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Wiadomość tygodnia 

 
 

 
Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami 

 
28 lutego był „Dniem Modlitwy, Postu i 
Solidarności z Misjonarzami”. Tegoroczną 
Niedzielę „Ad Gentes” przeżywaliśmy pod 
hasłem: „Misje to sprawa Miłości”. W 
sposób szczególny dotyczy to sms-owej 
akcji „Pomóż polskim misjonarzom”, która 
potrwa do końca 2010 roku. Jak wesprzeć 
misjonarzy? Modlitwą i uczynkami 
pokutnymi, a także misyjną jałmużną – 
zachęca do tego bp Wiktor Skworc, 
przewodniczący Komisji ds. Misji.  
 
28 lutego po raz kolejny przeżywaliśmy 
Niedzielę „Ad Gentes”. Ponad 2 100 
polskich misjonarzy pracuje w 94 krajach 
świata. - Oni potrzebują naszej 
solidarności, która jest znakiem Bożego 
błogosławieństwa i więzi z Kościołem 
lokalnym, który ich posłał – wyjaśnia bp 
Skworc. To dlatego w II Niedzielę 
Wielkiego Postu Kościół w Polsce 
organizuje Dzień Modlitwy, Postu i 
Solidarności z Misjonarzami.  
   
Do wszystkich parafii w Polsce zostały już 
rozesłane materiały liturgiczne i 
katechetyczne. Znajdują się one w 
materiałach na Wielki Post, przesłanych 
przez Papieskie Dzieła Misyjne. Zgodnie z 
decyzją Konferencji Episkopatu Polski do 
puszek w kościołach i kaplicach w całym 
kraju będzie zbierana ofiara na rzecz 
Dzieła Pomocy „Ad Gentes”. Jest ono 
jedną z agend Komisji Episkopatu Polski ds 
Misji.  
 
- Zebrane ofiary pomogą misjonarzom 
realizować dzieła ewangelizacyjne i 
humanitarne – tłumaczy ks. Marek 
Gałuszka, dyrektor Dzieła Pomocy. Za 
pieniądze z ubiegłorocznej zbiórki w II 
Niedzielę Wielkiego Postu (8 III 2009 r.), 
udało się sfinansować 124 projekty. Zakup 
lekarstw dla przychodni w Jamajce, 
budowa i wyposażenie sali porodowej w 
Kongo czy zakup materiałów i narzędzi 

ortopedycznych w Papui Nowej Gwinei to 
przykłady kilku z 13 zrealizowanych 
projektów medycznych. Wśród 16 
projektów edukacyjnych znalazły się m.in. 
kursy przysposabiające do zawodu dla 
uchodźców sudańskich w Egipcie i 
realizacja systemu uzyskiwania i 
przechowywania wody w Ruandzie.  
 

 
 
Jednym z 7 projektów charytatywnych był 
zakup pomocy dydaktycznych, 
edukacyjnych i dożywianie dzieci w 
przedszkolu w Kamerunie. Zrealizowano 
także 88 projektów ogólnych. Objęły one 
formację misjonarzy świeckich w Brazylii, a 
także pomoc materialną w budowie 
Centrum Pastoralnego w Peru, sali 
katechetycznej w Kamerunie, remoncie 
zakrystii w Senegalu. Za zebrane w Polsce 
pieniądze kupiono też Pismo Święte i 
śpiewniki kościelne w Nikaragui.  
 
Nawiązując do tegorocznego roku 
duszpasterskiego („Bądźmy świadkami 
Miłości”), przewodniczący Komisji ds. Misji 
podkreśla, że dawanie świadectwa Miłości 
przez misjonarzy polega przede wszystkim 
na głoszeniu Słowa i udzielaniu 
sakramentów, wspieraniu integralnego 
rozwoju człowieka poprzez edukację, 

ochronę życia i zdrowia oraz promowanie 
sprawiedliwości i pokoju. – Oddanie się 
temu dziełu wymaga od nich 
autentycznego pokochania tych, do których 
zostali posłani, całkowitego oddania się im 
– mówi bp Skworc.  
 
Wsparcie finansowe dla misjonarzy „Ad 
Gentes” uzyskuje nie tylko poprzez misyjną 
zbiórkę w kościołach, ale także m.in. dzięki 
SMS-owej akcji „Pomóż polskim 
misjonarzom”. Wystarczy wysłać 
wiadomość o treści „Misje” na numer 72032 
(koszt 2, 44 PLN z VAT). SMS-a można 
przesłać za pośrednictwem wszystkich 
operatorów telefonii komórkowej, którzy 
zrezygnowali z własnych dochodów 
związanych z tą akcją. W ramach tej akcji 
Dzieło Pomocy „Ad Gentes” zrealizowało 
już ponad 64 projekty edukacyjne i 
charytatywne m.in. w Tunezji, Kenii, 
Indiach, Boliwii i Kazachstanie. 
  
W ubiegłym roku Dzieło Pomocy "Ad 
Gentes" zainicjowało Msze św. w intencji 
darczyńców, wspierających misje. 
Odbywają się one każdego miesiąca, w 
różnych kościołach Warszawy. W tym 
miesiącu Eucharystia zostanie odprawiona 
w czwartek, 25 lutego 2010 r. o godz. 17.30 
w kościele św. Marcina przy ul. Piwnej.  
 
Dzieło Pomocy "Ad Gentes" zostało 
powołane przez Konferencję Episkopatu 
Polski i erygowane 3 października 2005 r. 
dekretem przewodniczącego KEP, abp. 
Józefa Michalika. Jego celem jest 
wspieranie polskich misjonarzy w realizacji 
ich misji oraz charytatywnej, społecznej i 
kulturowej na terenach misyjnych, a także 
gromadzenie i upowszechnianie informacji 
o działalności misjonarzy polskich i 
animacja misyjna w Polsce.  
 

Za: Biuro Prasowe KEP
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  Wiadomości krajowe 

 

Ogólnopolska Kongregacja 
Referentów Powołań w Kalwarii 

Zebrzydowskiej 
 
Zagubione człowieczeństwo a odkrywanie 
powołania", to temat przewodni 
Kongregacji Referentów Powołaniowych, 
która trwa w sanktuarium w Kalwarii 
Zebrzydowskiej od 26 do 28 lutego br. W 
trzydniowym spotkaniu bierze udział ponad 
150 osób odpowiedzialnych w diecezjach i 
zakonach za duszpasterstwo powołań. 
Kongregacji przewodniczy bp Wojciech 
Polak, delegat Episkopatu Polski ds. 
Powołań. 
 
Podczas konferencji wygłoszone były 
następujące referaty: "Powołanie a 
dojrzałe człowieczeństwo" - o. dr Krzysztof 
Dyrek SJ, "Współczesne zagubienia 
młodego człowieka" - dr hab. Jacek 
Kurzępa, "Podstawowe przyczyny 
współczesnych zagubień młodego 
człowieka (ułomna antropologia, ułomne 
myślenie, ułomne więzi i wartości, ułomne 
ideały i marzenia)" - ks. dr Marek 
Dziewiecki, "Konieczność odpowiedniej 
terapii wobec podstawowych zagubień 
człowieczeństwa" - ks. dr Grzegorz Polok. 
 
Ogólnopolskie Kongregacje Referentów 
Powołaniowych odbywają się dwa razy w 
roku. Są spotkaniem referentów 
powołaniowych diecezjalnych i zakonnych. 
Jesienna kongregacja odpowiedzialnych 
za powołania odbywa się zawsze na 
Jasnej Górze, natomiast wiosenna w 
różnych ważnych miejscach na religijnej 
mapie Polski. Kongregacja podejmuje 
problemy wskazane w dokumentach 
papieskich i kongregacji albo też 
wynikającą z problemów rodzących się w 
pracy powołaniowej w Polsce. 

Kongregacje oscylują wokół wykładów, 
pracy w grupach, a także wspólnej 
modlitwy. Problematykę spotkań ustala 
Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań, 
która też przygotowuje każdą 
kongregacjęo. Damian Muskus OFM. Za: 
www.franciszkanie.pl  

Rozpoczęła się Kapituła 
Prowincjalna Kamilianów 

 
Mszą o Duchu Świętym rozpoczęła się w 
czwartek 25 lutego 2010r. w Tarnowskich 
Górach Kapituła Prowincjalna Polskich 
Kamilianów. - Pomimo ciężkiej pracy, którą 
będziemy musieli wykonać, kapituła ma 
także element świętowania, czyli 
dziękczynienia Bogu za łaskę bycia 
kamilianinem, załaski jakie otrzymaliśmy 
osobiście jak i cała Prowincja - mówił na 
początku Mszy św. o. Arkadiusz Nowak. 

Podczas Mszy otwierającej kapitułę 
prowincjalną, uczestniczący w niej 
współbracia modlili się o Boże 
błogosławieństwo na cały czas trwania 
obrad. W kapitule bierze udział 34 
delegatów reprezentujących wszystkich 
Kamilianów z Polskiej Prowincji Zakonu 
Posługujących Chorym. Gromadzi się ona 
co 3 lata w celu podsumowania mijającego 
trzech lecia i zaprogramowania przyszłości 
Zakonu. 
 

 

 

Kolejne trzy dni kapituły poświęcone będą 
pracy nad zmianami w Konstytucji i 
Zarządzeniach Generalnych a także 
rozpatrzone będą zgłoszone przez 
wspólnoty nowe wnioski. Na zakończenie 
zgromadzenia zostaną opracowane Akta 
kapituły, zawierające opis aktualnego 
stanu Prowincji oraz zbiór zadań i 
postulatów dla Polskiej Prowincji 
Kamilianów na najbliższe 3 lata. Za: 
www.kamilianie.eu 

 

Studenci z Krakowa na rzecz 
katolików w Wietnamie 

 
Polska Prowincja Zakonu Posługujących 
Chorym (Ojcowie Kamilianie) jest jedną z 
najliczniejszych i coraz bardziej prężnie 
rozwijającą się na świecie jednostką 
Zakonu i liczy 85 braci. Kamilianie 
posiadają 13 wspólnot na terenie Polski 
oraz palcówki w Niemczech, we Francji, 
Włoszech, Austrii i na Madagaskarze. Za: 
www.kamilianie.eu  
 
Stowarzyszenie Veritatis Splendor oraz 
Akademicki Ruch Misyjny z Krakowa 
podjęli wśród krakowskich studentów 
szeroką akcję informacyjną na temat 
sytuacji Kościoła w Wietnamie. Ważnym 
wydarzeniem była Msza św. celebrowana 
20 lutego br. w światowym centrum kultu 
Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach w 
intencji prześladowanych katolików w 
Wietnamie. 
 

Liturgii przewodniczył o. Kazimierz 
Piotrowski, przewodniczący Sekretariatu 
Misji Zagranicznych Prowincji 
Warszawskiej Redemptorystów. W kazaniu 
o. Piotrowski nakreślił obecne położenie 
Kościoła w Wietnamie oraz zarysował 
możliwe scenariusze rozwoju tej sytuacji w 
przyszłości. 

Inne inicjatywy studentów na rzecz 
wsparcia Kościoła w Wietnamie to 
przygotowywany list do prezydenta 
Wietnamu a także przekazanie krzyża 
papieskiego dla wspólnoty parafialnej w 
Dong Chiem. Krzyż wyrzeźbią w drewnie 
studenci Akademii Sztuk Pięknych. 
Zostanie on następnie poświęcony przez 
ks. kardynała Stanisława Dziwisz. Za: 
www.redemptor.pl  

Europejskie spotkanie kapucynów 
w Krakowie  

 
W Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów 
w Krakowie Olszanicy, w dniach od 22 do 
24 lutego 2010 roku, miało miejsce III 
Spotkanie Prefektów Studiów 
Kapucyńskich w Europie. Spotkanie 
zostało zorganizowane przez Generalny 
Sekretariat ds. Formacji Zakonu Braci 
Mniejszych Kapucynów. Z jego ramienia 
spotkanie w Krakowie prowadzili: br. 
Rocco Timpano OFMCap (Włochy), br. 
Marek Miszczyński OFMCap (Polska), br. 
Prince Valiyakunnel OFMCap (Indie), br. 
Piero Veliz OFMCap (Peru). 
 

 

 

W spotkaniu wzięło udział 13 braci. W tych 
trzech dniach uczestnicy mieli okazję 
wysłuchać relacji dotyczącej Procesu 
Bolońskiego i Problemów Sekularyzacji w 
Europie. Był to również czas wymiany 
doświadczeń dotyczących kwestii formacji 
intelektualnej w zakonie Kapucynów. 
Oprócz dwóch wykładów bracia 
parokrotnie mieli możliwość spotkania w 
grupach, których celem było omawianie 
poszczególnych kwestii formacyjnych. 
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Jedna z grup zajmowała się formacją 
początkową, druga formacją w trakcie 
studiów podyplomowych (licencjackich i 
doktoranckich). Podział na dwie grupy 
wynikał z faktu, że obydwa etapy 
formacyjne stawiają sobie różne cele do 
realizacji na poszczególnych poziomach. 
Bracia po spotkaniu w małych grupach 
starali się dzielić przemyśleniami i 
konfrontować wnioski. 
  
Nie zabrakło również elementów 
rekreacyjno-kulturoznawczych. Bracia mieli 
okazję zobaczyć podstawowe zabytki 
Krakowa: Wawel, Kościół Mariacki oraz 
Kopalnię Soli w Wieliczce. Momentem 
ważnym dla braci była wizyta w 
Seminarium Braci Mniejszych Kapucynów 
przy ulicy Loretańskiej w Krakowie. Za: 
www.kapucyni.pl  

 

Cantores Minores Wratislavienses - 
u wrocławskich dominikanów 

 
Cantores Minores Wratislavienses” u OO. 
Dominikanów – Muzyka w Liturgii - to nowy 
cykl spotkań z muzyką liturgiczną, na który 
w okresie Wielkiego Postu zapraszają 
dominikanie we Wrocławiu. „Nie jest to cykl 
koncertowy, bo tym razem muzyka 
religijna, komponowana na użytek liturgii, 
zabrzmi dokładnie w takich 
okolicznościach, dla jakich została 
stworzona, tj. podczas niedzielnych 
nabożeństw” – mówi o inicjatywie Piotr 
Karpeta, dyrygent i dyrektor wrocławskich 
kameralistów. 
 

  
 
„Większość repertuaru zespołu to muzyka 
liturgiczna, w związku z tym chcemy ją 
wykonywać tam, gdzie jest jej miejsce” - 
mówi Karpeta. „Bardzo często dzisiaj 
muzykę liturgiczną wykonuje się podczas 
koncertów. Wykonuje się całe cykle 
mszalne, które były przeznaczone do 
liturgii, ale te części nie były wykonywane 
jedna po drugiej. Między poszczególnymi 
częściami wykonywanymi przez chór 
odbywają się też różne inne działania, a 
więc te części są rozdzielone i percepcja 
również jest inna" - tłumaczy. 
 
Kolejne niedzielne Msze św. o godz. 12.00 
uzyskają znakomitą oprawę muzyczną 
chóru Cantores Minores Wratislavienses. 
W Niedzielę Palmową zabrzmi też Męka 
Pańska wg św. Łukasza w muzycznym 

opracowaniu Samuela Beslera. Będzie to 
współczesne prawykonanie utworu, 
którego oryginał przechowywany jest w 
Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
„Jest to Pasja napisana przez 
wrocławskiego kompozytora Samuela 
Beslera w 1612 roku i jest to utwór 
użytkowy przeznaczony do wykonania 
właśnie w Niedzielę Palmową” - mówi o 
utworze Piotr Karpeta. - „Co prawda utwór 
oryginalnie jest napisany w języku 
niemieckim, ale my oczywiście wykonując 
muzykę w liturgii musimy ją dostosować do 
naszych zwyczajów, zatem Pasja będzie 
wykonywana po Polsku. Nie ma problemu 
z tłumaczeniem ponieważ jest to tekst 
Pisma Świętego, dlatego nie będzie tu 
żadnych dowolności - dodaje. 
 
W ostatnią niedzielę lutego zabrzmiała 
Missa Papae Marcelli Palestriny, w marcu 
Missa brevis Lottiego, w kwietniu Missa 
duplex Stoltzera, a w maju Missa 
Paschalis Gorczyckiego. Te wspaniałe 
renesansowe i barokowe msze 
pochodzące z okresu XVI-XVIII wieku 
wzbogacone zostaną dodatkowo 
wykonywanymi po Mszach motetami i 
innymi utworami religijnymi znakomitych 
europejskich kompozytorów takich jak 
Bach, Gesualdo czy Wacław z Szamotuł.  

Za: www.dominikanie.pl  

 

Premiera Misterium Pasyjnego u 
salezjanów w Krakowie 

 
21 lutego odbyła się premiera Misterium 
pasyjnego w Wyższym Seminarium 
Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego 
pt. „Czy Ty jesteś Mesjaszem…?” Spektakl 
premierowy zgromadził wielu znakomitych 
gości i przełożonych z czterech inspektorii 
salezjańskich w Polsce oraz licznie 
przybyłe siostry zakonne, a także 
młodzież. fot. www.sdb.org.pl W imieniu 
gospodarzy i alumnów wszystkich gości i 
zgromadzonych uczestników przywitał 
Ksiądz Dyrektor Wojciech Krawczyk.  
 
Absolutna cisza i skupienie jakie obległo 
widownię, wytworzyło atmosferę modlitwy i 
refleksji nad nurtującym i często 
powracającym w spektaklu pytaniu: Kim 
dla Ciebie w życiu jest Jezus Chrystus? 
Gromkie brawa i owacje ze strony 
uczestników podsumowały włożony trud i 
wyraziły wdzięczność za niemal 
dwugodzinną refleksję nad tajemnicą życia 
i śmierci. Po długich brawach Ks. Dyrektor 
podziękował Panu Reżyserowi Piotrowi 
Piesze za przygotowanie misterium i 
opracowanie scenariusza oraz alumnom 
za poświęcony czas i trud związany z 
gotowością głoszenia Ewangelii w takiej 
formie. Na koniec zostały skierowane 
wyrazy podziękowania pod adresem 
małżonki Pana reżysera i ich syna Michała, 
który już po raz drugi użyczył swojego 
głosu do misterium. Pan Piotr Piecha 
wspomniał jeszcze o słynnym geście 
Kozakiewicza, ale także i trenera Hanna 
Lepisto, który podczas skoków Adama 

Małysza na tegorocznej Olimpiadzie, 
wykonał podobny gest machnięcia dłonią, 
dlatego sam Pan reżyser uczynił podobny 
taki gest przed premierą za kulisami 
trzymając w dłoni Pismo Święte. 
 

 

 

Misterium pasyjne wystawiane przy 
naszym seminarium jest tradycją sięgającą 
ponad 80 lat. Reżyserem naszego 
misterium i zarazem autorem scenariusza 
jest Pan Piotr Piecha, aktor Teatru 
Ludowego w Krakowie Nowej Hucie. 
Aktorami są wyłącznie alumni WSDTS. 
Każdy rok kościelny niesie ze sobą 
przesłanie ewangeliczne zaproponowane 
przez Kościół. Stąd właśnie nasze 
misterium jest każdego roku 
dostosowywane do potrzeb dzisiejszego 
widza i odbiorcy, zwłaszcza młodego. W 
tym roku chcemy odpowiedzieć na orędzie 
Ojca Świętego Benedykta XVI na 
Światowy Dzień Środków Społecznego 
Przekazu: abyśmy my jako osoby 
konsekrowane zaangażowali media w 
służbie Słowu Bożemu”. Dlatego w naszym 
misterium pojawiają się środki masowego 
przekazu jak kamera czy rzutnik 
multimedialny. Ojciec Święty zachęca nas, 
abyśmy w świecie młodzieżowym torując 
nowe drogi komunikacji i otwarci na 
zdobycze technologii, korzystali ze 
środków społecznego przekazu 
„zapewniając zawsze wysoką jakość 
ludzkiego kontaktu oraz troskę o osoby i 
ich prawdziwe potrzeby duchowe; dając 
ludziom, żyjącym w tych naszych 
„cyfrowych” czasach, znaki niezbędne do 
rozpoznania Pana”. Troska o wychowanie 
młodego człowieka i prowadzenie go po 
drogach świętości w „świecie obrazu” jest 
dla nas Salezjanów zadaniem i 
wyzwaniem apostolskiego posłannictwa 
wytyczonego przez naszego założyciela 
Świętego Jana Bosko. Ponadto pragniemy 
podkreślić rok kapłański ukazując 
Chrystusa jako Najwyższego Kapłana, 
który jest źródłem łask i przelewa je na nas 
przez ręce kapłanów. Propozycja 
misterium pasyjnego skierowana jest do 
młodzieży i dorosłych i ma za cel pomoc w 
przeżywaniu codziennej wiary i spotkania z 
Bogiem. Misterium jest również formą 
modlitwy, dlatego też atmosfera ciszy i 
skupienia pobudza do refleksji oraz 
odpowiedzi na pytanie: Kim dla Ciebie w 
życiu jest Jezus Chrystus…? Salezjanie z 
ulicy Tynieckiej 39 zapraszają do przeżycia 
misterium pasyjnego „Czy Ty jesteś 
Mesjaszem…?”kl. Łukasz Krysmalski sdb         
Za: www.salezjanie.pl  
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  Wiadomości zagraniczne  
 

 
Padwa: ponad 200 tysięcy 

pielgrzymów uczciło relikwie św. 
Antoniego 

20 lutego br. zakończyło się nadzwyczajne 
wystawienie ciała św. Antoniego z okazji 
przeniesienia do odnowionego grobowca 
(…). Ciało św. Antoniego zostało 
wystawione dla wiernych w ubiegły 
poniedziałek, 15 lutego, w liturgiczne 
wspomnienie przeniesienia relikwii 
Świętego. Bracia z bazyliki padewskiej, z 
pomocą setki wolontariuszy oraz przy 
dyskretnym i wrażliwym wsparciu sił 
porządkowych i administracji miejskiej, 
przyjęli w ciągu tego tygodnia tysiące 
pielgrzymów. Tylko w dniu 19 lutego, 
wiernych, którzy przeszli przed trumną z 
ciałem św. Antoniego było 25 tysięcy. 
Ogółem w tych dniach bazylikę odwiedziło 
ponad 200 tysięcy ludzi. 

 
Milczenie, skupienie wiernych, którzy, aby 
dostać się do kaplicy wystawienia relikwii, 
musieli niekiedy w ulewnym deszczu 
wyczekiwać w kolejce ponad dwie godziny, 
robiło ogromne wrażenie nie tylko na 
zakonnikach, ale i na obserwatorach 
prasowych. Niezwykle mocne 
doświadczenie wiary ludu, prostych ludzi, 
którym od ośmiu wieków posługują z 
oddaniem współbracia św. Antoniego, 
franciszkanie, którym Święty powierzył 
swoich czcicieli.lość i jakość spowiedzi 
sakramentalnych wysłuchanych przez 
współbraci spowiedników, wspomaganych 
w posłudze przez wielu braci przybyłych w 
tym celu, pokazuje, że pielgrzymi 
przybywający tu ze wszystkich stron świata 
zrozumieli doskonale orędzie nawrócenia i 
odnowy wewnętrznej głoszone i 
praktykowane przez św. Antoniego. 
 
Katecheza Ojca Świętego w środę 10 
lutego, w całości poświecona Doktorowi 
Ewangelicznemu, z pewnością zwróciła 
uwagę wiernych i prasy na fakt 
wystawienia ciała Świętego, a braciom 
dostarczyła autorytatywnego tekstu do 
osobistej medytacji w tych dniach i do 
przepowiadania ludowi Bożemu, który 
wypełniał bazylikę. 
 
Specjalnie na tę okazję bracia z 
„Messaggero di Sant’Antonio”, w ścisłej 
współpracy z zakonnikami z bazyliki 
Świętego otworzyli specjalną stronę 

internetową w języku włoskim i angielskim, 
która zawiera informacje, zdjęcia i 
nagrania wideo dotyczące tych 
niezapomnianych i pełnych treści dni. 
Kamera internetowa, dzień i noc pozwala 
obserwować urnę z ciałem św. Antoniego 
tym, którzy nie mogli tu dotrzeć osobiście.  

  Za: www.ofmconv.pcn.net.  
 

Kanada czeka na kanonizacje brata 
Andre 

 
Episkopat Kanady z wielką radością przyjął 
ogłoszenie, kanonizacji brata Andre, który 
będzie pierwszym kanadyjskim mężczyzną 
wyniesionym na ołtarze. Kanonizacja 
odbędzie się w Rzymie 17 października. 
Brat Andre Bessette ze zgromadzenia 
Świętego Krzyża poza wielką świętością 
życia wyrażaną przez pokorę, miłość Boga 
i bliźniego oraz głębokie nabożeństwo do 
św. Józefa, patrona całej Kanady, jest 
znany przede wszystkim z budowy 
monumentalnego oratorium ku czci św. 
Józefa w Montrealu.  
 
Sanktuarium to, które stało się swoistym 
symbolem miasta, jest nawiedzane przez 2 
miliony pielgrzymów i turystów każdego 
roku. 
 
„Niech kanonizacja Brata Andre będzie 
przyczyną radości dla całego naszego 
kraju. Niech jego dzieło przypomina nam, 
co każdy z nas może osiągnąć przez wiarę 
i miłość” – napisał bp Pierre Morrissette, 
przewodniczący kanadyjskiej konferencji 
biskupów w liście pasterskim z okazji 
kanonizacji. 
 
Również premier Kanady, Stephen Harper, 
wystosował oficjalne oświadczenie, w 
którym stwierdza między innymi: „W tym 
uroczystym akcie kanonizacji Kościół 
rzymskokatolicki oddaje cześć 
Kanadyjczykowi, który osiągnął wielkość 
poprzez pokorę, wytrwałość i służbę 
innym”. D. Szwarc OMI Za: Radio 
Watykańskie 
 

Dominikanka o dramatycznej 
sytuacji na Haiti 

 
Dotarły do nas wieści z Haiti od s. Glorii 
Luz Villegas (dominikanki od Ofiarowania), 
która opisała aktualną sytuację w której 
znajduje się ona i jej współsiostry po 
trzęsieniu ziemi, które nawiedziło wyspę 12 
stycznia br. Instytut sióstr prowadził na 
Haiti szkołę podstawową, która w wyniku 
kataklizmu została doszczętnie 
zniszczona. Siostry doznały różnych 
obrażeń, ale dzięki Bogu żadna z nich nie 
straciła życia. Oto jak opisuje to, co się 
działo i dzieje na Haiti po trzęsieniu ziemi: 
„Nie można sobie wyobrazić, jak wielki ból, 
jak wielkie cierpienie i jak wielką nędzę 
widać na Haiti w tym momencie”. 

 

 
W dalszej części listu zwraca się do nas z 
wyrazami nadziei, które przekładają się na 
słowa wdzięczności wobec naszych braci, 
za nadesłaną pomoc. Dzięki tak 
uzyskanym środkom ekonomicznym 
można było rozpocząć budowę studni - to 
jest w aktualnej sytuacji najwyższy 
priorytet – w miejscu, gdzie przewiduje się 
powolną odbudowę szkoły dla dzieci. 
 
Podsumowując, s. Gloria zaprasza nas do 
jedności w modlitwie za mieszkańców Haiti 
i o to, by w te wszystkich inicjatywach, 
które są podejmowane, wypełniała się 
wola Boża. Podając te informacje, 
korzystamy z okazji, aby podziękować 
wszystkim, którzy wsparli naszą inicjatywę 
swoimi ofiarami.  

Za: www2.ofmconv.pcn.net/pl/ 
 

 
III Europejski Kongres Szkół 

Salezjańskich 
 
25 lutego, w Domu Duchowości “Jan XXIII” 
w Sanlúcar la Mayor, w pobliżu Sewilli, 
rozpoczął się III Europejski Kongres Szkół 
Salezjańskich. “Sylwetka wychowawcy, 
wychowawczyni Salezjańskiej Szkoły w 
Europie” jest tematem, który będzie 
ukierunkowywał do niedzieli (28 lutego) 
przeszło 200 osób ze szkolnego sektora: 
zakonników i świeckich. Kongresowi 
przyświeca motto: “Aby mieli życie”. 
Wezmą w nim udział: ks. Fabio Attard i s. 
Maria Carmen Canales, odpowiednio 
Delegaci Dykasterium SDB i Sektora CMW 
ds. Duszpasterstwa Młodzieży. W 
obradach uczestniczyć będą także różne 
osobistości i eksperci, kościelni i świeccy.  
 

Kongres w Sanlúcar la 
Mayor jest trzecim 
spotkaniem, składają-
cym się na drogę 
zapoczątkowaną dzie-
sięć lat temu w 
Rzymie. W listopadzie 

2001 r. Kongres postawił ważne pytania 
dotyczące tożsamości i celowości szkoły 
salezjańskiej: “Salezjańska szkoło: czym 
jesteś? dokąd zmierzasz?”. Uczestnicy 
Kongresu angażowali się na rzecz 
dostarczenia odpowiedzi łączących się z 
posłannictwem, wartościami i duchowością 
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wychowawcy salezjańskiego. 
Jednocześnie, zostały zaproponowane 
pewne strategie na przyszłość co do 
formacji, koordynowania i rozwoju 
autentycznej mentalności europejskiej, 
wspólnoty wychowawczej, ewangelizacji, a 
w sposób szczególny – zainteresowania 
najbiedniejszymi.  
 
Pięć lat temu, w Krakowie, została 
przedstawiona i zatwierdzona Karta 
Tożsamości Salezjańskich Szkół Europy, 
która wskazuje na pewne nowe wyzwania 
na przyszłość, stojące przed 
wychowawcami. Temat “Szkoła 
salezjańska@Net dla nowej Europy” 
ukazał ważność, zwłaszcza dla kierujących 
szkołami, pielęgnowania powołania na 
rzecz służby wychowawczej; zwrócenia 
uwagi na konkretną rzeczywistość nowej 
Europy, która stawia nowe wyzwania; 
zaangażowania na rzecz pokoju, z 
poszanowaniem tożsamości typowej dla 
każdego kraju; pogłębienia tożsamości 
salezjańskiej w szkołach, stanowiącej 
gwarancję przyszłości dla nich samych.  
 
Na spotkaniu w Hiszpanii chce się 
zaproponować możliwie konkretny obraz 
odniesienia do Sylwetki 
wychowawcy/wychowawczyni szkół i 
ośrodków kształcenia zawodowego w 
Europie. W latach pomiędzy kongresami 
odpowiednia Konsulta/Komisja, składająca 
się z Salezjanów i Córek Maryi 
Wspomożycielki, zajęła się aktualizacją 

wybranych sposobów działań, refleksją w 
tym względzie i przygotowaniem 
następnych spotkań. Cele Kongresu są 
następujące: wzmocnić i dzielić się 
świadomością określonej tożsamości i 
wspólnego posłannictwa, zastanowić się i 
dokonać konfrontacji odnośnie do sylwetki 
wychowawcy salezjańskiego oraz poprzeć 
proces formacji i stałej weryfikacji 
wychowawców. 

Za: www.salezjanie.pl  
 

Michalici: Australijskie Cztery tłuste 
lata... 

 
Michalici pragną podzielić się radosną 
informacją, że w sobotę 20 lutego br. w 
kościele parafialnym w North Ryde miała 
miejsce wspaniała uroczystość. Po kilku 
latach spędzonych w seminarium w Papui 
Nowej Gwinei, po nowicjacie i studiach 
kontynuowanych już na ziemi australijskiej 
współbrat Peter Kaupa przyjął święcenia 
diakonatu. Radość jest tym większa, że w 
ostatnich czterech latach michalicka 
wspólnota w Sydney "wydała" już dwóch 
kapłanów i jednego diakona, co jak na 
australijskie warunki jest rzeczą wręcz 
niespotykaną. Poniżej relacja. 

Zostało to oczywiście zauważone przez 
lokalny Kościół, czego dowodem była 
obecność na uroczystości samego 
kardynała George’a Pella, który udzielił 
święceń diakonatu. Świątynia była 

wypełniona po brzegi przez parafian, 
którzy zawsze wspierają modlitwą i dobrym 
słowem naszych seminarzystow w ich 
drodze do kapłaństwa. Oczywiście nie 
zabrakło naszych współbraci: przełożony 
Delegatury na Pacyfiku ks. Janusz Bieniek 
wraz z diak. Anthony Casamento 
z Chatswood, przełożony wspólnoty 
nowogwinejskiej i proboszcz z Kuli ks. 
Bogdan Świerczewski, który przybył 
z rodzicami I najbliższą rodziną Petera 
oraz gospodarze uroczystości z North 
Ryde: ks. Proboszcz Stanisław Kluk i ks. 
Paweł Kopczyński.  

 

Po liturgii, jak zwykle miał miejsce "dinner" 
pod gołym niebem przygotowany przez 
naszych parafian i okraszony 
nowogwinejską świnką oraz polską 
kiełbaską z grilla, której nie mógł się 
oprzeć nawet kard. G. Pell. No i dobrze, że 
to był luty – środek australijskiego lata, tak 
że dopisała wyśmienita pogoda.    Za: 
www.michalici.pl

  

  Witryna tygodnia 

 
 

Wielki Post z DEON.pl 
Portal DEON.pl zaprasza do udziału w 
internetowych rekolekcjach 
wielkopostnych.W każdym tygodniu 
Wielkiego Postu na DEON.pl znaleźć także 
będzie można nowe Rozważania XIV stacji 
Drogi Krzyżowej i Medytacje Pasyjne. 
O.Wojciech Ziółek SJ poprowadzi nas 
przez pięć spotkań, których źródłem są 
refleksje oparte na wybranych fragmentach 
Ewangelii.  
 

 

 

Rekolekcjonista postawi przed nami 
pytania: Gdzie każdy z nas odnajduje się w 
poszczególnych scenach? Co stoi za 
popełnionym grzechem: zranienie? 
rozpacz? naiwność? Na czym polega Boża 
sprawiedliwość? Dlaczego grzech nie 
przekreśla nas w Jego oczach? Czy 
człowiek współczesny, zanurzony w 
codzienności, poraniony przeszłością, 
zawieszony pomiędzy pragnieniem miłości 
a często otrzymującym jej namiastki ma 
jeszcze szansę doświadczyć miłości i 
akceptacji Chrystusa? 

         Za: www.jezuici.pl

   

   

  Zapowiedzi wydarzeń 

 
 
  

Ogólnopolskie Sympozjum Teologii 
Życia Konsekrowanego 

     
W imieniu Podyplomowych Studiów 
Teologii Życia Konsekrowanego 

Papieskiego Wydziału Teologicznego we 
Wrocławiu oraz Redakcji dwumiesięcznika 
Życie Konsekrowane mam zaszczyt 
zaprosić Was na Ogólnopolskie 
Sympozjum Teologii Życia 
Konsekrowanego nt.: Świadczyć o 

miłości Boga - Osoba Konsekrowana z 
miłości zrodzona i do miłości powołana, 
które odbędzie się w dniach: 30 kwietnia - 
3 maja br. w Klaretyńskim Centrum 
Spotkań i Dialogu w Krzydlinie Małej 
k/Wrocławia.  
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Wszelkie bardziej szczegółowe 
informacje można uzyskać: pisząc pod: 
zk.redakcja@palabra.pl bądź telefonując 
pod numer: 071/ 348-30-8.  
   
Prosimy bardzo o potwierdzenie udziału 
w Sympozjum do dnia 25 kwietnia br. na 
adres: zk.redakcja@palabra.pl lub tel. 
071/348 30 86  
   
Całkowity koszt sympozjum (noclegi, 
posiłki) wynosi - 250 zł. Dojazd: PKP 
(ewentualnie PKS) ze stacji Wrocław 
Główny do stacji Wołów (kierunek: 
Głogów, Zielona Góra) - stąd 
gwarantujemy dojazd samochodem do 
Krzydliny.  
   
Misjonarze Klaretyni  
ul. Wieniawskiego 38  
51-611 Wrocław  
071/ 348 30 86  
zk.redakcja@palabra.pl  
   
Z wyrazami szacunku - o. dr hab. Jacek 
Kiciński CMF  

Szczegółowy program sympozjum oraz 
listę wykładowców zainteresowani znajdą 
także na www.zyciezakonne.pl w 
zapowiedziach wydarzeń. 

Warsztaty u kapucynów w 
Zakoroczymiu: Organizacja pracy 
kancelaryjnej w sekretariacie 

Archiwum Warszawskiej Prowincji 
Kapucynów od kilku lat organizuje 
Warsztaty dla archiwistów i bibliotekarzy 
kościelnych, a w szczególności zakonnych. 
Przyszedł czas zmierzyd się z tematyką 
dotyczącą prac naszych Sióstr i Braci w 
sekretariatach generalnych, 
prowincjalnych, czy też w kancelariach 
parafialnych. I chociaż to ostatnie miejsce 
pracy wymaga oddzielnego potraktowania, 
to jednak ma wiele wspólnego z 
działalnością podobnych instytucji. 
Zaczniemy od spraw najbardziej 
podstawowych, by kolejno porządkowad i 
ułatwiad funkcjonowanie naszych 
wspólnot.  
   
Stąd tematyka: Organizacja pracy 
kancelaryjnej w sekretariatach. Warsztaty 
są odpowiednikiem kursów archiwalno – 
kancelaryjnych prowadzonych przez 
archiwa paostwowe.  
   
Te jednak wymagają dłuższego czasu, 
którym często nie dysponujemy. Stąd 
pomysł naszych Warsztatów w 
Zakroczymiu. Jest to odpowiedź na 
propozycję Konferencji Wyższych 
Przełożonych Zakonów Żeoskich, które na 
swoim posiedzeniu plenarnym w 2009 r. w 
Warszawie przedstawiło takie 

zapotrzebowanie. Jeżeli będzie 
odpowiednie zainteresowanie, byd może 
nastąpi kontynuacja Warsztatów w 
przyszłym roku, tak jak stało się to ze 
spotkaniami archiwistów i bibliotekarzy. 
Szczegółowe zagadnienia podane zostały 
w programie na naszej stronie 
www.cdh.ofmcap.pl .  
   
Zapraszam serdecznie. Warsztaty trwają 
od poniedziałku do piątku (8-12 marca). 
Miejscem spotkania jest Centrum 
Duchowości „Honoratianum” w 
Zakroczymiu, gdzie mieści się nasze 
Archiwum. Proszę o przesyłanie zgłoszeo, 
najlepiej drogą elektroniczną pod podany 
w programie adres do 5 marca 2010 r. 
Koszt Warsztatów – 300 zł. Proszę 
również o zabranie na Warsztaty wszelkich 
pomocy, instrukcji, wykazów dotycząch 
funkcjonowania Waszych sekretariatów.  
 
Br. Grzegorz Filipiuk Dyrektor Archiwum 
Warszawskiej Prowincji Kapucynów w 
Zakroczymiu   
 
Szczegółowy program warsztatów 
zainteresowani znajdą na 
www.zyciezakonne.pl w zapowiedziach 
wydarzeń. 
 

Kard. Dziwisz zaprasza na 
Pielgrzymkę polskiego 

duchowieństwa na Jasną Górę 
 
Zbliża się pielgrzymka polskiego 
duchowieństwa na Jasną Górę, która 
odbędzie się 1 maja br. Mam nadzieję, że 
będzie ona szczególnie uroczystym i 
wspólnotowym przeżyciem roku 
kapłańskiego w sanktuarium Królowej 
Polski i Matki kapłanów. 
 
Jako organizator tej pielgrzymki z ramienia 
Konferencji Episkopatu Polski, pragnę 
przekazać bardziej szczegółowe 
informacje i prosić o ich upowszechnienie 
wśród swojego duchowieństwa. Dlatego do 
mojego listu dołączam dokładny program 
pielgrzymki. 
  
Pragnę również przypomnieć, iż na 
pielgrzymkę zapraszamy wszystkich 
kapłanów diecezjalnych i zakonnych, 
diakonów stałych oraz nadzwyczajnych 
szafarzy Komunii świętej oraz tych 
wiernych świeckich, którzy zechcą włączyć 
się w naszą modlitwę. O ich mobilizację 
prosimy kapłanów pracujących 
bezpośrednio w duszpasterstwie. 
 
 Natomiast na nocne czuwanie (pierwsza 
stacja pielgrzymki), które rozpocznie się 30 
kwietnia br. w Kaplicy Cudownego Obrazu, 
zapraszamy kapłanów – delegatów 
diecezji, zakonów i zgromadzeń. 
 
 Z kapłańskimi pozdrowieniami Stanisław 

kard. Dziwisz Arcybiskup Metropolita 
Krakowski, Przewodniczący Komisji 
Duchowieństwa KEP 
 
Szczegółowy program pielgrzymki 
zainteresowani znajdą na 
www.zyciezakonne.pl w zapowiedziach 
wydarzeń. 
 

Dni Kolbiańskie: Kapłan, jakiego 
chce Bóg i świat 

 
Jakiego kapłana chce widzieć dzisiaj 
świat? Człowieka modlitwy czy działania? 
Jak powinna wyglądać współpraca 
duchownych ze świeckimi? Czy jest 
miejsce dla kobiety w życiu kapłana? To 
nie pytania z „telewizyjnych śniadaniówek" 
(„morning show"), ale pytania, które 
zostaną postawione podczas tegorocznych 
Dni kolbiańskich w Harmężach k. 
Oświęcimia (19-21 marca).  

Odpowiedzi na nie udzielą zaproszeni 
goście: o. Radosław Kramarski, o. dr Piotr 
Cuber, o. prof. dr hab. Grzegorz Bartosik, 
ks. Jacek Pędziwiatr, dr Małgorzata Duda, 
ks. dr Szymon Drzyżdżyk i o. Jarosław 
Zachariasz. Prelegenci w dużej mierze 
posiłkować się będą przykładami z życia 
św. Maksymiliana.  

Ponadto podczas sympozjum zostanie 
przedstawiony komiks o św. 
Maksymilianie, osadzonym i straconym w 
KL Auschwitz w 1941 r. Prezentacji 
dokonają twórcy utworu oraz mgr Teresa 
Wontor-Cichy z Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.  

Zgłoszenia do udziału w Dniach 
kolbiańskich przyjmują Misjonarki 
Niepokalanej Ojca Kolbego do 15 marca 
2010 r. Można pisać bądź dzwonić pod 
adres: Harmęże, ul. Franciszkańska 13, 
32-600 Oświęcim, tel. 33/844 43 47; 
mis.kolbe.harmeze@poczta.fm; 
harmeze@franciszkanie.pl.  

Dni kolbiańskie organizowane są już po 
raz dziewiąty przez Misjonarki 
Niepokalanej Ojca Kolbego i 
Franciszkanów. Patronat nad sympozjum 
objęli: Katedra Kolbiańska przy Papieskim 
Wydziale Teologicznym Świętego 
Bonawentury - Seraphicum i ordynariusz 
diecezji bielsko-żywieckiej ks. bp Tadeusz 
Rakoczy. Więcej informacji na stronach:  

www.kolbemission.org/pl; 
www.harmeze.franciszkanie.pl 

Za: www.franciszkanie.pl  
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Odeszli do Pana 

 
 

Uroczystości pogrzebowe ŚP.  Ks. prof. dr hab. Lucjana Baltera SAC 

 

Dnia 22 lutego 2010 r. w kościele 
Wyższego Seminarium 
Duchownego Księży Pallotynów w 
Ołtarzewie odbyły się uroczystości 
pogrzebowe ks. prof. Lucjana 
Baltera SAC. W ostatniej drodze 
towarzyszyło mu ok. 200 kapłanów 
- pallotynów, księży diecezjalnych i 
zakonnych. Liturgii przewodniczył 
delegat abpa Kazimierza Nycza, bp 
Tadeusz Pikus. Konferencję 

Episkopatu Polski reprezentował biskup łowicki Andrzej Dziuba. 
Swoją obecnością zaszczycił także senior łowicki i pallotyn bp 
Alojzy Orszulik SAC.  

Ks. abpa Henryka Hosera SAC, ucznia ks. Profesora i współbrata, 
który ze względu na pobyt w Afryce nie mógł przybyć, 
reprezentował Rektor Wyższego Seminarium Duchownego 
diecezji warszawsko-praskiej. Licznie były także reprezentowane 
polskie ośrodki naukowe, z którymi ks. Profesor był związany - 
przed wszystkim UKSW i UMK.  

W homilii ks. prof. Czesław Parzyszek SAC, wiceprowincjał 
Prowincji Chrystusa Króla oraz pierwszy seminarzysta Zmarłego, 
podkreślił, że odszedł od nas wielki Człowiek - ksiądz, pallotyn, 
mistrz i profesor. Słowa wdzięczności na zakończenie liturgii 

wyraził w imieniu KEP bp Andrzej Dziuba dziękując za wkład ks. 
prof. Lucjana Baltera SAC w dbałość o wysoki poziom nauczania 
teologii w Polsce. Ze strony całego Stowarzyszenia Apostolstwa 
Katolickiego słowa wdzięczności wyraził ks. wicegenerał Zenon 
Hanas SAC. Ks. prof. Henryk Skorowski oraz ks. prof. Grzegorz 
Bartosik OFM złożyli Zmarłemu hołd za 36 lat gorliwej pracy w 
strukturach UKSW jako wykładowcy i prodziekana Wydziału 
Teologicznego. Wyrazy żalu i wdzięczności wypowiedzieli także s. 
Iwona Nadziejko SAC - członkini Zarządu prowincjalnego Sióstr 
Pallotynek oraz współbrat kursowy ks. Lucjana, ks. Feliks 
Folejewski SAC.  

Na koniec głos zabrał ks. Józef Lasak SAC, Wyższy Przełożony 
Prowincji Chrystusa Króla Pallotynów, której zmarły był członkiem. 
W swoim wystąpieniu podziękował w imieniu pallotynów obu 
polskich prowincji za życie zmarłego Współbrata, a także wyraził 
słowa wdzięczności wszystkim uczestnikom liturgii pogrzebowej.  

Nagłe odejście ks. prof. Lucjana Baltera SAC, spowodowało z 
jednej strony jakąś „wyrwę" w teologii, z drugiej zaś strony, patrząc 
przez pryzmat Jego życia, śmierć ta jawi się jako ostatni akord 
pięknej symfonii. Ostatnia Jego książka - Eschatologia wydana na 
trzy dni przed śmiercią, stanowi niejako podsumowanie życiowej 
filozofii ks. Profesora - nie można oprzeć się wrażeniu, że poszedł 
po Boży imprimatur dla niej.  

                    Za: www.pallotyni.pl. 
 
 

 
ŚP. Ks. ks. Jan Bojda (1933-2010) TChR 

 

Z Francji nadeszła smutna wiadomość o śmierci śp. ks. Jana 
Bojdy. Ks. Jan zmarł 25 lutego, o godz. 4 nad ranem w wieku 77 
lat podczas rekolekcji kapłańskich w domu Polskiej Misji 
Katolickiej w La Ferté sous Jouarre. Uroczystości pogrzebowe śp. 
ks. Jana Bojdy odbędą się we Francji, 2 marca 2010 r. (wtorek) o 
godz. 14.00 w kościele św. Karola w Montigny-en-Ostrevent. 
Zmarłego kapłana polecamy Bożemu miłosierdziu i modlitwom. 
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!  
 

Ks. Jan Bojda SChr urodził się 7 kwietnia 1933 r. w mieście 
Terliczka. Pierwsze śluby zakonne w Towarzystwie Chrystusowym 
złożył 8 września 1953 r. w Bydgoszczy. Święcenia prezbiteratu 
przyjął 23 maja 1959 r. w Poznaniu z rąk Księdza Arcybiskupa 
Antoniego Baraniaka. Duszpasterz w: Chociwlu, Stargardzie 
Szczecińskim, Pyrzycach. Od 1 stycznia 1975 r. duszpasterz 
polonijny we Francji: Roubaix, Montigny-en-Ostrevent. W latach 
1977-1984 był ekonomem Prowincji pw. Matki Bożej 
Częstochowskiej.       Za: www.tchr.org . 

 

 
 

ŚP. Ks. Edward Tatura  (1947-2010) SDB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 lutego 2010 r. 
ODSZEDŁ DO PANA 

w 63 roku życia 
 42 roku ślubów zakonnych 

36 roku kapłaństwa 
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Miejsce od do Pełniona funkcja 

Częstochowa, par. NSPJ 1974 1977 Praca duszp.-katechetyczna 

Goszcz 1977 1983 Praca duszp.-katechetyczna 

Wrocław, par. św. 
Mikołaja 

1983 1987 Praca duszp.-katechetyczna 

Wrocław, par. Chrystusa 
Króla 

1987 1990 Praca duszp.-katechetyczna 

Częstochowa, par. NSPJ 1990 2001 
Od 1991 do 1997 dyrektor i 

proboszcz; od 1997 proboszcz  

Kopiec 2001 2005 Ekonom; od 2002 dyrektor 

Międzybórz 2005 2007 Praca duszpasterska 

Kuźnica Czeszycka 2007 2010 Proboszcz 

 
 

Uroczystości pogrzebowe ks. Edwarda Tatury odbędą się 3 marca 2010 r. o godz. 12.00 w parafii pw. św. Jana 
Chrzciciela w Kuźnicy Czeszyckiej.       Sekretariat Inspektorii Salezjanów 
 

 

 
 

 

 

Ś.P. 
Ks. EDWARD TATURA SDB 

 

Urodzony: 11.03.1947  w Rudzie Śląskiej 
Nowicjat: 1967/1968 w Kopcu 

Pierwsza profesja zakonna: 24.10.1968 w Kopcu 
Święcenia kapłańskie: 21.06.1974 w Krakowie 

 
 


