możliwość wydania także jego 

angielskiej wersji, by dotrzeć do szerszego 

grona odbiorców. 

  

Ponadto o. John Keating O.Carm i o. 

Emilio J. Martinez, wikariusz generalny 

OCD, zaprezentowali program następne-

go spotkania obu Zarządów, które będzie 

miało miejsce w grudniu na Górze Karmel 

w Ziemi Świętej. Czterodniowe spotkanie 

będzie miało charakter wspólnej refleksji i 

pielgrzymki do miejsc świętych.  

Za: www.ocdkrakow.futuro.biz.pl  

     

  Refleksja tygodnia 

 

 

Komboniańskie refleksje o „Ośmiu krokach” dla ludzkości  

 

Wielu z nas być może nie ma pojęcia co 

stało się 10 lat temu w Nowym Jorku pod-

czas 55 sesji Zgromadzenia Ogólnego 

ONZ. A szkoda, bo przyjęta tam Deklara-

cja mogła i chyba wciąż może stać się 

przełomem dla naszego świata, szczegól-

nie jego biedniejszej części. No właśnie - 

nic o tym nie wiemy, bo należymy do boga-

tej części naszego globu. Reszta nas nie 

obchodzi! A może warto wiedzieć jak wy-

gląda sytuacja świata, w końcu to nasz 

wspólny świat!!!  

   

Trochę historii 

http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=377418
http://www.redemptor.pl/
http://www.ocdkrakow.futuro.biz.pl/info/iinformacje.php
http://www.ocdkrakow.futuro.biz.pl/info/iinformacje.php
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Przełom tysiącleci stał się dla 189 człon-

ków Organizacji Narodów Zjednoczonych 

okazją do podkreślenia i potwierdzenia roli 

ONZ w kształtowaniu dzisiejszego świata. 

Już w 1998 roku zdecydowano uczynić 55 

sesję Zgromadzenia Ogólnego (rezolucja 

53/202) wydarzeniem szczególnym na-

zwanym Zgromadzeniem Milenijnym Na-

rodów Zjednoczonych. 5 września 2000 

roku rozpoczęło obrady największe jak 

dotąd zgromadzenie przywódców państw i 

szefów rządów. Głównym celem debaty 

były, nakreślone w Raporcie Milenijnym 

Sekretarza Generalnego, wyzwania poja-

wiające się u progu XXI wieku. Szczyt 

Milenijny, do którego doszło w dniach 6-8 

września 2000 roku, stanowił kulminacyjne 

wydarzenie Zgromadzenia Milenijnego. 

Zgromadzeni na nim przywódcy państw i 

szefowie rządów mieli na celu ponowne 

określenie roli Organizacji Narodów Zjed-

noczonych we współczesnym świecie. 

Efektem tych obrad była Deklaracja Mile-

nijna Narodów Zjednoczonych, w której 

określone zostały także Milenijne Cele 

Rozwoju - zobowiązania, które ludzkość 

powinna wypełnić aby móc w skuteczny 

sposób stawić czoła wyzwaniom XXI wie-

ku. 

 

Osiem kroków 

 

Osiem Milenijnych Celów stanowi zobo-

wiązanie społeczności międzynarodowej 

do redukcji ubóstwa i głodu, zapewnienia 

równego statusu kobiet i mężczyzn, po-

prawy stanu zdrowia, poprawy stanu edu-

kacji, walki z AIDS, ochrony środowiska 

naturalnego a także zbudowania globalne-

go partnerstwa między narodami na rzecz 

rozwoju. Został również jasno określony 

termin realizacji Celów, przewidziany na 

2015 rok. Pozostało zatem tylko pięć lat do 

2015 r., kiedy to mają być osiągnięte Mile-

nijne Cele Rozwoju (Millennium Deve-

lopment Goals - MDGs). Stąd w dniach 20-

22 września 2010 r. światowi przywódcy 

spotkają się w Nowym Jorku, by omówić 

metody przyśpieszenia postępu w zakresie 

zwalczania ubóstwa. "Nie możemy za-

wieść miliardów istot ludzkich, które z 

ufnością spoglądają na społeczność mię-

dzynarodową mając nadzieję na spełnienie 

obietnic zawartych w Deklaracji Milenijnej 

dążących do budowy lepszego świata. 

Spotkajmy się we wrześniu, by dotrzymać 

obietnicy" stwierdza Ban Ki-moon w swoim 

raporcie "Dotrzymać obietnicy" ("Keeping 

the Promise") opublikowanym w marcu 

2010 r." Szczyt, który oficjalnie nazywany 

jest Spotkaniem Plenarnym ONZ na Wy-

sokim Szczeblu, zgromadzi przywódców 

światowych, by dokonać przeglądu dzie-

dzin, w których nastąpił postęp i tych, które 

wymagają intensyfikacji działań. Oczekuje 

się, że organizacje społeczeństwa obywa-

telskiego, fundacje i biznes również ogło-

szą nowe inicjatywy. Podczas Szczytu 

Milenijnego we wrześniu 2000 r. świat 

podjął wspólny wysiłek, by w ciągu piętna-

stu lat zwalczyć ubóstwo, głód i choroby. 

Co prawda, niektóre państwa osiągnęły 

znaczący postęp w redukcji ubóstwa, 

zwiększeniu dostępu do edukacji, popra-

wie opieki zdrowotnej nad dziećmi, zwięk-

szeniu dostępności do pitnej wody oraz w 

zwalczaniu malarii, gruźlicy i AIDS, jed-

nakże postęp był nierównomierny. Bez 

dodatkowych wysiłków istnieje duże praw-

dopodobieństwo, że w wielu krajach Mile-

nijne Cele Rozwoju nie zostaną osiągnięte. 

 

Dlaczego my? 

 

Ktoś, po przeczytaniu powyższych infor-

macji, mógłby się zapytać - dlaczego coś 

takiego na oficjalnej stronie misyjnego 

zgromadzenia Kombonianów. Odpowiedź 

jest prosta. Jako misjonarze najczęściej 

pracujemy właśnie w tej biedniejszej części 

świata i spotykamy się na co dzień z biedą 

i niesprawiedliwością. Nasza praca ewan-

gelizacyjna nie ogranicza się jednak tylko i 

wyłącznie do „spraw duchowych". Dlatego 

jako misjonarze pracujemy też na rzecz 

sprawiedliwości i pokoju, promując god-

ność człowieka i jego integralny rozwój. 

Chcemy zatem zaprosić każdego i każdą z 

was, po pierwsze do głębszego poznania 

sytuacji świata i ONZ'owskich Celów (po-

niżej), ale także do zaangażowania się, 

każdy na swój sposób, w zmianę naszego 

świata. 

 

o. Maciek Zieliński mccj 

 

www.kombonianie.pl  

 

 

   

  Zapowiedzi wydarzeń  

 

 

Zapowiedź XX Zebrania Generalne-
go pallotynów 

 

Zgodnie z naszym Prawem i stosownie do 

decyzji Rady Generalnej, podjętej na sesji 

w dniu 12 czerwca 2009 roku, w liturgiczne 

wspomnienie naszych błogosławionych 

Męczenników,  Józefa Jankowskiego i 

Józefa Stanka,  niniejszym listem zwołuję 

oficjalnie XX Zebranie Generalne Stowa-

rzyszenia Apostolstwa Katolickiego... 

 

[Ks. Friedrich Kretz SAC, Przełożony Ge-

neralny SAC]  

   

Obędzie się ono w dniach od 20 września 

do 15 października 2010 roku w położonej 

na Wzgórzach Albańskich miejscowości 

Ariccia, w pobliżu Rzymu. Znajduje się tam 

prowadzony przez Zgromadzenie św. 

Pawła i przystosowany do organizowania 

kongresów dom rekolekcyjny, nazywany 

„Casa Divin Maestro".  

 

Zebrania Generalne jako «najwyższa 

władza w Stowarzyszeniu» (por. Prawo 

SAK, n. 90) należą do najważniejszych 

momentów w dziejach Stowarzyszenia i są 

wydarzeniami o kluczowym znaczeniu dla 

jego życia i historii. Zebrania winny badać 

przeszłość, oceniać ją w sposób krytyczny, 

interpretować i otwierać drogę ku przyszło-

ści, a poprzez to nadawać odpowiednie 

formy życia w teraźniejszości.    

 

 

Zebrania Generalne jako «najwyższa 

władza w Stowarzyszeniu» (por. Prawo 

SAK, n. 90) należą do najważniejszych 

momentów w dziejach Stowarzyszenia i są 

wydarzeniami o kluczowym znaczeniu dla 

jego życia i historii. Zebrania winny badać 

przeszłość, oceniać ją w sposób krytyczny, 

interpretować i otwierać drogę ku przyszło-

ści, a poprzez to nadawać odpowiednie 

formy życia w teraźniejszości.    

 

Z faktu, iż jesteśmy wspólnotą apostolską 

można wnioskować, że wszystkie nasze 

Zebrania, a przede wszystkim Generalne, 

winny być wydarzeniami duchowymi i 

procesami rozeznania inspirowanymi przez 

wiarę. Na każdym etapie Zebrania Gene-

ralnego - w przygotowaniach, w przebiegu 

i w późniejszej realizacji jego postanowień 

- istnieje potrzeba całościowego zaanga-

żowania się, tak osobistego jak i wspólno-

towego. Oznacza to zaangażowanie się z 

wszystkimi naszymi radościami i nadzie-

jami, lękami i ograniczeniami, z naszymi 

mocnymi i słabymi stronami, z obciąże-

niami i konsekwencjami naszych błędów. 

Winniśmy dążyć do tego, aby zrealizować 

„Zebranie Wieczernikowe", w którym Duch 

Święty jest siłą działającą, ożywiającą i 

jednoczącą, czyniąc z Zebrania wydarze-

http://www.kombonianie.pl/
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nie duchowe. To będzie możliwe, kiedy 

wszyscy zwrócą się na modlitwie do Boga. 

Dlatego też od samego początku zapra-

szam wszystkich do modlitewnego towa-

rzyszenia w czasie przygotowania i reali-

zacji XX Zebrania Generalnego. W tym 

celu, w październiku tego roku, zostanie 

rozesłana specjalnie sformułowana modli-

twa, poprzez którą chcemy zjednoczyć się 

duchowo, wychodząc poza granice na-

szych Prowincji i Regii. Zalecam też ado-

rację Eucharystyczną, przynajmniej raz w 

tygodniu.  

 

Naszą przyszłość składamy w ręce Boga i 

dziękujemy Mu tak, jak to czynił św. Win-

centy Pallotti, to znaczy z ufnością, że ON 

obdaruje nas tym, czego potrzebujemy dla 

owocnego rozwoju naszego Stowarzysze-

nia w najbliższych sześciu latach i na 

dalszą przyszłość. W swoich pismach nasz 

Założyciel przypomina, iż «modlitwa jest 

niezawodnym środkiem dla otrzymania 

wszystkich łask» (por. OOCC I, 257).  

 

Powierzamy XX Zebranie Generalne 

wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, 

Królowej Apostołów, naszemu Założycie-

lowi oraz naszym błogosławionym Mę-

czennikom, Józefowi Jankowskiemu i 

Józefowi Stankowi. Niech wybłagają po-

trzebne nam łaski, aby nasze wspólne 

pielgrzymowanie przybliżało nas do «życia 

w obfitości» (J, 10,10). 

W braterskiej jedności  

Ks. Friedrich Kretz SAC 

Przełożony Generalny 

Za: www.pallotyni.pl  

 

W październiku ruszy dominikańska 
szkoła filozofii i teologii 

 

Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii 

rozpocznie działalność w październiku br. 

w Krakowie. Roczne studia obejmować 

będą najważniejsze zagadnienia z zakresu 

filozoficznej i teologicznej myśli chrześci-

jańskiej. Zajęcia poprowadzą m. in. o. 

Jacek Salij, dr hab. Krzysztof Mielcarek, o. 

Jan A. Kłoczowski. Zapisy rozpoczęły się 

13 września.  

 

Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii 

(DSFT) jest inicjatywą wykładowców jednej 

z najstarszych szkół teologicznych w Kra-

kowie – Kolegium Filozoficzno-

Teologicznego OO. Dominikanów. Celem 

stworzenia Studium jest zapoznanie stu-

dentów z filozoficzną i teologiczną myślą 

chrześcijańską ze szczególnym akcentem 

położonym na naukę św. Tomasza z Akwi-

nu i szeroko pojętą tradycję dominikańską.  

     

Studium jest skierowane do absolwentów 

szkół wyższych, studentów, licealistów, 

liderów wspólnot, animatorów, katechetów 

i wszystkich, którzy chcą poznać tradycję 

myśli chrześcijańskiej i szukają prawdy.  

 

Wśród tematów wykładów znajdą się na-

stępujące zagadnienia: argumenty za 

istnieniem Boga, fenomenologia religii, 

problem języka religijnego, pluralizm reli-

gijny, podstawy metafizyki, wprowadzenie 

do myśli św. Tomasza z Akwinu, współ-

czesna problematyka bioetyczna, teologia 

Trójcy Świętej, teologia Kościoła, etyka 

chrześcijańska. 

 

Zajęcia poprowadzą dominikanie, m. in. o. 

Jacek Salij OP, o. Jan Andrzej Kłoczowski 

OP oraz wykładowcy świeccy, pracownicy 

Kolegium Filozoficzno-Teologicznego OO. 

Dominikanów, m. in. dr hab. Krzysztof 

Mielcarek. Studia trwają rok (dwa seme-

stry) i obejmują 100 godzin wykładów. 

Kończą się uzyskaniem dyplomu Studium. 

W zajęciach można uczestniczyć w pełnym 

wymiarze lub uczęszczać na wybrane 

wykłady. Wszyscy, którzy po uzyskaniu 

dyplomu chcieliby dalej uczestniczyć w 

zajęciach Studium, będą mogli zapisywać 

się na wybrane przez siebie wykłady mo-

nograficzne z poszczególnych dziedzin 

filozofii i teologii. 

 

Zajęcia będą się odbywać raz na trzy 

tygodnie, w soboty w godz. 9,00-15,00 (7 

godzin wykładowych) w gmachu Kolegium 

Filozoficzo-Teologicznego OO. Dominika-

nów w Krakowie przy ul. Stolarskiej 12. 

Opłata za studia w pełnym wymiarze 200 

złotych za semestr. Dla osób, które nie 

studiują w pełnym wymiarze, a chciałyby 

uczestniczyć w wybranej serii wykładów 

opłata wynosi 50 złotych. Szczegółowe 

informacje można uzyskać w Sekretariacie 

Kolegium Filozoficzno-Teologicznego OO. 

Dominikanów, ul. Stolarska 12, 31-043 

Kraków; tel. 012 423 00 84 (od 8 do 12); 

email: kolegium@dominikanie.pl. 

 

Zapisy do Studium rozpoczęły się 13 wrze-

śnia 2010.              Za: www.dominikanie.pl  

 

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio:  
Inauguracja Centrum pomocy  

w Krakowie 
 

Już 23 września uroczyste otwarcie Cen-

trum Pomocy dla potrzebujących! Przed 

południem odbędzie się konferencja pra-

sowa, a po południu Msza św., wmurowa-

nie kamienia węgielnego oraz spotkanie z 

zaproszonymi gośćmi.  

   

 

 

Wśród zaproszonych gości są m.in. przed-

stawiciele władz państwowych, wojewódz-

kich i samorządowych, przedstawiciele 

darczyńców i podopiecznych Dzieła.  

Trwają ostatnie przygotowania 

Za: www.kapucyni.pl  

 

http://www.pallotyni.pl/
http://www.dominikanie.pl/pliki/DSFT_folder.pdf
mailto:kolegium@dominikanie.pl?subject=W%20sprawie%20DSFT
http://www.dominikanie.pl/
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Odeszli do Pana 

 

ŚP. O. PIERRE SCHOUVER . (1936-2010) CSSp 
 
 3 września 2010 r., w godzinach rannych w Wolxheim we Francji zmarł w wieku 74 lat  o. Pierre Schouver CSSp. Był 

profesorem teologii we Francji, misjonarzem w Republice Środkowej Afryki, a w latach 1992 - 2004 Przełożonym 

Generalnym Zgromadzenia Ducha Świętego. 

   

Pogrzeb odbył się w środę 15 września o godz. 14.30 w Wolxheim we Francji. Mszy świętej pogrzebowej i liturgii 

żałobnej przewodniczył o. Jean Paul Hoch CSSp, sukcesor zmarłego i aktualny Przełożony Generalny Zgromadzenia. 

Sekretariat Prowincji Zgromadzenia Ducha Świętego 

 
 

ŚP. O. ANDRZEJ ŻURAWSKI (1960-2010) CSSp 
 

 

W 80-tym roku istnienia zgromadzenia We 

wtorek, dnia 14 września br. o godz. 10.40 

zmarł nagle w domu zakonnym w Rostoc-

ku o. Andrzej Żurawski CSSp.  

Urodził się 2 lipca 1960 r. w Malborku, 

pierwszą profesję złożył 8 września 1987 

r., a święcenia kapłańskie, po ukończeniu 

formacji w Wyższym Seminarium Duchow-

nym Zgromadzenia Ducha Świętego, 

otrzymał 24 stycznia 1991 r. w Bydgosz-

czy. W okresie niemal dwudziestu lat życia 

kapłańskiego pracował pełniąc różnorodne 

posługi w domach zakonnych i parafiach w 

Bydgoszczy, Chojnicach, Cielądzu, 

Chełmszczonce i Stuttgarcie. Ostatnie lata, 

od roku 2006 do swojej śmierci, zgodnie  

z decyzją przełożonych oraz własną wolą 

oddał się pracy duszpasterskiej i trosce o 

wspólnotę zakonną w Rostocku w Niem-

czech.  

 

Opuścił nas kolejny Współbrat, kapłan i 

misjonarz. Niezmiernie pracowity, życzliwy 

i bliski człowiek, w zakamarkach serca 

ogromnie pragnący bliskości innych. Ktoś, 

kto niezwykle racjonalnie i poważnie prze-

żywał swoją wiarę, posiadając jednocze-

śnie duże i bardzo charakterystyczne 

poczucie humoru. Takim pozostanie w 

naszej pamięci. 

Uroczystości pogrzebowe śp. o. Andrzeja 

Żurawskiego zapoczątkowała Msza św. 

pod przewodnictwem Jego Ekscelencji 

Księdza Biskupa Norberta Werbsa i modli-

twy przy trumnie w kościele Christuskirchie 

w Rostocku, 18 września br. o godz. 

10.00,.  

Następnie, po przewiezieniu ciała, we 

wtorek, dn. 21 września o godz. 11.00, 

żałobna Msza św. koncelebrowana, w 

kościele rektorskim p.w. Ducha Świętego 

w Bydgoszczy. Po Mszy św. odbędzie się 

celebracja pochówku na cmentarzu Nowo-

farnym przy ul Artyleryjskiej.  

 

Sekretariat Prowincji Zgromadzenia Ducha 

Świętego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


