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Wiadomość tygodnia 

 

 

PIELGRZYMKA RODZIN NA JASNĄ GÓRĘ 

 

Pod hasłem: „Polska odnawia małżeńskie 

śluby" odbywa się 26. Pielgrzymka Mał-

żeństw i Rodzin na Jasną Górę. Przez 

dwa dni, 25 i 26 września w sanktuarium 

gromadziły się małżeństwa i rodziny wraz 

z pociechami z całej Polski.   

   

Udział w jasnogórskiej modlitwie i odno-

wienie ślubów małżeńskich jest dla piel-

grzymów wyrazem sprzeciwu wobec 

ataków na chrześcijańską wizję małżeń-

stwa. „Chodzi o to, by z jednej strony 

wykrzyczeć publicznie nasz sprzeciw 

wobec takiego traktowania małżeństwa i 

rodziny, jakie obserwujemy, a z drugiej 

strony, by zamanifestować naszą wolę 

trwania przy modelu dojrzałej miłości, 

trwałego małżeństwa i szczęśliwej rodzi-

ny" - mówił o. Andrzej Rębacz, dyrektor 

Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa 

Rodzin. Uroczyste odnowienie ślubów 

będzie miało miejsce podczas niedzielnej 

Eucharystii.  

 

W sobotę, Mszy św. odprawionej w Kapli-

cy Matki Bożej na rozpoczęcie pielgrzymki 

przewodniczył bp Kazimierz Górny, prze-

wodniczący Rady ds. Rodziny. We Mszy 

św. uczestniczyli przede wszystkim: dusz-

pasterze diecezjalni rodzin, doradcy życia 

rodzinnego, Stowarzyszenie Rodzin Kato-

lickich, ruchy rodzin. Obecny był bp Stani-

sław Stefanek i o. Andrzej Rębacz, ob-

chodzący złoty jubileusz kapłaństwa. 

  

 

 

Z tej okazji został odczytany list abp Józe-

fa Michalika, przewodniczącego Konfe-

rencji Episkopatu Polski do dostojnego 

jubilata.  

Dramatyczną - w swej wymowie - homilię 

wygłosił o. Andrzej Rębacz. Krytykując 

stosunek rządu do metody in vitro mówił: 

„95 % dzieci tak poczętych musi umrzeć, 

żeby zaledwie 5 % mogło się urodzić. 

Metoda nie do przyjęcia. Biskupi to bardzo 

mocno wyakcentowali. Gdy się pojawił w 

Sejmie projekt zakazania in vitro - bez 

dyskusji go odrzucono. To gdzie my jeste-

śmy?" - pytał kaznodzieja. „Potrzeba nam 

odpowiedzialnych ludzi, ludzi sumienia w 

Sejmie, Senacie, Radzie Ministrów, nie 

chce mówić wyżej" - powiedział z naci-

skiem.  

 

„Pierwsi chrześcijanie nie mieli żadnych 

praw prorodzinnych, byli tępieni, niszcze-

ni, prześladowani, ale byli tak związani z 

Panem Bogiem, tak tym Bogiem silni, że 

Rzym upadł, a oni zwyciężyli i zbudowali 

nową cywilizację. Kochani duszpasterze 

rodzin, czcigodne panie i panowie, nie ma 

wyjścia, musimy podjąć zadanie pierw-

szych chrześcijan, wiara żywa, gorąca, 

płomienna, niezależnie od tego, jakich 

mamy parlamentarzystów, premierów, 

prezydentów. Chcemy być sobą, chcemy 

być Bogiem silni, żebyśmy mogli zwycię-

żyć, bo jesteśmy u Królowej, Ona nie 

przegrywa" - powiedział o. Rębacz.  

 

O godz. 17.00 w Sali Papieskiej rozpoczął 

się koncert Eleni „Po słonecznej stronie 

życia". Wieczorem, o godz. 19.30 piel-

grzymi uczestniczyli w Drodze Krzyżowej 

na wałach jasnogórskich, a o godz. 21.00 

w Apelu Jasnogórskim. 

  

Centralnym punktem pielgrzymki była 

niedzielna Msza św. odprawiana o godz. 

11.00 na Szczycie pod przewodnictwem 

bp diec. radomskiej Henryka Tomasika. 

Koncelebruje bp Kazimierz Górny, prze-

wodniczący Rady ds. Rodziny. Podczas 

Eucharystii nastąpiło odnowienie ślubów 

małżeńskich, ślubowanie nowych dorad-

ców życia rodzinnego i zawierzenie mał-

żeństw i rodzin Królowej Polski. 

  

„Wielką naszą tragedią jest to, że jest za 

słabe przygotowanie do sakramentu mał-

żeństwa - powiedział w homilii bp Tomasik 

- Przygotowanie do małżeństwa to kształ-

towanie dojrzałej osoby w sobie, to przy-

gotowanie do tego, aby podjąć odpowie-

dzialnie decyzję, aby przyjąć odpowie-

dzialność za drugą osobę i za rodzinę (...) 

Naszą przegraną jest to, że nawet rodziny 

chrześcijańskie, nawet rodzice chrześci-

jańscy nie aprobują przygotowania, które 

proponuje parafia, wspólnoty (...) Dlacze-

go ten ksiądz tak wymaga? Przecież 

ksiądz wie, że młodzi nie mają czasu. Nie 

ma czasu, aby stanął Chrystus między 

młodymi, to jest przegrana od początku" - 

podkreślił stanowczo kaznodzieja.  

 

 

 

 „Drodzy rodzice, pomóżmy naszym dusz-

pasterzom w tym, aby młodzi ludzie przy-

gotowali się naprawdę do sakramentu, 

aby nie był to przypadek, aby przygotowa-

nie do ślubu nie kończyło się na zamówie-

niu sali na rok albo dwa lata przed wyma-

ganym czasem, a potem zorganizowanie 

folkloru towarzyszącego sakramentowi - 

mówił biskup - Potrzebny jest duch wiary, 

duch modlitwy, pogłębienie nawet wiedzy 

religijnej na temat małżeństwa, sakramen-

tu małżeństwa i moralności chrześcijań-

skiej, na to musi się znaleźć czas, bo 

będzie przegrana. Ileż przecież łez płynie 

w rozbitych małżeństwach, jak to się dzie-

je, że z miłości rodzi się potem taka nie-

nawiść. Zapatrzeni, przytuleni, a potem 

przed sądem pełni nienawiści - nieprzygo-

towani!". W modlitwie uczestniczyli m.in.: 

diecezjalni doradcy życia rodzinnego, 

przedstawiciele Krajowego Ośrodka 

Duszpasterstwa Rodzin, Polska Federacja 

Stowarzyszeń Rodzin Katolickich z prze-

wodniczącym dr Kazimierzem Kaperą, a 

także obrońcy życia.  
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Mszę św. poprzedził wykład dr Tadeusza 

Wasilewskiego nt. „Życie i godność każdej 

istoty ludzkiej a leczenie ludzkiej niepłod-

ności" - prelekcja wygłoszona została o 

9.00 w Sali o. A. Kordeckiego. Na Szczy-

cie przed Mszą św. został także przedsta-

wiony montaż słowno-muzyczny o godno-

ści, świętości, nierozerwalności małżeń-

stwa i rodziny. Słowo powitania skierował 

do pielgrzymów o. Kamil Szustak.  

Jak powiedział o. Andrzej Rębacz, już w 

maju do każdej kurii dostarczone zostały 

plakaty zapowiadające pielgrzymkę, aby 

informacja o pielgrzymce przekazywana 

była w ogłoszeniach duszpasterskich, i by 

z każdej parafii przybyła na Jasną Górę 

odpowiednio liczna delegacja.  „Na Jasną 

Górę zostały zaproszone wszystkie mał-

żeństwa: szczęśliwe, by podziękowały 

Bogu za radość trwałego związku, mał-

żeństwa zagrożone, by się oddały w opie-

kę Jasnogórskiej Królowej Rodzin, a także 

osoby porzucone, ale wierne przysiędze 

małżeńskiej, by nabrały sił do bohater-

skiego świadectwa życia wyznawaną 

wiarą" - informuje o. Andrzej Rębacz.  

Za: www.jasnagora.com 

 

 

     

  Wiadomości krajowe 

 

VIII Kapituła Narodowa Francisz-

kańskiego Zakonu Świeckich 

 

W dniach 17 - 19 września 2010 r na Gó-

rze Świętej Anny obradowała VIII Kapituła 

Narodowa FZŚ w Polsce, której myślą 

przewodnią były słowa zaczerpnięte z 

Reguły FZŚ „... żyć w pełnej łączności z 

Papieżem, Biskupami i Kapłanami".  

 

W godzinach porannych w piątek, 17 wrze-

śnia odbyło się spotkanie Konferencji 

Asystentów Prowincjalnych i Regionalnych 

z Asystentem Generalnym O. Amanuelem 

Mesgun Temelso OFMCap, podczas której 

zastanawiano się jak najlepiej wypełniac 

obowiązki Asystenta duchowego we Fran-

ciszkańskim Zakonie Świeckich.  

 

 

 

Kapituła rozpoczęła się o godz. 14.00 

Mszą św.koncelebrowaną w Bazylice św. 

Anny, której przewodniczył Najprzewieleb-

niejszy Ojciec Prowincjał Wacław Chomik 

OFM z Prowincji św. Jadwigi we Wrocła-

wiu. Uczestniczyło w niej 56 delegatów z 

18 regionów wraz z członkami ustępującej 

Rady Narodowej FZŚ w Polsce.  

Franciszkański Zakon Świeckich 

(dawna nazwa III Zakon Św. Francisz-

ka) w Polsce dzieli się na 16 regionów, 

terytorialnie pokrywających się w zasadzie 

z metropoliami lub diecezjami Kościoła 

Katolickiego i liczy blisko 13 tysięcy człon-

ków, skupionych w ok. 600 wspólnotach 

działających przy klasztorach franciszkań-

skich i parafiach diecezjalnych.  

Działalnością FZŚ na poziomie ogólnopol-

skim kieruje Rada Narodowa z Przełożoną 

Narodową i Przewodniczącym Konferencji 

Asystentów Narodowych. Rada Narodowa 

podlega Radzie Międzynarodowej z sie-

dzibą w Rzymie 

 

Obrady Kapituły rozpoczęto o godz. 16.00 

sesją wstępną, podczas której br. Adam 

Smoleń - Przełożony Narodowy FZŚ - 

kończący swą kadencję - przywitał zgro-

madzonych uczestników Kapituły. Otwar-

cia Kapituły dokonał Delegat Przełożonej 

Generalnej FZŚ br. Ewald Kreuzer z Au-

strii. Po przedstawieniu się uczestników, 

nastąpiło zatwierdzenie przez Kapitułę 

dwóch nowych Regionów FZS w Polsce, 

utworzonych z licznego Regionu Katowic-

kiego, a mianowicie Bielsko - Żywieckiego i 

Rybnickiego.  

 

W dniu 18 września 2010 odbyła się sesja 

sprawozdawcza, a następnie wyborcza VIII 

Kapituły Narodowej FZŚ w Polsce, której 

przewodniczył Delegat Przełożonej Gene-

ralnej FZŚ br. Ewald Kreuzer. Przełożoną 

Narodową została s. Joanna Berłowska z 

Regionu Warszawskiego, 21 lat w FZŚ we 

Wspólnocie przy Parafii OO Franciszka-

nów pw. MB Anielskiej w Warszawie.  

O. Marian Jarząbek OFMConv 

 

Dalajlama odwiedził salezjańskie 

szkoły we Wrocławiu 

 

Przebywający we Wrocławiu Jego Święto-

bliwość XIV Dalajlama we czwartek 23 

września spotkał się z grupą 250 uczniów 

wrocławskich szkół. Wśród nich było 125 

uczniów Liceum Salezjańskiego oraz gru-

pa 12 uczniów Gimnazjum Salezjańskiego. 

Spotkanie odbyła się w Miejskim Teatrze 

Lalek. Liczny udział młodzieży salezjań-

skiej stał się możliwy dzięki pomysłowi i 

życzliwości Prezydenta Miasta Wrocławia 

Pana Rafała Dutkiewicza.  

   

Spotkanie to było jednym z wielu punktów 

dwudniowej wizyty Dalajlamy we Wrocła-

wiu. Głowa Tybetańskiego państwa przy-

była z racji 30 rocznicy powstania Solidar-

ności. W pierwszej części spotkania Gość 

zwrócił się do młodzieży słowami: - Wiek 

XX, wiek wojny i cierpień, do którego nale-

ży moja młodość, na szczęście już minął. 

Teraz nastał czas dialogu. Większość 

problemów, które gnębią ludzkość, sami 

powodujemy, dlatego należy prowadzić 

dialog, używając nie tylko intelektu, bo to 

często prowadzi do manipulacji. Auten-

tyczny dialog, zrozumienie potrzeb i racji 

innych możliwe jest tylko wtedy, gdy traktu-

jecie bliźniego z szacunkiem, jakby był 

waszym bratem lub siostrą. Podchodźcie 

do niego otwarcie, troszczcie się o niego - 

napominał. - Oczywiście musicie rozwijać 

swoje umysły, ale też pracować nad du-

chowością, nad tym, by być ludźmi dobre-

go serca. 

 

 

 

W drugiej części młodzież mogła zadawać 

pytania. Jedno z nich dotyczyło osoby 

Jana Pawła II. W odpowiedzi padły bardzo 

ciepłe, pełne pochwały słowa wyrażające 

szczególny szacunek Dalajlamy do Papie-

ża. Spotkanie trwało 45 minut i zakończyło 

się podziękowaniem młodzieży Liceum 

Salezjańskiego. Jego Świątobliwości wrę-

czono linoryt Orła Śląskiego z portalu 

kościoła p.w. Krzyża Świętego, na którego 

odwrocie widniała dedykacja: „Niech śląski 

orzeł prowadzi naród Tybetański ku wolno-

ści".                          Za: www.salezjanie.pl. 

 

Redemptoryści zmieniają Statuty 

prowincjalne 

 

W dniach 20-24 wrzesnia polscy redemp-

toryści odbywali kapitułę prowicjalną w 

Tuchowie, poswięconą nowym statutom 

Prowincji i przemyśleniu metod duszpa-

sterskich w związku ze zmianami społecz-

nymi, zachodzącymi w naszej Ojczyźnie.  

 

W liście skierowanym do przewodniczące-

go KWPZM Ks. Tomasza Sielickiego TCh 

prowincjał redemptorystów o. Paweł Bożek 

tak napisał: „zachodzące szybko zmiany 

społeczno-kulturowe w naszej Ojczyźnie 

oraz uwarunkowane nimi nowe potrzeby 

religijne wiernych domagają się od nas 

przemyślenia dotychczasowych form 

ewangelizacji i podjęcia wysiłków poszuki-

wania nowych, lepiej odpowiadających 

http://www.jasnagora.com/
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współczesnym wyzwaniom, ale zgodnych 

z charyzmatem redemptorystowskim, 

wskazanym przez Św. Alfonsa Liguori (…) 

Mamy świadomość, że rewizja  statutów 

zakonnych jest ważnym zadaniem, mają-

cym wpływ na dalsze życie apostolskie 

Prowincji Warszawskiej  Redemptorystóa, 

oraz na jej dalsze skuteczne funkcjonowa-

nie w Kościele. (…) 

 

W sesji wzięło udział ponad 40 delegatów 

reprezentujących redemptorystów Prowin-

cji Warszawskiej oraz delegaci z Wicepro-

wincji Bahia (Brazylia), Resistencia (Argen-

tyna) i Regii św. Gerarda. 

 

 Poświęcenie krzyża w Łebie  

w 65-rocznicę przybycia oblatów  

do tego miasta 

 

8 września 2010 w święto Narodzenia 

Najświętszej Maryi Panny przy rondzie 

będącym przy wjeździe do miasta z okazji 

65 rocznicy przybycia Misjonarzy Oblatów 

do Łeby ks. Bp prof. dr hab. Jan Bernard 

Szlaga dokonał uroczystego poświęcenia 

krzyża.  

   

Erygowany krzyż jest wykonany na wzór 

misyjnego krzyża noszonego przez Misjo-

narzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Pomy-

słodawcą projektu upamiętnienia przybycia 

oblatów do Łeby oraz organizatorem ery-

gowania krzyża przy współudziale miej-

scowych władz i poparciu parafian jest o. 

Proboszcz Waldemar Janecki OMI.  

 

W czasie ceremonii poświęcenia krzyża 

wspominano przybycie pierwszych oblatów 

do Łeby, ich pierwsze kroki w posłudze 

duszpasterskiej na pomorskiej ziemi. Przy-

bliżono także znaczenie oblatów dla miej-

scowej ludności i ich wzrostu duchowego.  

 

 

 

W uroczystości wzięli udział także Senator 

Rzeczypospolitej Polskiej Kazimierz Kle-

ina, Konsul Generalny RP w Belgii Jan 

Cibulla, Burmistrz Miasta Łeby Halina 

Klińska, Przewodniczący Rady Miejskiej w 

Łebie Jan Kużel, Marszałek Województwa 

Pomorskiego Mieczysław Struk, Starosta 

Powiatu Lęborskiego  Ryszard Wenta, 

Księża dekanatu łebskiego, siostry zakon-

ne oraz liczni goście, parafianie i turyści. 

 Za: www.oblaci.pl  

  

Inauguracja Centrum Pomocy Św. 

O. Pio w Krakowie 

 

We wspomnienie św. Ojca Pio, 23 wrze-

śnia, miała miejsce inauguracja Centrum 

Pomocy św. Ojca Pio w, która zakończyła 

ponad dwuletni proces projektowania i 

budowania obiektu w Krakowie przy ulicy 

Loretańskiej 11. Przed południem odbyła 

się konferencja prasowa w nowym budyn-

ku Centrum Pomocy. Popołudniowe uro-

czystości rozpoczęła Eucharystia w koście-

le Braci Mniejszych Kapucynów przy ul. 

Loretańskiej celebrowana przez ks. Infuła-

ta Władysława Gasidło – proboszcza para-

fii św. Anny (na terenie parafii znajduje się 

klasztor) oraz br. Jacka Waligórę – mini-

stra prowincjalnego Braci Mniejszych 

Kapucynów. Po Eucharystii nastąpiło 

uroczyste wmurowanie pamiątkowej tablicy 

i poświęcenie nowego budynku. Zgroma-

dzeni na inauguracji gości mieli okazję 

zwiedzić nowy budynek, a także poznać 

historię jego powstania. 

W czwartkowej uroczystości udział wzięli 

między innymi: Wojewoda Małopolski – 

Stanisław Kracik, Z-ca Głównego Inspekto-

ra Sanitarnego  - p. Jan Orgelbrand, wraz 

z p. Marią Suchowiak – Dyrektor Departa-

mentu Bezpieczeństwa Żywności, Wice-

przewodniczący Rady Miasta Krakowa – p. 

Stanisław Rachwał, Pełnomocnik Prezy-

denta Miasta Krakowa d.s. osób niepełno-

sprawnych - p. Bogdan Dąsal, Wojewódzki 

Konserwator Zabytków – p. Jan Janczy-

kowski oraz jego z-ca p. Jacek Chrząsz-

czewski, Dyrektor MOPS - p. Józefa Gro-

decka, p. Maria Malinowska oraz wolonta-

riusze i przyjaciele Dzieła Pomocy św. 

Ojca Pio.                    Za: www.kapucyni.pl  

 

Konferencja nt. męczeńskiej śmier-

ci o. Ludwika Wrodarczyka OMI 

 

22 września w parafii pw. Najświętszego 

Serca Pana Jezusa w Katowicach - Ko-

szutce odbyła się konferencja poświęcona 

życiu i męczeńskiej śmierci o. Ludwika 

Wrodarczyka OMI - kapłana ze Zgroma-

dzenia Misjonarzy Oblatów oraz innych 

duchownych zamęczonych na Wołyniu w 

czasie II wojny światowej. Główny referat - 

Realizacja Świętości życia przez o. Ludwi-

ka Wrodarczyka wygłosił ks. Ludwik Kieras 

- Proboszcz Parafii Świętych Apostołów 

Piotra i Pawła w Piekarach Śląskich.  

   

W programie znalazł się także wykład nt. 

Losy kapłanów diecezji łuckiej w czasie II 

wojny światowej - przeprowadzony przez 

dra Leona Popka członka Instytutu Pamię-

ci Narodowej. Konferencja zakończyła się 

pokazem filmu dokumentalnego autorstwa 

Macieja Wojciechowskiego pt. Zapomnia-

ne zbrodnie na Wołyniu. 

Konferencji towarzyszy wystawa poświę-

cona męczeństwu duchownych na Woły-

niu. Ekspozycję można obejrzeć w koście-

le parafialnym do 26 września. Tego też 

dnia o godz. 13.00 zostanie odprawiona 

Msza św. w intencji beatyfikacji o. Ludwika 

Wrodarczyka OMI.  

 

Organizatorem konferencji i wystawy jest 

Parafia NSPJ w Katowicach oraz Katolic-

kie Stowarzyszenie Civitas Christiana. 

Patronat medialny objęli: Gość Niedzielny, 

Radio Em, PR Katowice, wiara.pl. 

  

O. Ludwik Wrodarczyk urodził się 25 

sierpnia 1907 roku w Radzionkowie na 

Górnym Śląsku w wielodzietnej rodiznie 

górniczej. W sierpniu 1926 r. rozpoczął 

nowicjat w Zgromadzeniu Misjonarzy Obla-

tów Maryi Niepokalanej, Pierwsze śluby 

zakonne złożył w Markowicach w 1927 r. 

Studiował w Wyższym Seminarium Du-

chownym w Obrze. Święcenia kapłańskie 

przyjął 10 czerwca 1933.  

 

 

 

Pierwszą jego placówką był Kodeń nad 

Bugiem, gdzie był wikariuszem i ekono-

mem. Od 1936 r. pracował jako ekonom w 

Markowicach. Rada Prowincjalna oblatów, 

obradująca w dniach 3-5 lipca 1939 r. 

wyznaczyła obsadę trzech nowych placó-

wek na Wołyniu. Zarząd domu w Okopach 

i jednocześnie stanowisko administratora 

nowo utworzonej parafii miał objąć o. 

Wrodarczyk. Do wyznaczonej placówki 

przybył wraz z br. Karolem Dziembą 29 

sierpnia 1939 r. Pomimo trudnych lat woj-

ny, która wybuchła wkrótce po jego przy-

byciu na nową placówkę, zdołał owocnie 

pracować nie tylko na niwie duszpaster-

skiej. Znając właściwości lecznicze ziół 

potrafił nieść ulgę w chorobach swoim 

parafianom oraz mieszkańcom ukraińskich 

wiosek. W czasie okupacji niemieckiej 

udzielał się w duszpasterstwie katolików 

zza kordonu granicznego, zniesionego po 

uderzeniu Niemiec na Związek Sowiecki. 

Nie bał się spieszyć z pomocą Żydom. 

Instytut Yad Vashem nadał mu pośmiertnie 

medal „Sprawiedliwy wśród Narodów 

Świata".  

 

Napady UPA, które również w drugiej 

połowie 1943 r. zagrażały północno-

wschodniej części diecezji łuckiej dotknęły 

także parafię okopską. Ludność polska 

zwykle chroniła się w lasach. Tak samo 

http://www.oblaci.pl/
http://www.kapucyni.pl/
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było w nocy z 6 na 7 grudnia, kiedy to 

uprowadzono o. Wrodarczyka. Ludność 

Okopów (także brat Karol) uciekł do lasu. 

O. Wrodarczyk pozostał w kościele. Tam 

znaleźli go oprawcy i doprowadzili do 

ukraińskiej wsi Karpiłówka. Następnie 

okrutnie torturowany. Obecnie przygoto-

wywany jest proces beatyfikacyjny o. Lu-

dwika Wrodarczyka.        Za: www.oblaci.pl  

 

Dni Kardynała Kozłowieckiego 

 

W Majdanie Królewskim w diecezji sando-

mierskiej - rodzinnych stronach zmarłego 

przed trzema laty kard. Adama Kozłowiec-

kiego SJ - zainaugurowano dni poświęco-

ne temu wielkiemu polskiemu misjonarzo-

wi. Organizatorem jest fundacja jego imie-

nia, która popularyzuje tę niezwykle barw-

ną postać jezuity, więźnia hitlerowskich 

obozów koncentracyjnych i misjonarza 

organizatora życia kościelnego i szkolnic-

twa w dalekiej Zambii.  

   

  

 

„Tegoroczne Dni Kardynała Kozłowieckie-

go inaugurują w jakiś sposób obchody 100. 

rocznicy jego urodzin - powiedział Radiu 

Watykańskiemu ordynariusz sandomierski, 

bp Krzysztof Nitkiewicz. - Planujemy sze-

reg inicjatyw mających przybliżyć ludziom 

postać tego wielkiego Polaka, misjonarza, 

więźnia niemieckich obozów koncentracyj-

nych. Obok sympozjów, przygotowania 

publikacji, planujemy także międzynaro-

dowy mecz piłki nożnej Polska-Zambia. 

Przewidywane jest również wydanie 

znaczka pocztowego i wybicie pamiątko-

wej monety NBP". W sympozjum inauguru-

jącym Dni Kardynała Adama Kozłowiec-

kiego bierze udział ks. Tadeusz Wojda, 

polski pallotyn pracujący w Kongregacji ds. 

Ewangelizacji Narodów, której podlegała 

działalność misjonarza Zambii. 

 

„Trzecia edycja Dni Księdza Kardynała 

Kozłowieckiego rozpoczęła się celebracją 

Mszy, której przewodniczył ordynariusz 

diecezji sandomierskiej - poinformował ks. 

Wojda. - Były misjonarz z Czadu, ks. Ma-

rek Dziuba, przedstawił bardzo szeroko 

postać kard. Kozłowieckiego, zwracając 

uwagę na jego wielką pogodę ducha, 

humor, wielką pokorę oraz niestrudzoną 

pracę w Zambii na rzecz rozwijającego się 

tam Kościoła, zwłaszcza kościelnego 

szkolnictwa. Same obchody potrwają do 3 

października. Myślę, że jest to doskonała 

okazja do promowania nie tylko samego 

nazwiska kardynała, ale przede wszystkim 

jego dzieła misyjnego. Wspomniał o tym 

biskup sandomierski zachęcając młodzież i 

dzieci do czerpania przykładu z życia 

polskiego jezuity, misjonarza w Afryce, jak 

również do tego, aby się nie bali odpowie-

dzieć na wezwanie Chrystusa, aby pójść 

za Nim i głosić Ewangelię - powiedział 

Radiu Watykańskiemu polski pallotyn. 

 

Adam Kozłowiecki SJ żył w latach 1911-

2007. Po ukończeniu jezuickiego zakładu 

w Chyrowie wstąpił do Towarzystwa Jezu-

sowego. Jako młody kapłan został w 1939 

r. aresztowany przez gestapo i resztę 

wojny spędził w niemieckich obozach 

koncentracyjnych Auschwitz i Dachau. Po 

wyzwoleniu i krótkim pobycie w Rzymie 

udał się na misje do ówczesnej Rodezji 

Północnej, późniejszej Zambii. Następnie 

pełnił funkcję administratora, a później 

wikariusza apostolskiego Lusaki w randze 

biskupa. Uczestniczył w obradach Soboru 

Watykańskiego II. Był też pierwszym me-

tropolitą stolicy Zambii, z której to funkcji 

zrezygnował w 1969 r. na rzecz rodzimego 

kapłana. W 1998 r. Jan Paweł II podniósł 

go do godności kardynalskiej. 

Za: Radio Watykańskie 

  

Spotkanie kleryków pijarskich z 

Europy Centralnej w Piwnicznej 

Zdroju 

 

W dniach 16 - 19 września w Piwnicznej 

Zdroju odbyło się Spotkanie Kleryków 

Pijarskich z Europy Centralnej. Obecni byli 

pijarzy z Węgier, Słowacji i Polski. W tym 

spotkaniu uczestniczyła także wspólnota 

międzynarodowa „Calasanzianum" z Rzy-

mu, którą reprezentowali Mateo z Włoch, 

Arnel z Filipin, Antony z Indii i Radek z 

Polski.  

   

Inicjatorem spotkania był o. Mateusz Pin-

delski, asystent generalny, który był obec-

ny razem z nami. W radosnym przebywa-

niu razem i dzieleniem się charyzmatem 

pijarskim spotykaliśmy się razem na modli-

twie, wędrówce po Beskidzie Sądeckim, 

dyskusji i prezentowaniu swoich krajów i 

prowincji  

   

Słowo Boże głosili ojcowie obecni na spo-

tkaniu: o. Prowincjał Polskiej Prowincji 

Józef Tarnawski, który opuścił nas pierw-

szego dnia z powodu licznych obowiąz-

ków, o. Prowincjał Słowackiej Prowincji 

Jan Kovac, Rektor Seminarium w Buda-

peszcie o. Zolts z Węgier i nasi ojcowie 

duchowni o. Janusz i o. Darek.  

   

Zjazd odbył się w ośrodku Stowarzyszenia 

Misji Afrykańskiej, gdzie mogliśmy także 

podziwiać wspaniałe zbiory pamiątek z 

krajów afrykańskich. Bardzo ciekawym 

doświadczeniem były międzynarodowe 

dyskusje dotyczące życia w naszym Zako-

nie, który pomimo różnic kulturowych i 

językowych tworzy jedną wspólnotę w 

służbie dzieciom i młodzieży w duchu 

naszego Ojca Założyciela św. Józefa 

Kalasancjusza. Dziękujemy wszystkim 

naszym braciom za wspaniale spędzony 

czas.                              Piotr Różański SP 

Nowa sieć ankieterów pallotyń-

skiego Instytutu 

W Warszawie odbyły się warsztaty ankie-

terskie Instytutu Statystyki Kościoła SAC. 

Stu ankieterów z całej Polski przygotowuje 

się do prowadzenia badań ISKK w terenie. 

Dzięki nowej sieci ankieterskiej będzie 

można bardzo szybko przeprowadzać 

reprezentatywne w skali kraju sondaże i 

diagnozować problemu społeczne.  

   

"Do tego przedsięwzięcia przygotowywali-

śmy się od dwóch lat. Najpierw powstał 

pomysł utworzenia Forum Michała Archa-

nioła zajmującego się najbardziej aktual-

nymi problemami polskiego społeczeń-

stwa" - przyznaje ks. prof. Witold Zdanie-

wicz SAC Dyrektor ISKK.  

 

  

 

Forum Michała Archanioła jest zespołem 

osób, który podejmuje refleksję nad pol-

skim społeczeństwem. Oprócz diagnozy 

stawia on sobie za cel również propono-

wanie konkretnych rozwiązań i postulatów. 

„To taki katolicki think-thank" - dodaje ks. 

Dyrektor.  

 

Dzisiejsze szkolenie jest ważnym krokiem 

w kierunku zapewnienia infrastruktury 

badawczej dla Forum. Ankieterzy wezmą 

udział w szkoleniu zorganizowanym przy 

współudziale Instytutu Socjologii Uniwersy-

tetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 

celu zdobycia praktycznych umiejętności 

badawczych zostaną zaangażowani w 

badaniu społeczności lokalnych prof. Wło-

dzimierza Okrasy w ramach projektu z 

Narodowego Centrum Rozwoju. Zdaniem 

ks. Zdaniewicza „to dla ankieterów dobra 

okazja, aby zdobyli niezbędny szlif ankie-

terski". Każdy uczestnik otrzyma tzw. 

pakiet ankietera oraz niezbędne zaświad-

czenia ankieterskie. ks. Wojciech Sadłoń 

SAC  

 

Film o trapistach podbija ekrany kin 

we Francji 

 

Zaskakującą popularność we Francji zdo-

był we wrześniu skromny francuski film 

Xaviera Beauvois "O bogach i ludziach". 

Od chwili wejścia na duży ekran drama-

tyczna historia katolickich mnichów zajmu-

je w kraju pierwsze miejsce na listach 

przebojów kinowych.  

   

Film "O bogach i ludziach" ("Des hommes 

et des dieux"), nagrodzony Grand Prix na 

ostatnim festiwalu filmowym w Cannes, 

http://www.oblaci.pl/
http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=424921
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wszedł do kin we Francji 8 września i od 

tego czasu zajmuje pierwsze miejsce pod 

względem liczby publiczności. Tym samym 

wyprzedza amerykańskie superprodukcje, 

jak "The Town" Bena Afflecka czy szpie-

gowski thriller "Salt" z hollywoodzką 

gwiazdą Angeliną Jolie. 

 

Jak podały media, francuski dramat obej-

rzało już w ciągu 15 pierwszych dni około 

miliona widzów. Takiego sukcesu nie 

spodziewali się nawet dystrybutorzy filmu. 

Władze rodzimej kinematografii zgłosiły w 

ubiegłym tygodniu "O bogach i ludziach" 

jako francuskiego kandydata do Oscara. 

 

Choć w filmie wiele miejsca zajmują sceny 

medytacyjnego życia mnichów, sam reży-

ser zaprzecza w wywiadach, by chciał 

zrobić "film katolicki". Beauvois nazywa 

ironicznie swoje dzieło "kuskus-

westernem" z uwagi na jego orientalną 

scenerię i samotną walkę mnichów o prze-

trwanie. 

 

 

"Moi bohaterowie są przede wszystkim 

ludźmi, braćmi, ojcami. Ludźmi wolnymi, 

stojącymi na równi ze swoimi towarzysza-

mi i sąsiadami. Nie chcą nikogo nawracać, 

nie są misjonarzami. Poza kwestią wiary 

mój film zwraca uwagę, by nie bać się 

swoich sąsiadów. Ani ich nie porzucać. To 

film o odmowie kompromisu" - mówił we 

wrześniu Beauvois dziennikowi "Le Mon-

de". "O bogach i ludziach" to oparta na 

autentycznych wydarzeniach historia fran-

cuskich mnichów z katolickiego klasztoru w 

algierskim Tibehirine, porwanych i zamor-

dowanych w 1996 roku, prawdopodobnie 

przez islamistów. W rolę główną - przeło-

żonego klasztoru - wcielił się francuski 

aktor Lambert Wilson, znany szerokiej 

publiczności m.in. z dwóch części "Ma-

trixa" braci Wachowskich. 

 

Podobnie jak w większość widzów, krytyka 

francuska przyjęła na ogół bardzo przy-

chylnie dzieło Beauvois. Oprócz walorów 

artystycznych dostrzegła w nim także 

zachętę do zgodnego współistnienia ludzi 

różnych religii i kultur - na wzór katolickich 

mnichów z filmu, którzy żyli w harmonii z 

muzułmańskimi mieszkańcami do momen-

tu nadejścia islamskich ekstremistów.  

Za: www.deon.pl

 

   

  Wiadomości zagraniczne  

 

Abp Hoser do uczestników zebrania 

generalnego pallotynów 

 

20 września 2010 r., w domu rekolekcyj-

nym „Casa Divin Maestro” na Wzgórzach 

Albańskich w miejscowości Ariccia, w 

pobliżu Rzymu rozpoczęło się XX Zebra-

nie Generalne Stowarzyszenia Apostol-

stwa Katolickiego - pallotynów. Jego 

głównym celem jest wytyczenie zadań na 

najbliższe sześć lat. Warto wspomnieć, że 

w tym okresie w 2013 roku przypada złoty 

jubileusz kanonizacji Założyciela Stowa-

rzyszenia, św. Wincentego Pallottiego. W 

porządku obrad znajduje się także wybór 

nowego Zarządu Generalnego. 

[przypominamy, że powstała strona inter-

netowa, gdzie codziennie możemy śledzić 

obrady]. 

 

„Jezus nikomu nie obiecywał łatwych 

czasów, ale zarazem obiecał nam swoją 

obecność” - tymi słowy biskup warszaw-

sko-praski abp Henryk Hoser rozpoczął 

rozważania dla uczestników kapituły  

   

Gość z Polski, który jest współbratem 

zakonnym obradujących, poprowadził 21 

bm. popołudniową część dnia skupienia, 

poprzedzającego właściwe prace. Przed-

stawił krótki rys historyczny czasów św. 

Wincentego Pallottiego, aby wskazać na 

umiejętność odnajdywania przez Ojca 

Założyciela odpowiedzi na aktualne wy-

zwania.  

 

Mówca zwrócił uwagę swych konfratrów 

zakonnych, jak w dziele ewangelizacji 

odpowiedzieć na wyzwania tzw. „trudnych 

czasów". Założyciel Stowarzyszenia Apo-

stolstwa Katolickiego, jak oficjalnie nazy-

wa się ta wspólnota zakonna, żył w XIX 

wieku, gdy upadał ostatecznie nie tylko 

ustrój feudalny, ale także liczne monar-

chie i wybuchały powstania narodowe o 

ustroju republikańskim. W tym okresie 

następowała szeroka laicyzacja społe-

czeństwa.  

 

 

 

„Pallotti znał ducha czasów, dostrzegał 

ich blaski i cienie, reagował w sposób 

celowy i właściwy na trafnie odczytane 

potrzeby osób i grup, różnych kategorii 

wiekowych i socjalnych, był świetnym 

diagnostą kondycji Kościoła: widział jego 

wielkość i słabość. Wielkość Ciała Chry-

stusowego i słabość ludzkiej kondycji" - 

zauważył arcybiskup. Zwrócił uwagę, że 

dziś, gdy przeważa kultura postmoderni-

styczna, odrzucająca Dekalog, istnieje 

potrzeba podjęcia Nowej Ewangelizacji. 

„Nowość ewangelizacji to podjęcie zupeł-

nie nowych i niespodziewanych zjawisk, 

sytuacji i wyzwań zmieniającego się spo-

łeczeństwa. Zakłada to nowy zapał, ener-

gię i chęć podjęcia się gigantycznego 

wysiłku i dzieła" - tłumaczył biskup war-

szawsko-praski.   

 Za: INFOSac 

 

 

Polscy dominikanie w Nowym Jor-

ku dla studentów o wierze i rozu-

mie 

 

Wiara i rozum: seria wykładów im. Św. 

Tomasza z Akwinu" to pełna nazwa cyklu, 

który rozpoczął się w duszpasterstwie 

akademickim na Uniwersytecie Columbia 

w Nowym Jorku. Kierujący nim polscy 

dominikanie chcą w ten sposób odpowie-

dzieć na potrzebę formacji teologicznej 

wśród katolickich studentów tej uczelni.  

   

W środę 22.09 wykład inauguracyjny pt. 

„Creation and a Self-Sufficient Universe: 

Evolution, Cosmology, and St. Thomas 

Aquinas" wygłosił prof. William E. Carroll z 

Uniwersytetu w Oxfordzie (Anglia). W 

swojej prezentacji uczony starał się uka-

zać, jak Tomaszowa koncepcja stwarza-

nia, przyczynowości, autonomii stworzo-

nego świata oraz właściwie rozumianej 

transcendencji Stwórcy, umożliwia prze-

kroczenie pozornego konfliktu między 

współczesnymi naukami ścisłymi a chrze-

ścijańską teologią. 

  

 Kolejne tematy cyklu „Faith and Reason" 

będą poruszać fundamentalne kwestie 

historii zbawienia. Będą to m.in. „imago 

Dei" - co wynika ze stworzenia człowieka 

na obraz Boży?; Grzech pierworodny i 

fragmentacja „ja", psychologiczne uwa-

runkowania ateizmu, tajemnica Wcielenia, 

czy Jezus musiał umrzeć na krzyżu i jak 

Jego śmierć może mieć wpływ na nasze 

zbawienie, i wiele innych. 

 

Dominikanom zależy, by katolicka obec-

ność na Columbii miała charakter wyraź-

nie intelektualny, na przekór ogólnie pa-

http://www.deon.pl/
http://www.casadivinmaestro.it/
http://www.sac.info/2010/index.php?lang=pl
http://www.pallotyni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=27
http://www.sac.info/2010/index.php?lang=pl


 6 

nującemu klimatowi, w którym prawda 

(religijna, choć nie tylko) jest postrzegana 

jako kwestia zaledwie emocji i irracjonal-

nych preferencji osobistych. Otwarcie i 

prezentacja skarbca chrześcijańskiej 

teologii daje szansę zwłaszcza tym stu-

dentom, których dotychczasowy obraz 

Kościoła był powierzchowny lub których 

„racjonalne" obiekcje wobec wiary nie 

napotkały dotychczas wystarczająco 

poważnej odpowiedzi. 

 

 

 

 

Nagrania wykładów będą dostępne online 

na stronie (link nie jest jeszcze aktywny):  

www.columbia.edu/cu/earl/faithandreason  

Łukasz Miśko OP/Nowy Jork Za: 

www.dominikanie.pl  

 

Chrystusowcy o echach wizyty Be-

nedykta XVI w Szkocji i Anglii 

 

W niedzielę, 5 września, chrystusowcy 

pracujący w polskiej parafii w Southamp-

ton, ks. Wojciech Stachyra SChr i ks. 

Krzysztof Sanda SChr zostali odznaczeni 

odpowiednio: Złotą i Srebrną Odznaką 

Honorową Stowarzyszenia Polskich Kom-

batantów (Federacja Światowa) w uzna-

niu zasług położonych dla realizacji celów 

stowarzyszenia.  

   

Odznaczenia otrzymali również członko-

wie tamtejszej parafii: Prezes Rady Admi-

nistracyjno-Ekonomicznej Bożena Kiepu-

ra, Jan Kiepura; Prezes Polskiego Klubu 

Wioletta Nowakowska, Pani Aurelia Nina 

Mierzwińska - Harper, Pan Ireneusz. 

 

W dniach 16-19 września z wizytą apo-

stolską w Szkocji i Anglii przebywał Pa-

pież Benedykt XVI. Wizycie nadano pań-

stwowo-duszpasterski wymiar z akcentem 

na państwowość. Wierni Szkocji i Anglii 

nie mieli wątpliwości, że Papież przybył 

przede wszystkim jako Pasterz. Ogrom-

nym zainteresowaniem pielgrzymka cie-

szyła się wśród Polonii zarówno tej, która 

pamiętała wizytę Ojca Świętego Jana 

Pawła II z 1982 r., jak i tych naszych 

rodaków, którzy przybyli na Wyspy Brytyj-

skie po 2004 r. Ks. Wojciech Stachyra 

SChr, proboszcz polskiej parafii w So-

uthampton - Bournemouth koncelebrował 

Mszę Świętą sprawowaną pod przewod-

nictwem Ojca św. w katedrze westmin-

sterskiej w sobotę 18 września.  

Za: www.chrystusowcy.pl   

 

Campeche: Edukacja w cieniu Bo-

skiego Zbawiciela 

 

Fundacja Polskiej Prowincji Salwatoria-

nów w Meksyku rozwija się bardzo dyna-

micznie. Jednym z jej głównych apostola-

tów jest edukacja dzieci i młodzieży. 

Salwatoriańska działalność na tym polu 

owocuje rozwojem szkół, wzrostem liczby 

uczniów i poziomu nauczania. 

   

Pierwsze dni września to czas rozpoczę-

cia nowego roku szkolnego. Dla polskich 

salwatorianów w Campeche to intensyw-

ny okres inauguracji szkół: Instytutu Men-

doza i Fray Angelico.  

 

 

 

Z wielką radością i dumą otwarto nowe 

salwatoriańskie przedszkole z logotypem i 

nazwą: „W Cieniu Boskiego Zbawiciela". 

Ponadto otwarto nowy kompleks szkół 

Instytutu Mendoza w miejscowości 

Champotón (ok. 60 km od Campeche). 

Podczas otwarcia obecni byli reprezen-

tanci władz miasta Champotón i stanu 

Campeche a Mszom Św. przewodniczyli 

ordynariusz diecezji ks. bp Ramón Castro 

Castro (w Campeche) i ks. Sebastian 

Korczak SDS (w Champotón). W uroczy-

stości wzięła udział cała polska wspólnota 

salwatorianów.  

 

Aktualnie w salwatoriańskich kolegiach 

rozpoczęło naukę 1207 uczniów, w wieku 

od 3 do 18 lat. Biskup zauważył wielki 

rozwój szkół i podziękował salwatorianom 

za pracę, która do tego doprowadziła.  

Za: www.sds.pl

     

  Zapowiedzi wydarzeń 

 

 

 

Zaproszenie dla Sióstr zakonnych z 

Krakowa 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie siostry, 

które chcą śpiewać na chwałę Bożą. Dro-

gie siostry! To zaproszenie kierujemy do 

wszystkich sióstr wspólnot krakowskich, 

ponieważ jest to wspólna sprawa włącze-

nia się w życie naszej Archidiecezji. Istnie-

je wiele dzieł, prowadzonych przez siostry 

ale chóru takiego jak nasz czyli międzyza-

konnego nie ma w żadnej diecezji.  

   

Warto więc podtrzymać pomysł i pracę, 

która została dotychczas wykonana. W tym 

roku nasza współpraca będzie obejmować 

również braci Jezuitów, z którymi od jakie-

goś czasu wspólnie śpiewamy, także chór 

przybiera formę głosów mieszanych. Zale-

ży nam na tym, by również poprzez piękny 

śpiew być świadkami Chrystusa, którego 

wybraliśmy. Planujemy przygotować w tym 

roku oprawy Liturgiczne na święta tj. No-

wenna przed Niepokalanym Poczęciem, 

Dzień osób konsekrowanych   2. 02, No-

wenna przed uroczystością Św. Stanisława 

i nie tylko. Plany nasze obejmują również 

wstępnie zaplanowane koncerty: Kolęd, 

czy Prezentacja chorału gregoriańskiego. 

Propozycji i pomysłów mamy wiele dlatego 

gorąco zachęcamy siostry by dołączyły do 

nas. Kochane siostry wystarczy tylko chęć 

do śpiewania i oczywiście trochę słuchu.  

   

Pierwsze spotkanie tego roku odbędzie się 

28.09.2010, wtorek o godz.19.15, w domu 

Sióstr Miłosierdzia (szarytki), przy ul. War-

szawskiej 8. Dyrygentka chóru : p. Joanna 

Brückner.Dodatkowe informacje można 

uzyskaćpod numerem Tel. 512-038-

695 ;  512-038-695 oraz pod adresem: 

siostry.kordylewskiego@wp.pl 

 

Biuletyn Sanktuarium Matki Bożej 

Kodeńskiej 

 

Celem tej inicjatywy jest informowanie o 

wydarzeniach w Sanktuarium oraz zapo-

wiadanie nadchodzących wydarzeń. Biule-

tyn będzie rozsyłany raz w miesiącu.  

 

Aby otrzymywać Biuletyn na swoją skrzyn-

kę mailową prosimy o wysłanie ze swojego 

adresu mailowego wiadomości na adres 

admin@koden.com.pl, w temacie wpisując 

"Biuletyn".  

   

Kolejne numery będą dostępne jedynie w 

formie elektronicznej i rozsyłane do zgło-

szonych adresów mailowych 

Za: www.koden.com.pl  

 

 

http://www.columbia.edu/cu/earl/faithandreason
http://dominikanie.pl/aktualnosci/news/news_id,2628,quotfaith_and_reasonquot_nowy_cykl_wykladow_u_polskich_dominikanow_w_nowym_jorku.html
http://www.chrystusowcy.pl/
http://www.sds.pl/
mailto:siostry.kordylewskiego@wp.pl
mailto:admin@koden.com.pl
http://www.koden.com.pl/
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Warsztaty antydepresyjne u fran-

ciszkanów w Rychwałdzie 

 

Na warsztaty duchowe pt. "Poznacie 

prawdę a prawda was wyzwoli. Terapia 

błędnych przekonań" zapraszają francisz-

kanie z Rychwałdu, w dniach 29-31 paź-

dziernika br. To druga część warsztatów 

antydepresyjnych. Warsztaty prowadzi 

Krystyna Sobczyk z Krakowa wraz z ekipą 

Franciszkański Dom Formacyjno-

Edukacyjny z Rychwałdu. Koszt: 170 zł od 

osoby (koszty organizacyjne, nocleg, pełne 

wyżywienie). 

 

Zgłoszenia przyjmuje o. Sylwester Miecz-

nik OFMConv. Miejsce warsztatów: Fran-

ciszkański Dom Formacyjno-Edukacyjny w 

Rychwałdzie, ul. Franciszkańska 10, tel. 33 

862  21 49. Strona internetowa FDFE: 

www.fdfe.franciszkanie.pl  

Program warsztatów i więcej informacji na: 

www.franciszkanie.pl  

 

IV Konkurs 

Wiedzy o Cystersach 2010 

 

Pzedstawiamy IV edycję Konkursu Wiedzy 

o Cystersach. Pragniemy w ten sposób po 

raz kolejny przekazać uczniom m.in. wie-

dzę z historii, języka polskiego oraz po-

dzielić się radością z bycia w cysterskiej 

wspólnocie.  

 

Podobnie jak w poprzednich latach także i 

w tym roku postanowiliśmy zaprosić do 

rywalizacji uczennice i uczniów pochodzą-

cych z miejscowości i okolic, w których do 

dzisiejszego dnia żyją i pracują Ojcowie i 

Bracia Cystersi. Jest to przede wszystkim 

Kraków oraz XVIII Dzielnica (Nowa Huta) z 

opactwem w Mogile a także powiat jędrze-

jowski z opactwem w Jędrzejowie, powiat 

starachowicki z opactwem w Wąchocku, 

oraz powiat limanowski z opactwem w 

Szczyrzycu.  

 

Temat tegorocznego Konkursu brzmi: W 

cieniu historii lepiej służyć będziemy... - 

duchowa i  kulturotwórcza rola cystersów 

w wiekach średnich. Termin zgłoszeń do 

konkursu mija 29 października 2010 (pią-

tek).Rywalizacja uczniów rozpocznie się 

16 listopada 2010 (wtorek): 

o godz. 10.00 - część pisemna - w budyn-

ku XVI LO w Krakowie, 

o godz. 13.45 - część ustna - w opactwie 

Cystersów w Mogile. Ojciec dr Piotr Choj-

nacki OCist - Opat Mogilski, Prezes Pol-

skiej Kongregacji Cystersów - przyjął hono-

rowy patronat nad IV Konkursem Wiedzy o 

Cystersach. o. Maciej Majdak OCist 

   

Za: www.mogila.cystersi.pl   

 

 

 

   

  Witryna tygodnia 

 

 

  

J.M.Talbot "Świat moim klasztorem" 

 

 

Z radością informuję, że ukazała się pierw-

sza w Polsce (i długo oczekiwana) książka 

J.M.Talbota – Świat moim klasztorem. 

Przedmowę do wydania polskiego napisała 

Patrycja Michońska-Dynek, dziennikarka 

radiowa i telewizyjna. Najnowsza książka 

legendy chrześcijańskiego rocka, barda i 

pisarza to prawdziwa gratka nie tylko dla 

tych, którzy zetknęli się z twórczością 

Talbota.  

   

"Czy wiedziałeś, że możesz być pustelni-

kiem, mieszkając w drapaczu chmur czy 

pracując w banku? Bez względu na to, czy 

mieszkasz w zatłoczonym mieście, czy na 

wsi, pracujesz w biurze, jeździsz ciężarów-

ką czy jesteś w domu, jesteś samotny czy 

masz męża/żonę, nie masz dzieci bądź je 

masz - możesz odkryć własnego we-

wnętrznego pustelnika i stać się uzdrawia-

jącą obecnością w świecie."  

 

" W książce tej zatem wyruszymy w podróż 

- by lepiej zrozumieć to, co musimy - wie-

dzieć, by uczynić świat naszym klaszto-

rem. Jest to podróż, której przewodzi wiele 

tradycji mistycznych i monastycznych. Jest 

to także podróż bardzo osobista, ponieważ 

dzielę się odrobiną własnego doświadcze-

nia. " John Michael  

   

 

 

 Dzisiaj John Michael Talbot przewodzi 

wspólnocie, tworzy muzykę, prowadzi 

rekolekcje, pisze książki. Przekonuje tak-

że, że nie trzeba żyć w klasztorze, żeby 

odczuwać pokój Boży w sercu i błogosła-

wieństwo w pracy. Wiele doświadczeń, 

zakrętów życiowych, które ukształtowały 

jego charakter i wiarę sprawia, że jego 

świadectwo jest wiarygodne i pociągające. 

Patrycja Michońska-Dynek, dziennikarka 

radiowa i telewizyjna  

Pełen kontrastów, trudny do zaszufladko-

wania, wymyka się stereotypom i łatwym 

opisom - taki jest John Michel Talbot. 

Ponieważ nosi habit, wielu uważa go za 

mnicha. Nigdy jednak mnichem nie był - 

jest osobą świecką, w dodatku ma żonę. 

Kochają go protestanci - bardzo często 

zapraszają go aby koncertował w ich zbo-

rach, niektórzy, również w Polsce, wprost 

uważają Talbota za protestanta - a on jest 

katolikiem z krwi kości. Kocha Kościół 

katolicki i Matkę Bożą - miłością głęboką, 

gorącą i świadomą. Jego największym 

przebojem jest utwór Holy is His Name 

czyli Maginficat.  

 

John Michael Talbot świadomie wybrał 

Kościół Katolicki w 1978 roku - powołuje 

się przy tym na objawienie, w którym Bóg 

mu powiedział: "Johnie, chcę, byś został 

katolikiem. To mój pierwszy Kościół. Miłuję 

go najbardziej; jest chory, prawie umiera-

jący, lecz Ja go uzdrowię i wskrzeszę do 

nowego życia. Chcę, byś stał się jego 

częścią".            Za: www.franciszkanie.net  

   

http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=6908&tp=newsy
http://www.franciszkanie.net/
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Refleksja tygodnia 

 

Apel O. Andrzeja Rębacza w związku z pielgrzymką rodzin na Jasną Górę 

 

Jan Paweł II, wielki Papież małżeństwa i 

rodziny, na kilka miesięcy przed odejściem 

do Domu Ojca wołał: „Niestety, ataki na 

małżeństwo i rodzinę stają się z każdym 

dniem coraz silniejsze i coraz bardziej 

radykalne zarówno na płaszczyźnie ide-

ologicznej, jak i w sferze prawodawstwa" 

(Jan Paweł II, Przemówienie do przedsta-

wicieli Forum Stowarzyszeń Rodzinnych, 

18. 12. 2004r.) 

.  

Tę myśl podjął Episkopat Polski w roku 

ubiegłym w dokumencie wielkiej wagi: 

„Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzi-

nie", w którym czytamy: „Musimy z bólem 

powiedzieć, że w ostatnich latach obser-

wujemy mnożące się naciski zarówno na 

płaszczyźnie ideologicznej, jak i w sferze 

prawodawstwa, których celem jest znisz-

czyć tradycyjne małżeństwo i rodzinę, na 

których opiera się nasza cywilizacja, oraz 

promować rozwiązłość. Ubolewamy, że 

wiele z tych działań znajduje swą inspira-

cję bądź oparcie w niektórych organiza-

cjach społecznych naszego Kraju, w pol-

skim Parlamencie, w instytucjach ONZ 

oraz w Parlamencie Europejskim. Niektóre 

działania są tak trywialne, że wprost nie-

prawdopodobne, ale przecież niosą prze-

rażające w skutkach spustoszenie". (n. 7 - 

Aroganckie ataki na małżeństwo i rodzi-

nę).  

 

W krajach, które bezkrytycznie ulegają 

tym atakom, obserwujemy bardzo groźne 

skutki. Oto narastają zastępy samotnych 

matek na zasiłku, miliony aborcji, setki 

tysięcy rozwodników i okaleczonych psy-

chicznie ich dzieci, zastępy chorych na 

AIDS. Rosną też konta firm produkujących 

środki antykoncepcyjne i materiały porno-

graficzne, bogacą się na rozwodach 

prawnicy. Rodzenie dzieci pozostaje na 

dalekim planie, a jeśli się one pojawiają, to 

w rodzinach niepełnych, często patolo-

gicznych. Prasa raz po raz przypomina, że 

na naszych oczach Europa umiera! Nie 

chcemy umierać! Nie wolno nam tak bez-

myślnie umierać! Jak się jednak sprzeci-

wić tak potężnym siłom niszczycielskim?  

 

Naszą siłą jest Chrystus, Ten przychodzą-

cy sakramentalnie do par małżeńskich w 

momencie ślubu. Dlatego Rada ds. Ro-

dziny Konferencji Episkopatu Polski za-

proponowała (29.05.2007), by pielgrzymkę 

małżeństw i rodzin na Jasną Górę łączyć z 

odnawianiem ślubów małżeńskich i to w 

następujący sposób: 

 1. W każdej parafii na centralnej Mszy św. 

w dniu pielgrzymki tj. w 4-tą Niedzielę 

września (w tym roku 26.09) po odpo-

wiednim przygotowaniu małżeństwa od-

nowią śluby;  

2. Z każdej parafii uda się w tym dniu na 

Jasną Górę odpowiednia delegacja i tam 

podczas centralnej Mszy św. wraz z inny-

mi delegacjami odnowi swe śluby.  

 

Chodzi o to, by z jednej strony wykrzyczeć 

publicznie nasz sprzeciw wobec takiego 

traktowania małżeństwa i rodziny, jakie 

obserwujemy, a z drugiej strony, by za-

manifestować naszą wolę trwania przy 

modelu dojrzałej miłości, trwałego mał-

żeństwa i szczęśliwej rodziny. Chcemy 

publicznie, jako wspólnota Polaków, uro-

czyście zaprosić Chrystusa, by na nowo 

zamieszkał w małżeństwach, uczynił je 

szczęśliwymi, a dzieciom zapewnił radość 

trwałego domu, w którym płonie dozgonna 

miłość rodziców. Wiemy, i to nie tylko w 

świetle wiary, ale także z badań staty-

stycznych - światowych i polskich, - że z 

Chrystusem to jest możliwe, także w dzi-

siejszych czasach!  

 

Zapraszamy wszystkie małżeństwa: 

szczęśliwe, by podziękowały Bogu za 

radość trwałego związku, małżeństwa 

zagrożone, by się oddały w opiekę Jasno-

górskiej Królowej Rodzin, zapraszamy 

także osoby porzucone, ale wierne przy-

siędze małżeńskiej, by nabrały sił do 

bohaterskiego świadectwa życia wyzna-

waną wiarą. Kto może, niech skorzysta z 

sobotniej części pielgrzymki, z Mszą św. 

za Ojczyznę, z koncertem Pani Eleni, z 

Drogą Krzyżową - koniecznie zabrać 

świece i z Apelem Jasnogórskim. Warto 

zwrócić uwagę na ważny odczyt dra Ta-

deusza Wasilewskiego z Napromedica z 

Białegostoku, o 9.00 w Niedzielę, 26-go 

września.  

 

Już w maju do każdej Kurii dostarczone 

zostały plakaty zapowiadające pielgrzym-

kę, a przeznaczone dla poszczególnych 

parafii. Prosimy zatem bardzo usilnie, by 

te plakaty znalazły się w gablotkach przy-

kościelnych, by informacja o Pielgrzymce 

powtarzała się w ogłoszeniach duszpa-

sterskich, by z każdej parafii przybyła na 

Jasną Górę odpowiednio liczna delegacja.  

 

O słuszności tej formy troski o małżeństwa 

i rodziny niech świadczą liczby uczestni-

ków w pielgrzymce w ostatnich latach: 

2007 - 3.000 osób, 2008 - 10.000, a w 

roku ubiegłym 2009 - 30.000!  

 

Dostojnym Pasterzom Diecezji dziękujemy 

za skuteczne poparcie, Duszpasterzom 

Rodzin za cierpliwe propagowanie pomy-

słu, a wszystkim Proboszczom za nie-

zmordowaną troskę o rodziny na bardzo 

wielu płaszczyznach, także w organizo-

waniu odnowienia ślubów małżeńskich w 

parafii i w wysyłaniu delegacji na Jasną 

Górę.  

 

 

o. Andrzej Rębacz CSsR 

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin 

 

 

     

 

Od redakcji  

Bardzo prosimy o umieszczanie na zakonnych stronach internetowych banerów portalu internetowego www.zyciezakonne.pl . Są 

one do pobrania w prosty sposób po wejściu na naszą stronę, a następnie kliknięciu odsyłacza u samego jej dołu nazwanego po 

prostu „BANERY” 

 

 

http://www.zyciezakonne.pl/

