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Wiadomość tygodnia

Episkopat Polski obradował w Licheniu
355. zebranie planarne Konferencji
Episkopatu Polski w licheńskim sanktuarium dobiegło końca. W trakcie
dwóch dni najwyżsi hierarchowie Kościoła katolickiego w Polsce nie tylko
dyskutowali nad istotnymi sprawami
dotyczącymi duchowości w naszym
kraju, pobyt w Sanktuarium Matki Bożej
Licheńskiej był dla nich także spotkaniem z kulturą i historią Polski.
W sobotę wieczorem biskupi, w towarzystwie kustosza sanktuarium ks. Wiktora
Gumiennego i rzecznika prasowego ks.
Krzysztofa Jędrzejewskiego, udali się do
Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego.
Znajdują się tam pamiątki i polonica, które
zbierał ks. Józef Jarzębowski, marianin,
aby pamięć o Polsce i Polakach przetrwała do kolejnych pokoleń.
Księża biskupi zapoznali się z historią
muzeum, obejrzeli eksponaty sięgające od
Polski szlacheckiej, przez zabory do najnowszej historii naszego kraju. Ich uwagę
przykuły zarówno XVI-wieczne wydania
Biblii Jakuba Wujka, Leopolity oraz Brzeskiej, jak i elementy oręża rycerskiego z
epoki średniowiecza. Z dużym zaciekawieniem przyjęli fakt, iż w licheńskim
muzeum odbywają się lekcje dla uczniów,
którzy mogą uczyć się historii nie z podręcznika, ale poprzez bezpośredni kontakt
z eksponatami.
- Jestem pod ogromnym wrażeniem nie
tylko muzeum, ale i całego sanktuarium.

Jest to miejsce, gdzie można spotkać się z
Żywym Bogiem, ale także uczyć się historii naszego kraju – powiedział kardynał
Stanisław Dziwisz.
Tuż po wizycie w muzeum biskupi udali
się do nawy głównej świątyni, gdzie wysłuchali koncertu organowego w wykonaniu Krzysztofa Odoja, studenta Akademii
Muzycznej im. Karola Lipińskiego we
Wrocławiu. W trakcie półgodzinnego koncertu wysłuchali m. in. utworu Ave Maria
Franza Schuberta oraz Toccaty Jana
Sebastiana Bacha. Po koncercie wzięli
udział w Apelu Maryjnym, w którym rozważania prowadził przewodniczący Konfe-

rencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik.
Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego
zostało otwarte 2 lipca br. Znajduje się na
drugim piętrze licheńskiej bazyliki nad
zakrystią. Eksponaty, które się w nim
znajdują, były zbierane przez szereg lat
przez ks. Józefa Jarzębowskiego na całym świecie. Do Lichenia przyjechały z
podlondyńskiej
miejscowości
Fawley
Court. Od momentu otwarcia placówkę
odwiedziło 75 tysięcy osób. Wstęp do
muzeum jest bezpłatny. BP Episkopatu

Wiadomości krajowe

30. Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasnej Górze
Jubileuszowa – już 30. Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego przybyła w niedzielę, 26
czerwca na Jasną Górę, a w niej przedstawiciele wielu izb branżowych, m.in.:
stolarskiej, fryzjerskiej, cukierniczej, szewskiej i spożywczej – w sumie ok. 3 tys.
osób. Tegoroczne spotkanie odbywa się

pod hasłem „Maryjo – rzemieślnicy w
komunii z Bogiem”, a jego organizatorami
są Związek Rzemiosła Polskiego i Izba
Rzemieślnicza w Opolu. W modlitwie zawsze uczestniczy starszyzna cechowa, i tym
razem ubrana w tradycyjne stroje z insygniami cechowymi. Wystawiono licznie
poczty sztandarowe. Obecni są m.in.:
Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła
Polskiego wraz z delegacją oraz Izba
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Rzemieślnicza z Opola wraz z wiceprezesem Mieczysławem Nastajem.
Uroczysta Msza św. na jasnogórskim
Szczycie rozpoczęła się o godz. 11.15.
Eucharystii przewodniczył bp pomocniczy
diec. opolskiej Jan Kopiec, a koncelebrowali duszpasterze Rzemiosła na czele z
ks. kan. Krzysztofem Rusieckim, krajowym
duszpasterzem i ks. Hubertem Chudobą,

duszpasterzem z Opola, jednym z organizatorów tegorocznej pielgrzymki..(…)
Pielgrzymów powitał o. Sebastian Matecki,
podprzeor Jasnej Góry. „Niech prawdziwa
komunia, nasze zjednoczenie z Bogiem
wypraszane orędownictwem Jasnogórskiej
Matki, będzie źródłem prawdziwej jedności, komunii z samymi sobą, z bliźnimi, z
całym Kościołem” – powiedział o. Matecki.
Złożył także podziękowanie w imieniu
paulinów za wszelkie dobro, jakie rzemiosło polskie czyniło i czyni cały czas dla
Jasnej Góry.
W homilii bp Jan Kopiec zaznaczył, że
praca stanowi dla nas ogromne wyzwanie,
jest ciężarem noszenia odpowiedzialności
za siebie i innych, jest zobowiązaniem, jest
także wymiarem naszego uczciwego zaangażowania się, by ludzie mogli stworzyć
warunki życia pełne godności.
„Ludzka praca, która nie przynosi pozytywnych owoców, jest pracą zmarnowaną,
jest najczęściej tylko samym ciężarem bez
tych owocnych korzyści, które mają z
dobrej pracy wynikać – mówił kaznodzieja
– Pochylamy więc głowę przed wszystkimi,
którzy pracę potrafią niezwykle solidnie nie
tylko zaplanować, nie tylko się jej podjąć,
ale przede wszystkim ją realizować, by
można dać było przekonujący dowód, że
jesteśmy stworzeniami obdarzonymi rozumem, że potrafimy patrzeć daleko w przyszłość, że bierzemy odpowiedzialność za
siebie i następne pokolenia. Tak było w
przeszłości, i chcemy mieć nadzieję, że i
będzie w przyszłości, że owoce ludzkiej
pracy marnowane nie będą (…)”.
o. Stanisław Tomoń
Za: www.jasnagora.com

Wizyta Opata Prymasa
benedyktynów w Polsce
Opat Prymas Notker Wolf OSB odwiedza
w dniach 25 - 30 czerwca Polskę. Jest to
już jego druga wizyta w naszym kraju . Po
licznych spotkaniach w Warszawie, honorowego przełożonego Konfederacji Benedyktyńskiej, liczącej prawie 8 tys. mnichów
zostanie on ugoszczony w Opactwie Tynieckim, szczególnie podczas Nieszporów
uroczystości Świętych Apostołów Piotra i
Pawła. Jest to, jak wiadomo, święto patronalne Opactwa.

żek autorstwa Opata Prymasa, wydanych
przez nasze Wydawnictwo: „Z jasnego
nieba" i „Sztuka kierowania ludźmi"

Plan odwiedzin: 28 czerwca 2011 - godz.
19.00 - otwarte spotkanie autorskie w auli
bł. Jakuba przy bazylice franciszkanów w
Krakowie: O. Opat Prymas Notker Wolf Jak żyć w Kościele? Między pielgrzymowaniem a władzą.

29 czerwca 2011 - Tyniec - godz. 17.00 uroczyste Nieszpory Pontyfikalne Uroczystości św. Apostołów Piotra i Pawła pod
przewodnictwem O. Opata Prymasa; Msza
św. pontyfikalna (przewodniczy: O. Opat
Bernard Sawicki) - homilię wygłosi O. Opat
Prymas Notker Wolf.

Notker Wolf OSB (ur. 21 czerwca 1940 r. w
Unterallgäu, Bawaria) jest obecnym Opatem Prymasem benedyktynów Konfederacji Zakonu Świętego Benedykta. Wcześniej, od roku 1977, był arcyopatem największego benedyktyńskiego klasztoru w
Europie, Sankt-Ottilien w Bawarii. Został
wybrany jako Opat Prymas w 2000 roku,
zastępując Marcel'a Rooney'a. Mieszka w
siedzibie Konfederacji w Sant Anselmo w
Rzymie.
Za: www.tyniec.benedyktyni.pl

Chrystusowiec ks. Leszek Kryża
nowym dyrektorem Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie

Chrystusowiec, ks. Leszek Kryża został
mianowany Dyrektorem Biura Zespołu
Pomocy Kościołowi na Wschodzie działającego przy Sekretariacie Konferencji
Episkopatu Polski.
Obejmuje to stanowisko po tragicznie
zmarłym w maju śp. ks. Józefie Kubickim
TChr. Ks. Kryża przez ostatnie kilka lat
pracował w polonijnej parafii w Budapeszcie.
Za: www.chrystusowcy.pl

PWT we Wrocławiu uczcił
Ks. Prof. Antoniego Kiełbasę SDS
W środę, 22 czerwca br. we Wrocławiu,
odbyło się uroczyste zakończenie roku
akademickiego 2010/2011 na Papieskim
Wydziale Teologicznym. Podczas posiedzenia Senatu PWT została zaprezentowana księga dedykowana śp. Ks. Prof.
Antoniemu Kiełbasie SDS (1938-2010),
związanemu przez długie lata współpracy
z Papieskim Wydziałem Teologicznym i
archidiecezją wrocławską, w tym szczególnie z międzynarodowym sanktuarium
św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.
Nagłe odejście do domu Ojca Ks. Profesora w dniu 15 lipca 2010 roku spowodowało,
iż księga, która miała być upamiętnieniem
jego siedemdziesiątych urodzin, stała się
pośmiertnym uhonorowaniem całego dorobku naukowo-dydaktycznego.

Bezpośrednim powodem tej wizyty jest
promocja polskich tłumaczeń dwóch ksią-
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W trakcie uroczystości padło bardzo wiele
ciepłych słów wdzięczności pod adresem
śp. Ks. Kiełbasy i Salwatorianów, którzy
szczególnie od 1945 roku współtworzą
życie i historię archidiecezji wrocławskiej.
Sylwetkę Zmarłego przybliżył jego przyjaciel, ks. prof. Józef Swastek. Słowa uznania i wdzięczności wyrazili także ks. prof.
dr hab. Waldemar Irek, rektor Papieskiego
Wydziału Teologicznego we Wrocławiu i
wielki kanclerz PWT, ks. abp prof. Marian
Gołębiewski. (…) Bogdan Giemza SDS
Za: www.salwatorianie

Odpust Świętojański
u franciszkanów w Legnicy
Już po raz dwunasty franciszkanie wraz z
Akcją Katolicką z parafii św. Jana Chrzciciela w Legnicy zorganizowali dla mieszkańców miasta Festyn Świętojański. Jedną
z atrakcji była loteria fantowa, w której
główna nagrodą był 32' telewizor LCD, a
co godzinę losowano nie mniej atrakcyjne
nagrody, takie jak kombiwar, czy odtwarzacz DVD.
W czasie festynu można było już tradycyjnie oddać honorowo krew. Zgłosiło się
kilkadziesiąt osób. W sumie podczas imprezy zebrano ponad 13 litrów życiodajnego płynu. Była muzyka i okazja do tańca.
Wystąpił również zespół złożony z franciszkanów z klasztoru legnickiego - kiedyś
członków zespołu muzycznego Wyższego
Seminarium Duchownego w Krakowie
"Fioretti". Organizatorzy zadbali o to, aby
nikt nie zgłodniał. Można było skosztować
kiełbasek z grilla, chleba ze smalcem i z
ogórkiem czy kaszankę grillowaną z jabłkiem oraz koperkiem i cebulą.

Goście festynu korzystali z kawiarenki,
gdzie mogli zakupić desery, domowe wypieki i trzy rodzaje naleśników, kawę i
herbatę. Z myślą o dzieciach przygotowano wielobój sportowy, mini-mundial piłkarski i wiele innych zabaw i konkursów z
nagrodami. Dochód z festynu zostanie
przeznaczony na renowację witraży w
prezbiterium kościoła św. Jana Chrzciciela
w Legnicy.

Pierwotny, gotycki kościół franciszkanów
powstał pod koniec XIII wieku. Dzisiaj
można go oglądać w zmienionej, barokowej formie. W czasach reformacji kościół

znalazł się w rękach protestantów. Na
początku XVIII wieku świątynię rozebrano,
zachowując jedynie prezbiterium. Obecny
barokowy kościół i klasztor, w którym
mieściło się kolegium, zbudowali jezuici w
latach 1714-1729. Po kasacie jezuitów,
przy kościele ustanowiono katolicką parafię, w której duszpasterzami byli kapłani
diecezjalni. W świątyni znajduje się mauzoleum Piastów miejsce pochówku książąt
legnicko-brzeskich. Franciszkanie powrócili
do Legnicy w roku 1947.
Za:
www.franciszkanie.pl

Warszawy, Lubaszowej, Gliwic, Głogowa,
Barda, Tuchowa (jako gospodarze turnieju
również wystawili swoje drużyny) oraz z
Grodna (Białoruś).

Turniej piłkarski ministrantów i
lektorów - Tuchów 2011
W sobotę 18 czerwca odbył się w Tuchowie X turniej piłkarski ministrantów i lektorów z parafii redemptorystowskich o puchar Prowincjała. Już w piątek wieczorem
zjechały do Tuchowa liczne reprezentacje
z całej Polski a nawet z zagranicy! Wraz ze
swoimi
duszpasterzami-selekcjonerami
przybyły drużyny z Torunia, Krakowa,

Podczas kolacji przywitano piłkarzy wraz z
ich duszpasterzami, a następnie dokonano
rozlosowania grup. W sobotę po uroczystej
Eucharystii, sprawowanej na placu bazyliki
mniejszej pod przewodnictwem o. Piotra
Grześkiewicza z Prowincjalnego Sekretariatu ds. Młodzieży, wszyscy udali się na
stadion KS Tuchovia. Rozgrywki obywały

się równolegle na dwóch boiskach, gdzie
grano mecze w trzech kategoriach wiekowych. Zwyciezcami turnieju zostały drużyny z Tuchowa (w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów) oraz Torunia (szkoły
średnie). Wręczenie nagród nastąpiło w
czasie wieczornego ogniska. W imieniu
ojca Prowincjała puchar wręczył jego wysłannik o. Marek Urban, radny prowincjalny. Podziękował on również wszystkim 18
drużynom za przybycie i uczestnictwo, zaś
braciom klerykom i młodzieży tuchowskiej
za pomoc w przygotowywaniu i organizacji
turnieju.

Turniej zakończył się oficjalnie niedzielną
Eucharystią w sanktuarium Matki Bożej,
podczas której homilię wygłosił o. Marek
Urban. Wszystkim uczestnikom turnieju
dziękujemy za wspólną rywalizację. Zwycięzcom gratulujemy sukcesów, a wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że ten
turniej się odbył, serdecznie dziękujemy!
Za: www.redemptor.pl

Wiadomości zagraniczne

Troje nowych błogosławionych z
Mediolanu
Pozdrawiając pielgrzymów po modlitwie
Anioł Pański Benedykt XVI nawiązał do
wczorajszych uroczystości w Lubece,
gdzie do chwały ołtarzy wyniesiono trzech
niemieckich księży – męczenników nazizmu z czasów terroru Trzeciej Rzeszy.
Ojciec Święty nie zapomniał także o dzisiejszej beatyfikacji w Mediolanie. Tam do
grona błogosławionych dołączyło troje
Włochów: wiejski proboszcz, zakonnica –
opiekunka więźniów z Mediolanu oraz
misjonarz z Birmy.
Wspomniani przez Papieża nowi błogosławieni żyli w różnych epokach i pełnili
powołanie w różnych miejscach. Serafino
Morazzone urodził się w połowie XVIII
wieku w ubogiej, wielodzietnej rodzinie
mediolańskiej. By móc studiować teologię,
pełnił służbę w katedralnej zakrystii. Był
proboszczem w miejscowości Chiuso koło
Lecco u podnóża Alp przez 49 lat, aż do
śmierci w 1822 r. Głęboką pobożność bł.
Serafino łączył z miłosierdziem. Oddał
ubogim i chorym wszystko, co posiadał.
Maria Angela Alfieri urodziła się w 1891 r.
koło Vercelli w północnych Włoszech. 20letnia wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr
Miłosierdzia św. Joanny Antidy Thouret,
przyjmując imię Enrica. Będąc już zakonnicą, zapadła na chorobę GravesaBasedowa i została cudownie uzdrowiona
po wypiciu wody z Lourdes. Potem przez
28 lat, aż do śmierci w 1951 r., bł. Enrichetta opiekowała się w Mediolanie więźniami. Niosła im pomoc materialną i moralną, wielu nawracając.

Również pod koniec XIX wieku, w 1897 r.,
urodził się koło Monzy pod Mediolanem
Clemente Vismara. Wcześnie stracił rodziców. Jeszcze przed pierwszą wojną
światową poszedł do seminarium, ale
został powołany pod broń. Gdy wrócił z
frontu, wstąpił w Mediolanie do przyszłego
Papieskiego Instytutu Misji Zagranicznych.
Po święceniach wysłano go do Birmy,
gdzie zmarł w 1988 r., mając 91 lat. Wędrował z wioski do wioski, służył ubogim,
chorym i zwłaszcza sierotom. Zakładał
nowe misje, nawrócił ok. 100 wiosek.
Wznosił kościoły, kaplice, klasztory, szpitale, zakładał szkoły. Zwano go „patriarchą”. Pozostał w niepodległej Birmie mimo
dyktatury wojskowej i walk partyzanckich.
Przez 65 lat pracy na misjach raz tylko
wrócił do Włoch na wakacje.

razzone był kimś w rodzaju św. Jana
Vianneya, od którego był 40 lat starszy.
Będąc przez pół wieku proboszczem,
odznaczał się świętością życia, modlitwą,
pokorą i oddaniem. Żył ubogo i surowo.
Zyskał sławę roztropnego i miłosiernego
spowiednika. Siostrę Enrichettę Alfieri
zwano «aniołem» mediolańskiego więzienia San Vittore, gdzie w burzliwym okresie
drugiej wojny światowej wnosiła blask
Bożego miłosierdzia w mroczną przepaść
ludzkiego zła. Ks. Clemente Vismara w
1923 r. został wysłany na misje do Birmy,
gdzie pozostał aż do śmierci. Na wszelki
sposób niósł pomoc chrześcijanom i niechrześcijanom, budując kościół, sierocińce
dla chłopców i dziewcząt, szkołę, szpital,
klasztor dla sióstr. Z entuzjazmem oddawał się ewangelizacji, nawracając i
chrzcząc ponad 2 tys. osób. Mawiał: «Życie jest piękne, gdy czyni się dobrze». Ks.
Vismara, siostra Enrica i ks. Serafino to
trzy oblicza jednej Chrystusowej świętości”
– powiedział Radiu Watykańskiemu krad.
Amato.
Za: Radio Watykańskie

Papieska audiencja dla Wielkiego
Mistrza Zakonu Maltańskiego
Bł. Clemente Vismara czerpał siły ze
sprawowania Eucharystii i jej adoracji. Ufał
bezgranicznie Opatrzności. Beatyfikacja
odbyła się na Placu Katedralnym w Mediolanie. Dokonał jej w imieniu Papieża prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych,
kard. Angelo Amato SDB.

25 czerwca Benedykt XVI przyjął na audiencji Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego br. Matthew Festinga. Przypomnijmy, że zakon ten prowadzi dziś działalność dobroczynną w 120 krajach świata.
Posiada m.in. 110 domów starców i 40
szpitali.

„Raz jeszcze diecezja mediolańska daje
Kościołowi i społeczeństwu trzy wzory
życia zgodnie z Ewangelią – powiedział
watykański purpurat. – Ks. Serafino Mo-

Należy do niego 13 tys. osób, ma on 20
tys. pracowników oraz 80 tys. stałych
wolontariuszy. 60-letni Matthew Festin jest
Anglikiem. Na czele zakonu stoi od 2008 r.
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Wcześniej przez 15 lat był przełożonym
kawalerów maltańskich w Anglii
Za: Radio Watykańskie

przybyli także goście z Mohylewa i okolicznych miejscowości. Pod koniec mszy
poświęcono tablicę przybliżającą życie i
działalność o. Józefa, która zostanie wmurowana w kruchcie kościoła.

Kongres o wpływie jezuitów na
dziedzictwo humanizmu
Jezuici. Religia, polityka i edukacja. XVIXVIII wieku”. Pod takim hasłem w Madrycie trwa międzynarodowy kongres poświęcony Towarzystwu Jezusowemu.
Bierze w nim udział ponad stu specjalistów z Europy, Ameryki i Japonii.
- Celem kongresu jest przestudiowanie
działalności i wpływu Towarzystwa Jezusowego na społeczeństwo z trzech perspektyw: religii, polityki i edukacji. Chodzi
o okres od jego założenia aż do wypędzenia jezuitów w XVIII wieku - wyjaśniają
organizatorzy. W tym czasie Towarzystwo
Jezusowe „rozwinęło wzorce, które przyczyniły się do utworzenia ówczesnej tożsamości kulturalnej. Te wartości i zasady
stanowią bezcenne dziedzictwo humanistyczne, które trzeba poznać i zachować.
(…)
Kongres odbywa się na Papieskim Uniwersytecie Comillas w Madrycie. Bierze w
nim udział prof. Ryszard Skowron z Uniwersytetu Śląskiego. Swoje wystąpienie
poświęcił roli jezuitów na dworze królów
polskich w XVI i XVII wiekiem.
Za: www.deon.p l

Dąb Pamięci o. Józefa Jońca
w Czausach na Białorusi
Z inicjatywy pijara o. Grzegorza Książka
SP, pracującego obecnie w Czausach na
wschodniej Białorusi, dn. 14 czerwca 2011
r. odbyła się na terenie prowadzonej przez
niego parafii uroczystość posadzenia dębu
pamięci dla upamiętnienia ś.p. o. Józefa
Jońca SP. Czausy leżą w odległości zaledwie 185 km. od Smoleńska, gdzie doszło
do katastrofy prezydenckiego samolotu.

Uroczystość odbyła się w godzinach wieczornych, natomiast tego samego dnia
przed południem przedstawiciele Stowarzyszenia Parafiada nawiedzili Smoleńsk,
gdzie modlili się i zapalili znicze na miejscu tragicznej śmierci o. Józefa oraz pozostałych 95 ofiar.
Za: www.pijarzy.pl

Polski sercanin proboszczem w
Helsinkach
5 czerwca 2011 r. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Helsinkach odbył się
uroczysty ingres nowego proboszcza
parafii ks. Rafała Czernia SCJ. Ksiądz
proboszcz został wprowadzony do kościoła w asyście kapłanów na czele z biskupem ordynariuszem Teemu Sippo, który
przewodniczył uroczystej Mszy świętej. Od
swego ordynariusza odebrał póxniej symboliczne klucze do świątynii.
Po homilii wygłoszonej przez biskupa, w
której przypomniał zadania i rolę duszpasterza wspólnoty parafialnej, nastąpiło
uroczyste wyznanie wiary przez obejmującego urząd proboszcza ks. Rafała i przysięga wiernego wypełniania swego urzędu. Potem z rąk biskupa ks. Rafał Czernia
SCJ odebrał symboliczny klucz do świątyni. Swoją radość z nominacji wyrazili
również parafianie, którzy w imieniu
wspólnoty ofiarowali nowemu proboszczowi symboliczne dary: ikonę Dobrego
Pasterza, oraz fińską laskę pasterską. Ze
swej strony ks. Rafał podziękował zgromadzonym za modlitwę w intencji owocnego posługiwania w Helsinkach i wyraził
nadzieję na harmonijną współpracę dla
dobra parafii. Tradycyjnie, po Mszy św.
wspólnota parafialna spotkała się przy
kawie
w
sali
parafialnej.
Za:
www.sercanie.pl

świecie samotnie przemierzył kontynent
afrykański.
– O Afryce Nowaka dowiedzieliśmy się z
"Gościa Niedzielnego" – mówi brat Benedykt „Benek” Pączka, dyrektor misyjny
krakowskiej prowincji kapucynów. – Pomyślałem wtedy, że koniecznie musimy
zaangażować się w pomoc wyprawie, aby
jej uczestnicy w miarę bezpiecznie przejechali przez kraje w których pracujemy.
Wskutek przymusowego przerwania etapu
19 uruchomiono plan awaryjny: etap „19 i
½”, który nazwano KAP-Tour. W jego
skład weszli polscy kapucyni: br. Piotr
Michalik (od 18 lat na misjach), br. Robert
Wnuk (9 lat na misjach), br. Robert Wieczorek (w Afryce od 1994, autor książek
“Listy z Serca Afryki” i “Pęknięte Serce
Afryki|), br. Artur Ziarek (od roku w Czadzie), oraz małżeństwo świeckich misjonarzy pracujących przy misjach kapucyńskich, Zbigniew i Aleksandra Styruła. Cieszymy się z niespodziewanego etapu
misyjnego sztafety – mówi brat Benedykt
Pączka.

Brat Benedykt Pączka OFM Cap upowszechnia Afrykę Nowaka na festiwalach
organizowanych przez kapucynów. Najbliższe spotkanie z uczestnikami sztafety
w Wołczynie 11-16 lipca. KAP-Tourowcy
mają do przebycia ponad 500 km, aby 27
czerwca dostarczyć sztafetową „pałeczkę”
- książkę z reportażami Kazimierza Nowaka, do miejscowości Gore w Czadzie. Tam
przejmie ją ekipa etapu 20., którą poprowadzi Dominik Szmajda.

Kapucyni ratują Afrykę Nowaka

W akcie posadzenia dębu oraz Eucharystii
w intencji o. Józefa wzięli udział: reprezentant władz Rzeczypospolitej, pan konsul
Leszek Ostrowski, pełniący obowiązki
nuncjusza apostolskiego na Białorusi ks.
prałat Kryspin Dubiel, asystent generalny
o. Mateusz Pindelski SP, prezes Stowarzyszenia Parafiada o. Marek Kudach SP i
koordynatorka programów wschodnich w
Stowarzyszeniu p. Maria Kujel. Oprócz
członków niewielkiej wspólnoty parafialnej

Feralnie zakończył się 19. etap sztafety
Afryka Nowaka 2009 – 2011. Tyfus, malaria i poważna kontuzja zmusiły pięcioosobową ekipę przemierzającą Republikę
Centralnej Afryki do przerwania etapu i
powrotu do kraju. Rowerzystom w sukurs
pospieszyli polscy kapucyni. Kazimierz
Nowak jako pierwszy przemierzył Afrykę
na... rowerze. Wyruszył z Trypolisu zaopatrzony w zapas łatek na dętki i 60 kg bagażu, przez Saharę i cały kontynent ku
oddalonemu o kilkadziesiąt tysięcy kilometrów Przylądkowi Igielnemu.
Polscy misjonarze ze zgromadzenia braci
mniejszych kapucynów od początku
wspierają inicjatywę, której celem jest
spopularyzowanie dokonań polskiego
podróżnika, Kazimierza Nowaka, który w
latach 1931-36 jako pierwszy człowiek na
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Równolegle do etapu „kapturowego” trwa
etap konny sztafety, przez Namibię. Jego
liderem jest Łukasz Wierzbicki, "odkrywca"
i redaktor reportaży Kazimierza Nowaka,
wydanych w książce „Rowerem i pieszo
przez Czarny Ląd” (wyd. Sorus). Śladem
Nowaka przez Namibie podąża również
prawnuczka
polskiego
podróżnika.
Kazimierz Nowak pokonał ponad 40 tys.
kilometrów rowerem, pieszo, konno,
łodzią, na wielbłądzie. Był to wyczyn pionierski w skali światowej. Obecna wyprawa jest rekomendowana przez Departament Afryki i Bliskiego Wschodu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Patronuje jej
m.in. Gość Niedzielny i portal Wiara.pl.
Artykuł ze strony - www.gosc.pl.
Za: www.kapucyni.pl

Zapowiedzi wydarzeń

O kobietach w czerwcowym numerze

"BIBLII Krok po Kroku”
Kobietom w Biblii poświęcony został
czerwcowy numer „Biblii Krok po Kroku”.
Oprócz historii Rut, tytułowej bohaterki
numeru, przeczytać w nim można m. in. o
prawie lewiratu, losach wdów na starożytnym Bliskim Wschodzie i poznać realia
życia i pracy biblijnych kobiet.

z Papieskiego Wydziału Teologicznego we
Wrocławiu.

Księga Rut, choć jest jedną z najkrótszych
Ksiąg Nowego Testamentu, napisana
została z wielką starannością i do dziś
zachwyca swoim pięknem. Nie wiemy, czy
jej autorką była kobieta, jak sugerują niektórzy badacze biblijni – a o czym pisze w
tekście Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska
– ale wiemy, że jej autor chciał ukazać
Izraelitom prawdę o mieści i wierności
Bogu i bliźnim.
Czerwcowy numer magazynu „BIBLIA
Krok po Kroku” zatytułowany „Księga Rut.
Kobieca opowieść o kobietach” przybliża
nie tylko historię tytułowej bohaterki, ale
także realia, w których księga powstawała.
I tak np. o zwyczajowym prawie lewiratu i
symbolicznych gestach z nim związanych,
o losie wdowy na Starożytnym Bliskim
Wschodzie mówi w wywiadzie dr Danuta
Piekarz, wykładowca m. in. na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie
oraz w tekście pt. „Buty zrzucane w bramie” pisze ks. prof. Mariusz Rosik, biblista

Czy szczęście, jakie stało się udziałem Rut
było zbiegiem okoliczności, a może wynikiem działania Bożej Opatrzności w jej
życiu? W artykule pt. „Zobaczyć Bożą
Opatrzność” Urszula Jagiełło pisze o postawie zaufania, jaką przyjęła Rut oraz o

wierze Rut i Noemi w Bożą pomoc. Trudno
zrozumieć opowieść o losach Rut i jej
teściowej bez poznania realiów świata
autora tej księgi biblijnej. Dr Maciej Münnich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przybliża czytelnikom świat pracy na
roli, opisuje pory zasiewów i zbiorów wg
kalendarza izraelskiego. Przedstawia także
powiązania świąt starożytnego Izraela z
poszczególnymi zajęciami rolnika: „Sacrum
nieustannie wiązało się z profanum, odnosząc zwykle nawet ludzkie prace do tego,
co ponadludzkie. Sfera rolnictwa zależna
od łaskawości JHWH, w szczególny sposób łączyła sprawy ludzkie z boskimi, jak
to do dziś śpiewamy w Exultecie podczas
Świąt Zmartwychwstania – nowej Paschy”.
W czerwcowym numerze „BIBLII Krok po
Kroku” czytelnik znajdzie także działy stałe
– zaproszenie do modlitwy metodą lectio
divina autorstwa ks. Piotra Ślęczki, salwatorianina z Centrum Formacji Duchowej
oo. Salwatorianów w Trzebini oraz fragment dziennika z podróży do Ziemi Świętej
Katarzyny i Piotra Drągów. Marcin Majewski, lektor języka hebrajskiego wyjaśnia,
dlaczego tak trudno jest mówić po hebrajsku i jak wymowa tego języka zmieniała
się wraz z upływem wieków.
Za: www.dominikasnie.pl

Zapowiedzi wydarzeń

Odnowienie doktoratu o. prof.
S.C. Napiórkowskiego OFMConv
na KUL-u

Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza na
uroczyste odnowienie doktoratu o. prof.
Stanisława Celestyna Napiórkowskiego
OFMConv. Uroczystość odbędzie się 1
lipca w Auli Kard. Stefana Wyszyńskiego.
Szczególnymi adresatami zaproszenia są
wypromowani przez ojca profesora doktorzy (w liczbie 55.) oraz magistrzy (428.),
ale także wszyscy ci, którzy czują się jego
uczniami i współpracownikami oraz są
czytelnikami jego pozycji. Profesor zadbał o to, aby światło dzienne ujrzały choćby fragmenty prac dyplomowych pisanych
pod jego kierunkiem. W tym roku został opublikowany tom prac z zakresu

pneumatologii, eklezjologii i antropologii.
Będzie to także zatem swoista promocja
wypromowanych. Kazimierz Pek MIC,
Katedra Mariologii KUL

Zgromadzenie Ducha Świętego
Kapituła Prowincjalna 2011
W dniach od 26 czerwca do 2 lipca br.
odbędą się w Bydgoszczy obrady XIII
Kapituły Prowincjalnej Prowincji Polskiej
Zgromadzenia Ducha Świętego.
21 delegatów przybędzie do Bydgoszczy z
Polski, Niemiec, Chorwacji, Włoch, Meksyku, Paragwaju, Madagaskaru, Kamerunu i
Mauretanii po to, by stanowić najwyższą
władzę w Prowincji dokonującą wyboru
Przełożonego Prowincji, nadającą kierunki
rozwoju oraz realizacji charyzmatu Zgro-
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madzenia, a także dla oceny okresu minionego od poprzedniej Kapituły Prowincjalnej.
Ponadto każdorazowa Kapituła jest doskonałą okazją do podzielenia się doświadczeniami duszpasterskimi i misjonarskimi
w kręgu tych, którzy realizują nakaz misyjny Chrystusa oraz do wspólnotowego
spędzenia czasu, z niektórymi raz na wiele
lat.
Posiedzenie Kapituły zakończy się dnia 2
lipca uroczystością Święceń Kapłańskich
diakona Bartłomieja Kupsia CSSp o godz.
11:00 w kościele rektorskim pw. Ducha
Świętego przy Alejach Jana Pawła II 117 w
Bydgoszczy. Sakramentu Święceń Kapłańskich udzieli Jego Ekscelencja Ksiądz

Biskup Jan Tyrawa, biskup diecezjalny
Diecezji Bydgoskiej. Za: www.duchacze.pl

Informacja o studiach
doktoranckich i podyplomowych
w Ołtarzewie
Instytut Teologii Apostolstwa (skrót ITA) z
sekcjami: Teologia życia konsekrowanego
i Teologii apostolstwa – realizujący program studiów, zatwierdzony przez Watykańską Kongregację Edukacji Katolickiej –
funkcjonuje przy Wyższym Seminarium
Duchownym Księży Pallotynów w Ołtarzewie (osiedle miasta Ożarów Mazowiecki),
jako Ośrodek Naukowo-badawczy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (skrót
UKSW).

Wykłady, ćwiczenia, konwersatoria (dotyczą studiów podyplomowych) i seminaria
naukowe (dotyczą studiów doktoranckich)
prowadzone są podczas tygodniowych
sesji: przez cztery lata dla studiów doktoranckich i przez dwa lata dla studiów podyplomowych. Każdego roku organizowane są trzy sesje naukowo-dydaktyczne
(jesienią, zimą i wiosną) i jedna (egzaminacyjna) w połowie czerwca. Zajęcia odbywają się w auli głównej oraz salach
gmachu pallotyńskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie, gdzie
studenci mogą korzystać z zakwaterowania podczas sesji, kaplicy, biblioteki, a
także spożycia trzech posiłków dziennie
(śniadanie, obiad, kolacja). Tu też uiszczają ustalone opłaty, gdyż środki na swoją
działalność Instytut czerpie z opłat studenckich (tj. czesnego).

Celem studiów na ITA jest pogłębiona
refleksja nad naturą apostolatu Kościoła, a
w szczególności zaangażowania w ten
apostolat osób życia konsekrowanego oraz
przygotowanie absolwentów do podejmowania zadań eklezjalnych, naukowych i
dydaktycznych, w tym formatorów/format
orek w postulatach, nowicjatach, junioratach oraz w seminariach duchownych .

Niestacjonarne studia doktoranckie i podyplomowe Instytut prowadzi dla wszystkich
chętnych, zwłaszcza braci i sióstr zakonnych, którzy pragną nie tylko pogłębić
swą wiedzę teologiczną w ramach specjalizacji, ale zdobyć również dyplomy i stopnie naukowe w danej dziedzinie teologii,
czyli stopień licencjata kanonicznego oraz
stopień
doktora
teologii,
a
także świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
zgodnie
ze
specjalizacją właściwą obranemu seminarium naukowemu lub sekcji. Szczegółowe informacje o studiach na stronie internetowej

Instytutu
Teologii
http://www.ita.aidg.pl/.

Apostolstwa:

E-mail: dyrektor@ita.aidg.pl Adres ITA: ul.
Kilińskiego 20; 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22/ 722 10 24; 22/733 85 79; fax: 22/
722 32 28; kom. 724 51 88 45 Ks. Marian
Kowalczyk SAC

Rozpoczynają się sercańskie
Dni Młodych
Sercańskie Dni Młodych rozpoczynają się
27 czerwca w Pliszczynie koło Lublina.
Podczas sześciodniowego spotkania organizatorzy będą przekonywać uczestników,
że każdego stać na miłosierdzie.

wach przy największych przebojach na
imprezie „Party Time” podczas Dehoniady
– Święta Radości.
Podczas imprezy młodym będzie towarzyszyło Radio SDM, które zagwarantuje
bieżące informacje, zapewni dawkę dobrej
muzyki oraz zaserwuje audycje „Pozdro na
antenie”.
Spotkanie dla młodzieży powyżej 15 roku
życia ma charakter biwakowy - uczestnicy
śpią na polu namiotowym i stołują się w
polowej kuchni. W ubiegłych latach w
spotkaniu uczestniczyło kilkaset młodych
ludzi z parafii sercańskich całej Polski.
Za: www.deon.pl

Ruszyły zapisy do Dominikańskiego
Studium Filozofii i Teologii
Od kilku lat młodzi ludzie z całej Polski
podczas spotkania w podlubelskim klasztorze księży sercanów rozważają kolejne
błogosławieństwa z Kazania na Górze. W
tym roku, w czasie osiemnastego już spotkania, rozmawiać będą o „błogosławionych miłosiernych”. „Nie musisz być bogaty, mieć odpowiedniej ilości lat, mieć super
talentów czy możliwości, aby być człowiekiem czynów, które będą płynąć z serca, w
którym mieszka Bóg” – takie przesłanie
chcą przekazać młodym organizatorzy.

Sercańskie Dni Młodych to czas bogaty w
atrakcje i dla ducha, i dla ciała. W programie przewidziano czas na modlitwę osobistą i we wspólnocie, spotkania z ciekawymi
ludźmi, warsztaty, koncerty, a także, jak
podkreślają sercanie, czas by poznać
rówieśników z całej Polski. Okazją do tego
będą spotkania dyskusyjne, ale także
wspólne przygotowywanie posiłków i zajęcia sportowe. SDM to także kapłani służący spowiedzią, rozmową i modlitwą oraz
siostry zakonne modlące się za uczestników przed Najświętszym Sakramentem.
Młodych jak zwykle odwiedzi jeden z biskupów lubelskich – tym razem będzie to
bp Józef Wróbel, który 1 lipca odprawi dla
uczestników Eucharystię.

15 czerwca rozpoczęły się zapisy na
drugą edycję Dominikańskiego Studium
Filozofii i Teologii, powstałego z inicjatywy wykładowców Kolegium Filozoficzno-Teologicznego.

Studium przeznaczone jest dla wszystkich
chcących w systematyczny i dogłębny
sposób poznać wielką tradycję chrześcijańskiej filozofii i teologii. Zajęcia trwają
dwa lata; każdy z roczników kończy się
uzyskaniem dyplomu Studium. Na roku
pierwszym, obejmującym 140 godzin wykładowych, uczestnicy są wprowadzani w
główne zagadnienia filozofii i teologii. Na
roku drugim (100 godzin), biorą udział w
seminariach i wykładach dotyczących
bardziej szczegółowych kwestii.

W Studium można brać udział w pełnym
wymiarze lub uczęszczać jedynie na wybrane wykłady. Zajęcia odbywają się mniej
więcej co trzy tygodnie, w soboty, od 9.00
do 18.45 (z półtoragodzinną przerwą obiadową). Mają one miejsce w Auli św. Tomasza w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym
OO. Dominikanów w Krakowie (wejście
przez furtę klasztoru przy Stolarskiej 12).

Opłata wynosi 200 zł za semestr (400 zł za
rok). Opłata za każdy wykład (w pełnym
wymiarze godzin) to 40 zł. Zapisywać
można się do 15 września, drogą mailową
(dsft@dominikanie.pl) lub telefonicznie (12
423-00-84, numer dostępny do końca
czerwca i od września w godzinach 8.0012.00). Ilość miejsc na Studium jest ograniczona.
Za: www.dominikanie.pl

Gośćmi ogólnopolskiego zjazdu będą w
tym roku m.in. zespół 40/30/70 i kabaret
Smile. Uczestnicy będą mogli wziąć udział
w teleturnieju „Mamy Talenty” oraz zaba.
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Zmarli Zakonnicy

ŚP. Ks. Roman Forycki (1936-2011) SAC
W imieniu całej Rodziny Pallotyńskiej,
Współbraci należących do polskich Prowincji Chrystusa Króla i Zwiastowania
Pańskiego, Sióstr Misjonarek Apostolstwa
Katolickiego, członków i współpracowników Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego w Polsce, a w sposób szczególny
Wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego SAC w Ołtarzewie, pragniemy
przekazać przepełniającą głębokim smutkiem wiadomość o tragicznym wypadku, w
którym zginął, w dniu 25 czerwca 2011 r.,
w wieku 75 lat,Śp. ks. dr Roman Forycki
SAC nasz drogi Współbrat, wysoce szanowany i uznawany wykładowca filozofii,
były radca prowincjalny, były rektor seminariów duchownych – pallotyńskiego w
Ołtarzewie i diecezjalnego w Ełku, wybitny
znawca i propagator apostolstwa laikatu
oraz niezwykle ceniony kierownik życia
duchowego.

teodycealnej argumentacji z przygodności,
i obronił w 1972 r.

Po zakończonej drugiej kadencji w Radzie
Prowincjalnej, ks. Forycki został rektorem
Domu Wspólnoty SAC przy ul. Pszczyńskiej w Warszawie, do której przynależeli
współbracia zaangażowani w różnorakie
dzieła
apostolskie
i w duszpasterstwo
specjalistyczne. Tu również sprawował
urząd przez dwie kadencje, aż do roku
1993 r., czyli do przekształcenia Prowincji
Chrystusa Króla i utworzenia drugiej pallotyńskiej Prowincji Zwiastowania Pańskiego.

Zginął tragicznie w wypadku samochodowym, do którego doszło 25 czerwca 2011
r., około godz. 14.00, w Mostowie, na
trasie Koszalin-Bobolice. Szczegóły dotyczące pogrzebu zostaną podane w późniejszym terminie.
Urodził
się
9
sierpnia
1936
r.
w miejscowości Wilczebłota, w powiecie
kościerskim (Kościerzyna). Syn Korneliusza i Emilii z d. Reszka, do sakramentu
chrztu św. został przestawiony przez rodziców w parafii Stare Polaszki (ówczesna
diec. chełmińska).
W roku 1954, rozpoczął pallotyński nowicjat w Ząbkowicach Śl., Studia seminaryjne z filozofii (1955-1957) i teologii (19571961), odbył w całości w Wyższym Seminarium Duchownym SAC w Ołtarzewie.
Tam też, w roku 1959, złożył na ręce ks.
prowincjała Stanisława Martuszewskiego
SAC
konsekrację
wieczną
w Stowarzyszeniu i otrzymał sakrament
święceń, którego udzielił mu ks. bp Zygmunt Choromański
Dzięki swoim nieprzeciętnym zdolnościom
i predyspozycjom intelektualnym, od samego początku został przewidziany przez
przełożonych do kontynuowania studiów
i podjęcia pracy naukowo-dydaktycznej,
którą rozpoczął – tuż po uzyskaniu magisterium z filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1965 r. – od prowadzenia wykładów z filozofii Boga dla alumnów
pallotyńskiej Alma Mater w Ołtarzewie.
Swoją wiedzę, wykształcenie i osiągnięcia
naukowe pogłębił odbywając studia doktoranckie i przygotowując tezę z filozofii
teoretycznej, którą przedstawił w pracy
zatytułowanej: Zagadnienie punktu wyjścia

się z dniem 25 marca 1984 r. do Domu
Zarządu Prowincjalnego w Warszawie.

Od
samego
początku
pobytu
w ołtarzewskiej Wspólnocie seminaryjnej,
ks. Roman Forycki czynnie zaangażował
się w rozwijanie i pogłębianie refleksji nad
istotą, teologią i praktycznym wymiarem
apostolstwa świeckich. W 1972 r., zostało
mu powierzone kierownictwo Instytutu
Apostolskiego, kontynuującego zadania
wcześniej istniejącego Ośrodka Studiów
Apostolskich. Tym samym przyczynił się
czynnie do powołania w późniejszym czasie Instytutu Teologii Apostolstwa, działającego obecnie, jako ośrodek badawczy
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
z siedzibą
w Ołtarzewie.
2 września 1978 r., Rada Prowincjalna
Prowincji Chrystusa Króla SAC powołała
ks. Romana Foryckiego na rektora Wyższego
Seminarium
Duchownego
w Ołtarzewie. W tym samym czasie, ks.
Forycki rozpoczął również ściślejszą
współpracę z Akademią Teologii Katolickiej
w Warszawie, podejmując zajęcia zlecone
i wykłady z filozofii religii.
W marcu 1981 r., Przełożony Generalny
w Rzymie mianował go radcą prowincjalnym. W tym samym roku, 13 czerwca, ks.
Forycki rozpoczął drugą kadencję rektora
WSD w Ołtarzewie, z której został zwolniony w 1984 r., po ponownym wyborze na
urząd radcy prowincjalnego, przenosząc
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W 1993 r., czyli w niespełna rok po wprowadzeniu nowego podziału administracyjnego Kościoła w Polsce i ustanowieniu
diecezji ełckiej (1992), ks. Roman Forycki
został poproszony przez ks. bp. Wojciecha
Ziembę o przyjęcie stanowiska rektora
i pokierowanie organizacją powstającego
w Ełku diecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego. Po uzyskaniu zgody
przełożonych, ks. Roman Forycki podjął
się tego zadania w ramach przynależności
do Prowincji Chrystusa Króla i do Wspólnoty w Rynie, do której został formalnie
przydzielony na czas pobytu w Ełku, trwającego nieprzerwanie do 2002 r.
Oprócz pełnionej funkcji Rektora WSD
w Ełku, ks. Roman Forycki wszedł w skład
Rady Kapłańskiej diecezji ełckiej, został
Dyrektorem Wydziału ds. Zakonnych Ełckiej Kurii Diecezjalnej, a także podejmował
wykłady zarówno w Seminarium, jak i na
Wydziale
Teologicznym
Uniwersytetu
warmińsko-mazurskiego (1999-2001).
Po zakończeniu posługi w diecezji ełckiej,
ks. Roman Forycki powrócił w lipcu 2002 r.
do Ołtarzewa, gdzie podjął na nowo wykłady z filozofii, pełniąc jednocześnie funkcję ojca duchownego alumnów.
W 2005 r., uzyskał jeszcze pozwolenie na
prowadzenie zajęć w filii Papieskiego
Wydziału Teologicznego w Warszawie
Sekcji św. Jana Chrzciciela w Wilnie, które
podjął w roku akademickim 2005/2006 r.
wraz z ks. prof. Lucjanem Balterem SAC.
(…)
Z głębokim przekonaniem, że realizuje do
końca wolę Bożą, nasz Współbrat, ks.
Roman Forycki SAC odszedł do Pana
w 75 roku życia, po 50. latach owocnej
posługi kapłańskiej i 55. latach oddanych
Stowarzyszeniu i sprawie Zjednoczenia
Apostolstwa Katolickiego.
Więcej na: www.pallotyni.pl
.

Śp. Ks. Kazimierz Furdyna (1937-2011) SDB
W
niedzielę
26
czerwca w Aleksandrowie Kujawskim w 82 roku życia, 64
ślubów zakonnych i
55 kapłaństwa odszedł do Pana ks.
Kazimierz Furdyna
SDB.

Pogrzeb odbędzie się w środę 29 czerwca
o 12:00 w parafii pw. NMP Wspomożenia
Wiernych w Aleksandrowie Kujawskim.
Urodził się 4 marca 1929 r. w Tuszowie
Narodowym. Nowicjat odbył w roku
1946/47 w Czerwieńsku, złożył śluby zakonne: pierwsze 2 sierpnia 1947 r. w
Czerwieńsku, wieczyst 28 maja 1953 r. w

Oświęcimiu. Wyświęcony na kapłana 29
czerwca 1956 r. Pracował głównie w duszpasterstwie parafialnym, najdłużej w Siemczynie, Różańsku i Aleksandrowie. Przeżył
82 lata, w 64 w Zgromadzeniu Salezjańskim i 55 jako kapłan.
Za. www.salezjanie.pl , Red.

Śp. O. Walenty Kazimierz Sitko (1937-2011) OFM
Dnia 25 czerwca 2011
r. zmarł w Raciborzu o.
Walenty
(Kazimierz)
Sitko OFM. Ojciec
Walenty urodził się w
roku 1937, profesję
uroczystą złożył w

styczniu 1960 r., zaś święcenia prezbiteratu przyjął w lutym 1962 roku. Pogrzeb
odbędzie się 28 czerwca 2011 r. w Raciborzu, o godzinie 11.00.

ludowy. Przebywał między innymi w klasztorach w Kłodzku, Nysie, Wrocławiu, Gliwicach, Górze Św. Anny, Krynicznym, Raciborzu i Głubczycach.
O. Ireneusz Bednarek OFM. Red.

Całe swoje życie pracował w duszpasterstwie parafialnym oraz jako misjonarz

Śp. O. Hieronim Warachim (1917-2011) OFMCap
W nocy z 22 na 23 czerwca 2011 r. odszedł do Pana o. Hieronim Warachim
OFMCap. Przeżył 94 lata w zakonie 80, w
kapłaństwie 72. Wieczny odpoczynek racz
mu dać Panie.

Ojciec Hieronim jest autorem wielu ksią
żek poświęconych historii kapucynów w
Polsce. Był również niezłomnym propagatorem kultu sługi Bożego o. Serafina Kaszuby. Prowincjał w latach 1964 - 1970.
Za: www.kapucyni.pl
.
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