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Wiadomość tygodnia

19. PIELGRZYMKA RODZINY „RADIA MARYJA” NA JASNĄ GÓRĘ
19. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja
odbywała się w sobote i niedzielę na
Jasnej Górze z udziałem ok. 100 tys.
osób.
Pielgrzymka rozpoczęła się w sobotę, 9
lipca Mszą św. o godz. 18.00 na Szczycie.
Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Stanisław Stefanek, biskup łomżyński. Mszę św. koncelebrowali także m.in.:
bp Ignacy Dec, biskup świdnicki; bp Wacław Depo, biskup zamojsko-lubaczowski;
o. Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja; o. Zachariasz Jabłoński, definitor generalny Zakonu Paulinów; ojcowie redemtoryści. Zebranych witał w imieniu Jasnej
Góry o. Łukasz Buzun, podprzeor klasztoru jasnogórskiego. Na zakończenie przemawiał o. Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja. Modlitewne spotkanie prowadził o. Piotr Andrukiewicz, redemptorysta z
Radia Maryja. Oprawę muzyczną przygotowała orkiestra Kopalni Węgla Kamiennego „Staszic” pod dyr. Grzegorza Mierzwińskiego. Jako solistka wystąpiła Darina
Petkowa z Bułgarii. Dzień zakończył Apel
Jasnogórski, podczas którego rozważania
wygłosił o. Tadeusz Rydzyk.

leńskiem. Tablica przez całą Mszę św.
stała na ołtarzu. Przekazanie tablicy nastąpiło na zakończenie Mszy św. na ręce
o. Mieczysława Polaka, podprzeora Jasnej
Góry. W trakcie przekazywania tablicy
pielgrzymi zebrani na placu śpiewali hymn
narodowy 'Jeszcze Polska nie zginęła'(…)

„Pierwszym zadaniem radia jest podawanie prawdziwej informacji, nie obciętej i nie
zniekształconej, ale integralnej. Tylko taka
informacja może być rozumnie przyjęta i
wykorzystana, pełni ona wówczas służbę
dobru, do którego prawda w sposób naturalny jest przyporządkowana, tylko taka
informacja służy budowaniu ładu społecznego opartego na miłości” - mówił w homilii abp Mieczysław Mokrzycki.
„Kościół ma głosić Słowo Boże, i według
niego oceniać rzeczywistość, a nie zajmować się tym, czy Słowo Boże ma według oceny ludzkiej wymiar polityczny czy
nie. Tak więc podsumowałbym, że w
Radiu Maryja znaczna część społeczeństwa pozbawiona dotąd wyrażenia możliwości swoich poglądów, nadziei i obaw,
uzyskała możliwość zaistnienia w życiu,
które stawia sobie za cel ciągłe dążenie
do zadań, jakie wyznacza na nowo Słowo
Boże, tak hojnie siane ręką Jezusową –
podkreślał kaznodzieja – Zasługą tego
radia jest poruszanie ważnych problemów
społecznych i wskazywanie na zagrożenia
dla życia wspólnoty narodowej”.

Na jasnogórskim placu przygotowano też
stoiska z książkami i materiałami oraz
ustawiono telebimy, aby ułatwić pielgrzymom uczestnictwo w uroczystościach.
Medialnie spotkanie relacjonowały Radio
Maryja i Telewizja Trwam. (…)

Przybyli pielgrzymi uczestniczyli we Mszy
św. celebrowanej na jasnogórskim Szczycie. Eucharystia rozpoczęła się o godz.
11.00, a przewodniczył jej i homilię wygłosił abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita
lwowski, wieloletni sekretarz błogosławionego Jana Pawła II.

W niedzielę mimo porannych grzmotów,
błyskawic i ulewnej burzy, już od samego
rana rzesze pielgrzymów gromadziły się
na jasnogórskich błoniach. Na doroczne
spotkanie słuchacze i sympatycy Radia
Maryja przybyli z najdalszych stron Polski,
a także z zagranicy m.in. z Rosji, Białorusi, Litwy, Ukrainy, Anglii i Walii. Parkingi
wokół sanktuarium bardzo szybko i
szczelnie zapełniły się autokarami z logiem Radia. Najważniejszym punktem
tegorocznej pielgrzymki było oficjalne
przekazanie dla jasnogórskiego sanktuarium tablicy upamiętniającej 96 ofiar
katastrofy polskiego samolotu pod Smo-

Wszystkich zebranych powitał o. Mieczysław Polak, podprzeor Jasnej Góry. Mówił
„Z Jasnogórskiego Sanktuarium nadziei i
zawierzenia pragnę pozdrowić 19. Pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja, która
przez ręce Matki Bożej, Królowej Polski
zanosi gorące błaganie do Boga za Kościół, Ojczyznę, Radio Maryja. I przynosi
tu tajemnicę swoich serc, swoje bóle i
cierpienia, nadzieje i oczekiwania, prosi o
wielu ewangelicznych siewców, współpracowników, duchownych i świeckich, dla
ratowania dusz ludzkich w Ojczyźnie
naszej i na całym świecie”.
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„W czasie 19. Pielgrzymki Radia Maryja
na Jasną Górę musimy pamiętać, że nie
przybyliśmy tutaj tylko po to, żeby powiedzieć sobie: ‘jesteśmy z siebie zadowoleni’. Mamy sobie uświadomić konieczność
dawania świadectwa: ‘Błogosławieni pokój
czyniący’” – mówił kaznodzieja. (…)
Na zakończenie Mszy św. miało miejsce
ponowienie Aktu Oddania Matce Bożej.
O. Tadeusz Rydzyk podziękował wszystkim za udział i organizację uroczystości.
Uczestnicy pielgrzymki wystosowali telegram do Ojca Świętego Benedykta XVI
Symbolem tegorocznej pielgrzymki stały
się miniaturowe, biało-czerwone bereciki
na znak miłości do Boga, Kościoła i Ojczyzny. Mszę św. poprzedziły koncerty:
Zespołu Muzyki Sakralnej „Lumen” oraz
Orkiestry „Victoria”. O. Stanisław Tomoń.
Za: www.jasnagora.com

Wiadomości krajowe

Wielki Odpust Tuchowski
zakończony
Niedziela, 10.07. to ostatni dzień Wielkiego
Odpustu Tuchowskiego. Mszy Świętej
wieńczącej Odpust przewodniczył i homilię
wygłosił pomocniczy biskup tarnowski
Andrzej Jeż. Mówił o mocy słowa Bożego,
które stworzyło świat i człowieka. To samo
słowo słyszymy w Piśmie Świętym, liturgii,
w świecie. Kaznodzieja mówił o Kościele,
jako tajemnicy, której nie sposób zrozumieć bez łaski wiary.

Tegoroczny Odpust rozpoczął się 01.07 i
przeżywany był pod hasłem Z Maryją do
pełni komunii z Bogiem, nawiązującym do
przeżywanego w Polsce roku duszpasterskiego. Podczas dziesięciu dni Odpustu do
Tuchowa przybyło ponad 80 000 pielgrzymów. Rozdano ponad 60 000 Komunii
Świętych. Każdego dnia sprawowany był
sakrament pokuty i pojednania. Podczas
całego Odpustu posługę tą pełniło 40
spowiedników. Dla osób przeżywających
szczególne trudności była możliwość rozmowy i spowiedzi u księdza psychologa.
Codziennie odbywały się również nabożeństwa: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP, modlitwa o powołania, koronka
do miłosierdzia Bożego, różaniec na dróżkach różańcowych, droga krzyżowa i nieszpory maryjne.

Bazylika tuchowska gościła czterech biskupów. Biskup ordynariusz diecezji tar-

nowskiej Wiktor Skworc zainaugurował
Wielki Odpust oraz przemawiał do pielgrzymki ludzi pracy i osób bezrobotnych.
Byli również biskup Andrzej Jeż, biskup
Władysław Bobowski oraz redemptorysta,
o. Czesław Stanula, biskup diecezji Itabuna w Brazylii. Podczas odpustu dwa razy
gościł w Tuchowie prowincjał Prowincji
Warszawskiej Redemptorystów o. Janusz
Sok.

Do stóp Matki Bożej przybyło 25 głównych
pielgrzymek. Były to pielgrzymki żołnierzy,
Podwórkowych Kółek Różańcowych, kolejarzy, ludzi pracujących i bezrobotnych,
sportowców i motocyklistów, leśników,
myśliwych i pracowników parków krajobrazowych, rolników i pszczelarzy, liturgicznej
służby ołtarza, lekarzy i pracowników
służby zdrowia. Pielgrzymowały również
osoby uzależnione i te, które wyszły z
nałogu, uczestnicy Pieszej Pielgrzymki
Tarnowskiej na Jasną Górę, Akcja Katolicka, nauczyciele, Rycerstwo Niepokalanej i
Trzeci Zakon Franciszkański, czciciele
Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Róże
Różańcowe, kapłani i osoby konsekrowane, przedsiębiorcy i biznesmeni, chorzy i
niepełnosprawni, Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich, Kościół Domowy i małżeństwa,
przyjaciele misji zagranicznych oraz dzieci.

Redemptoryści
serdecznie
dziękują
wszystkim, którzy nawiedzili tuchowskie
sanktuarium Matki Bożej i serdecznie
zapraszają na Mały Odpust Tuchowski,
który odbędzie się w dniach 07-08.09
bieżącego roku, oraz na następny Wielki
Odpust już za rok.

Saletyńskie spotkanie młodych
zakończone
W sobotę, dnia 9 lipca 2011 roku w Dębowcu k. Jasła zakończyło się XXIV Międzynarodowe Saletyńskie Spotkanie Mło-
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dych, którego hasłem było - Zagubieni w
sieci. W spotkaniu uczestniczyło ponad
2600 osób z Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy i Niemiec, ponad 70 kapłanów diecezjalnych i zakonnych oraz 50 sióstr zakonnych.
Podczas ostatniej konferencji podsumowano rozważania minionych sześciu dni, a
potem była uroczysta Eucharystia pod
przewodnictwem przełożonego Polskiej
Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy
Saletynów - ks. Władysława Pasiuta MS.
Nie zabrakło również i łez rozstania.

Saletyńsie Spotkanie Młodych przyciąga
rzesze młodych ludzi niesamowitą atmosferą. Tegoroczne Spotkanie miało na celu
zaprosić uczestników do refleksji nad
tematem mediów. Zaproszeni goście,
codzienna Eucharystia, spowiedź i koncerty pomagały młodzieży przeżywać ten czas
zgodnie z jego hasłem. Ostatniego dnia
konferencję wygłosiła Małgorzata Więczkowska - pedagog zajmujący się wpływem
mediów na życie młodych ludzi. Pani Więczowska przedstawiła sposoby manipulacji
medialnej, wskazała na zagrożenia czyhające na młodzież w wirtualnym świecie.
W czasie Eucharystii słowo na drogę wygłosił ks. Andrzej Szklarski MS z Mysłowic,
zachęcając uczestników do dawania świadectwa bycia członkami Kościoła w swoich
środowiskach. Podziękowania, radość z

przeżytego czasu i smutek pożegnań były
treścią ostatnich chwil XXIV MSSM
Za: www.saletyni.pl

Dzieło pomocy św. Ojca Pio
Początek nowej inwestycji w Krakowie
We wtorek 5 lipca odbyło się uroczyste
przekazanie placu budowy wykonawcy
drugiej części Centrum Pomocy przy ulicy
Smoleńsk 4. Teren inwestycji został poświęcony przez Ministra Prowincjalnego br.
Jacka Waligórę. W uroczystym poświęceniu i przekazaniu placu budowy uczestniczył Zarząd Dzieła Pomocy św. Ojca Pio,
Minister Prowincjalny Krakowskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów, Siostry
Felicjanki, przedstawiciele Stowarzyszenia
Lekarze Nadziei, architekci, inspektor
nadzoru, a także kierownik budowy.Przy
ulicy Smoleńsk 4 powstanie kolejny punkt
wsparcia dla potrzebujących osób, który
będzie dopełnieniem pomocy świadczonej
przy ulicy Loretańskiej 11 w Krakowie.

wizualizacja projektu

lem Europejskiej Konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Uwalniania
jest wymiana doświadczeń i poznawanie
nowych wyzwań. Wśród tematów są zagadnienia dotyczące współczesnej mody
na wampiryzm, schizofrenii i zaburzeń
psychicznych, okultyzmu i spirytyzmu.
Jak powiedział ks. Andrzej Grefkowicz,
egzorcysta z archidiecezji warszawskiej,
choć w Polsce raczej ustabilizowała się
liczba osób potrzebujących pomocy kapłana wypędzającego złego ducha, to podobnych zagrożeń przybywa. Wśród nich
dominują działania związane z leczeniem
ludzi: „Trzeba by mówić dzisiaj o dużej
czujności, jeśli chodzi o przestrzeń psychologii, psychoterapii, bo tu się wkradają też
różne formy seansów, które już nie są
terapeutycznymi, ale wprost okultystycznymi". Ks. Grefkowicz przestrzega przed
różnymi nowymi propozycjami i modami
podszytymi działaniami „złego", które
stwarzają grunt dla rozwoju grup ewidentnie związanych z szatanem. Egzorcyści
podkreślają, że konieczna jest dziś wielka
czujność i po prostu zdrowy rozsądek
Za: Radio Watykańskie

W Gdańsku kurs zarządzania szkołą
w duchu św. Ignacego

W budynku przy ulicy Smoleńsk będzie
mieścić się zmodernizowana jadłodajnia,
łaźnia, pralnia, pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia warsztatów zawodowych, a także ambulatorium dla ubogich. W ambulatorium będzie udzielana
pomoc najbardziej potrzebna osobom
bezdomnym - dermatologiczna, stomatologiczna, ginekologiczna. Będą także działać
gabinety z zapleczem diagnostycznym z
możliwością wykonania badania USG czy
EKG. W nowym budynku będą mieściły się
także pomieszczenia przystosowane do
prowadzenia warsztatów zawodowych osoby bezrobotne będą miały szanse na
zdobycie nowej wiedzy i umiejętności.
Przedsięwzięcie przy ulicy Smoleńsk 4 w
Krakowie jest realizowane we współpracy
ze Zgromadzeniem Sióstr Felicjanek oraz
Stowarzyszeniem
Lekarze
Nadziei.
Za: www.kapucyni.pl

Dnia 5 lipca 2011 rozpoczął się w Gdańsku
kolejny zjazd uczestników International
Jesuit Education Leadership Program
(IJELP) zainicjowany w 1998 roku przez
ojca Vincenta Duminuco SJ, ówczesnego
Sekretarza Generała Jezuitów ds. Edukacji. W tym roku Centrum Arrupe. które od
jedenastu lat koordynuje program, gości
pedagogów oraz dyrektorów szkół z pięciu
krajów. Wykładowcy pochodzą z USA,
Holandii, Włoch oraz Polski. W tym roku
zajęcia potrwają do 22 lipca i będą dotyczyły tematów związanych z zarządzaniem
szkołą oraz kierowaniem edukacyjnymi
projektami. Jest to ostatnia edycja kursu
IJELP skierowana do osób pracujących w
jezuickich szkołach oraz katolickich placówkach
edukacyjnych
w
Europie
Wschodniej. Przez 14 lat przeszkolonych
zostało 120 osób, z których większość
pełni dziś kierowniczą rolę w jezuickich lub
katolickich szkołach, stowarzyszeniach,
przedszkolach i placówkach doskonalenia
nauczycieli w 17 krajach. Obecnie, przeszkoleni podczas kursu trenerzy, przygotowują się do realizacji nowego programu
na Bliskim Wschodzie, by wesprzeć edukację w Egipcie, Libanie i Syrii.
Za: www.jezuici.pl

Europejskie spotkanie egzorcystów

Jarocin: Barwnie i międzynarodowo
u stóp ołtarza

Europejskie spotkanie egzorcystów i osób
związanych z duchowym uwalnianiem
rozpoczęło się na Jasnej Górze. Takie
konferencje odbywają się co dwa lata i
gromadzą przedstawicieli różnych krajów
przede wszystkim Starego Kontynentu, ale
tym razem są również goście z Indii i Afryki. W ściśle zamkniętym czterodniowym
spotkaniu udział bierze ok. 300 osób Ce-

Kolorowo, radośnie i międzynarodowo było
na jednej z niedzielnych mszy św. w kościele św. Antoniego Padewskiego w Jarocinie. We franciszkańskiej świątyni po raz
kolejny pojawili się uczestnicy Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych.
Licznie zebranych tancerzy i muzyków
powitał gwardian - ojciec Lesław Szymbor-
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ski, który sprawował Eucharystię. W trakcie mszy św. we franciszkańskiej świątyni
rozbrzmiewały pieśni religijne, ale w nietypowej, bo wykonywanej przez kapele
ludowe, oprawie muzycznej. Jeden z utworów wykonany został w języku gruzińskim.
Nie zabrakło też „Barki" czyli ulubionej
pieśni błogosławionego Papieża Jana
Pawła II. Zaśpiewali ją wspólnie wszyscy
ludzie obecni w kościele. Kazanie wygłosił
ojciec Sylwin Wojdanowicz.

Cały Stary Testament to jedna, wielka
historia odejścia i poszukiwania Boga.
Jakże to jest wzruszające w życiu człowieka, gdy po tym jak pobłądzi i zejdzie z
prawdziwej drogi na manowce, zreflektuje
się i rozpocznie drogę powrotu, drogę
poszukiwania. Ale o wiele bardziej wzruszające jest to, że to sam Bóg szuka człowieka. Bóg tak dalece człowieka szuka, że
sam stał się człowiekiem. Przyjął nasze
ludzkie, słabe ciało. Zstąpił na ziemię i
zamieszkał wśród nas. Historia zbawienia
to wielki dramat miłości. (...) Chrystus
mówi do nas w dzisiejszej Ewangelii, aby
przyszli do niego wszyscy, którzy są utrudzeni i obciążeni. A my tymczasem nie
przychodzimy. Ciągle narzekamy tylko na
te nasze obciążenia i problemy. Ale jednocześnie z tym naszym całym balastem nie
idziemy do Jezusa, aby On nas pocieszył i
pokrzepił - mówił w kazaniu franciszkanin.

W procesji z darami delegacje z poszczególnych grup wręczyły również pamiątki
typowe dla swoich regionów. W tegorocznej edycji uczest Ojciec Lesław na zakończenie podziękował wszystkim za obecność. - Swoimi strojami ludowymi rozświetliliście mury naszej świątyni. Zrobiło się
gwarno, kolorowo i wesoło. I tak powinno
być podczas sprawowania Najświętszej
Liturgii. Dziękuję organizatorom przeglądu
za to, że pozwolili młodzieży po raz kolejny
przybyć do stóp ołtarza Pańskiego. Dzisiaj
deszczowa pogoda, więc ilu parafian pozostanie dzisiaj w domach i spędzi czas
przed telewizorem zamiast przyjść na
mszę św.. A tymczasem z Węgier, Czech,
Słowacji i Gruzji goście przybyli. To jest
trochę jak policzek dla tych, których nie ma
w kościele. Was to nie dotyczy, ale jak
zwykle reprymendy wysłuchują w imieniu
nieobecnych ci, którzy przychodzą regularnie do kościoła - powiedział gwardian.
Zaprosił także wszystkich wiernych na
krótki koncert, który odbył się w kościele
już po zakończeniu Eucharystii. Za:
www.frsnciszkanie.net.

wa koncertu należy do występującego
organisty, a drugą połowę wypełniają inni
instrumentaliści albo wokaliści, bądź zespoły wokalne. W tym roku, tak jak zwykle,
dość znaczny procent wykonawców stanowią muzycy łódzcy, bo w końcu w Łodzi
odbywa się ta impreza i nie ma powodu,
żeby wyróżniających się muzyków łódzkich
pomijać" - powiedział Mirosław Pietkiewicz.
Koncerty odbywają się od 1988 r., kiedy w
kościele
św.
Antoniego
w
ŁodziŁagiewnikach pojawiły się nowe organy.
Za: Radio Watykańskie

Łódź-Łagiewniki: cykl koncertów
„Muzyka w Starym Klasztorze”
W sanktuarium franciszkańskim Św. Antoniego w Łodzi-Łagiewnikach trwa cykl
koncertów „Muzyka w Starym Klasztorze”.
To już 24. edycja imprezy, która cieszy się
ogromną popularnością. W każdy wakacyjny piątek można posłuchać znakomitych
polskich i zagranicznych artystów. Forma
festiwalu pozostaje niezmieniona od wielu
lat – podkreśla kierownik artystyczny Mirosław Pietkiewicz.

„Jest to kontynuacja właściwie dotychczasowej tradycji. Trzymamy się tej samej
reguły, tej samej zasady. To znaczy poło-

Wywiad Tygodnia

Prefekt Kongregacji opowiada o swoim życiu
130 ołowianych kul ma w swoim ciele
prefekt watykańskiej kongregacji ds. zakonów, arcybiskup Joao Bráz de Aviz z
Brazylii, który przed laty znalazł się w
środku strzelaniny w swoim kraju. Tę
niesłychaną historię opowiedział włoskiemu magazynowi katolickiemu.
W wywiadzie dla pisma "30 giorni" watykański hierarcha, który od kilku miesięcy
kieruje Kongregacją do spraw Instytutów
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń
Życia Apostolskiego wyjaśnił, że do tego
tragicznego wydarzenia doszło w 1983
roku, gdy miał 36 lat. Był wówczas proboszczem w brazylijskiej diecezji Apucarana i jechał ze swej parafii do innego
kościoła na uroczystość z okazji 25-lecia
święceń znajomego księdza.
Na środku drogi na małym moście zobaczył stojący samochód. Podszedł do niego, by zobaczyć, czy ktoś potrzebuje
pomocy. W starym "garbusie" zobaczył
dwóch młodych mężczyzn, którzy zaczęli
do niego mierzyć z ciężkiej broni. Odebrali
mu kluczyki do auta i zaciągnęli go na

drugi brzeg strumienia nie mówiąc ani
słowa. Po pół godzinie zza zakrętu wyjechał wóz, przewożący pieniądze z banku,
na który czekali mężczyźni. - Znalazłem
się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwej porze - przyznał arcybiskup. Według
jego relacji, napastnicy zaczęli strzelać w
opony pojazdu. Uzbrojeni konwojenci
odpowiedzieli ogniem. Wywiązała się
strzelanina.
- W pewnym momencie widząc, że sytuacja jest bez wyjścia, dwaj młodzieńcy
znów wymierzyli broń w moją twarz mówiąc: 'Idź, porozmawiaj z policjantami albo
cię zabijemy'. Co mogłem zrobić? Zrobiłem tylko kilka kroków i natychmiast policjanci z pojazdu zaczęli do mnie strzelać opowiedział watykański hierarcha.
Dodał, że ranny przewrócił się na ziemię i
cały we krwi nie był w stanie się podnieść.
I to właśnie ocaliło mu życie. - Po tym, co
mi powiedzieli, gdybym się poruszył, byłoby po mnie - stwierdził arcybiskup Joao
Braz de Aviz. Napastnicy uciekli.

Mówiłem: Jezu, dlaczego muszę umrzeć
w wieku 36 lat , miałem jeszcze tyle do
zrobienia - wspomniał 64-letni arcybiskup.
Dodał, że modlił się wtedy o 10 następnych lat życia. - Nie wiem, dlaczego poprosiłem właśnie o tyle- zauważył. Wkrótce nadeszła pomoc. Kule pozostały w jego
ciele, między innymi w płucach i żołądku.
Ku zdumieniu lekarzy udało się ocalić
nawet oko, w które również został postrzelony.
W wywiadzie dla katolickiego pisma abp
Braz de Aviz opowiedział, że to straszne
przeżycie okupił ciężką depresją, z której
stopniowo wyszedł. Gdy mijało 10 lat, o
które prosił wówczas leżąc wówczas we
krwi, otrzymał nominację biskupią. - To
tak, jakby Pan chciał mi powiedzieć: ty
prosiłeś mnie o życie, a od tej chwili to ja
proszę ciebie, byś podarował je mnie powiedział prefekt kongregacji mając, jak
odnotował dziennikarz, łzy w oczach.
Za: www.deon.pl

Wiadomości zagraniczne

Dotyczy to głównie decyzji podjętych
przez jego poprzedników w tej watykańskiej kongregacji. Jego zdaniem trudnym
tematem jest wizytacja zgromadzeń żeńskich w Stanach Zjednoczonych. Tam do
braku zaufania dołączyła się postawa
sprzeciwu. W opinii abp. Aviza trzeba na
nowo wsłuchać się w motywacje, ponieważ problemy istnieją, ale nie należy ich
rozwiązywać w postawie konfrontacyjnej.
Odnośnie do Legionistów Chrystusa nowy
prefekt wyraził smutek, że za domniemanym charyzmatem stała niegodziwość
założyciela. Jak było to możliwe, pozosta-

Abp Aviz o potrzebie odnowy
zaufania w relacjach z zakonami
Odnowa zaufania w relacjach ze wspólnotami zakonnymi to istotny punkt w pracach
nowego prefekta Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Abp João Bráz
de Aviz mówił o tym w wywiadzie dla
włoskiego miesięcznika 30 Giorni.Zdaniem
brazylijskiego hierarchy w niektórych
zgromadzeniach panuje pewien brak
zaufania do instytucji Stolicy Apostolskiej.

4

je dla niego tajemnicą. Trudnością był dlań
także brak wolności osobistej legionistów
oraz widoczny autorytaryzm panujący w
zgromadzeniu, w którym dyscyplina zdominowała inne dziedziny życia. Abp Avíz
przyznał, że jeszcze jako ordynariusz
Brasilii wycofał swych kleryków z seminariów prowadzonych przez legionistów.
Odnosząc się natomiast do fenomenu
nowych wspólnot definiujących się jako
obrońcy Kościoła i tradycji, brazylijski
hierarcha zaznaczył, że Bóg rozdzielając
swoje dary nie rezerwuje ich tylko dla
jednostek. Podobnie w odniesieniu do
ruchów kontestującymi Kościół lokalny
prefekt kongregacji ds. życia konsekrowanego zauważył, że znakiem Bożym jest
postawa cierpliwości i miłosierdzia wobec
ludzkich ograniczeń. Za: Radio Watykańskie

Sudan Południowy – narodziny
kraju pod znakiem nadziei
W sobotę, 9 lipca 2011 r., Południowy
Sudan stał się niezależnym państwem, 54.
na kontynencie afrykańskim. Z zadowoleniem z powodu tego wydarzenia, tak długo
oczekiwanego przez ludność, miesza się
obawa z racji wciąż trwających konfliktów
na terenach Abyei i Południowego Kordofanu. Lokalny Kościół i Salezjanie angażują się na rzecz zaprowadzania pokoju i
wartości braterstwa wśród ludności.
Oddając 99% głosów „za" w referendum,
które odbyło się w styczniu tego roku,
ludność Południowego Sudanu zdecydowała o powołaniu do życia niezależnego
państwa. Instytucje kościelne, zwłaszcza
katolickie, które towarzyszyły i wspierały
wysiłki w tym względzie, od dłuższego
czasu wyrażały wolę, aby dokonać tego
epokowego zwrotu w klimacie pojednania,
jedności i pokoju, tak, aby rodzący się kraj
mógł zmierzać w kierunku przyszłości
trwałego i pomyślnego rozwoju.
W perspektywie tej bliskiej już niepodle-

głości biskupi siedmiu diecezji Południa,
zgromadzeni w maju tego roku w Dżubie,
zainaugurowali "Program modliwy i działania" Listem, w którym wezwali wiernych
do "wykucia jednego Narodu z każdego
plemienia, języka i ludu" na żywą pamiątkę męczenników, bohaterów i świętych
Sudanu, takich jak święta Józefina Bakhita
i św. Daniel Comboni.
Realizacja "Programu" rozpoczęła się 29
maja: w centrum Dżuby, przyszłej stolicy,
odbyła się procesja z modlitwami i stacjami w najbardziej znaczących miejscach
miasta. W tym czasie także wspólnota
salezjańska z Wasu zorganizowała procesję eucharystyczną.
Pokój i pojednanie znalazły się w centrum
dnia postu i modlitwy (24 czerwca), w
którym wzywano przede wszystkim do
pojednania ludów, także przez odpowiednie obrzędy i użyte symbole. W święto
świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29
czerwca, rozpoczęła się Nowenna pod
hasłem "Jezus, kamień węgielny" położony pod fundament nowego narodu.
Po oficjalnym ogłoszeniu niepodległości,
co nastąpi o północy 9 lipca w Mauzoleum
Johna Garanga w Dżubie, w obecności
licznych przedstawicieli władz państwowych i religijnych z kraju i zagranicy, w
niedzielę, 10 lipca, zostaną odprawione
Msze św. dziękczynne we wszystkich
parafiach kraju.
Wspólnota salezjańska posiada już swoje
placówki w czterech miastach nowego
kraju: Tonj, Wau, Maridi i Dżubie. W tym
ostatnim mieście misje salezjańskie bardzo szybko się rozwijają. Najpierw została
wybudowana aula wielofunkcyjna, w której
dzieci i młodzież mogą się modlić, uczyć i
grać. Następnie został postawiony prefabrykowany budynek, w którym mieszka
wspólnota. Zaś 14 maja została poświęcona przez arcybiskupa miasta, bpa Poalino Lukudu Loro, i otwarta nowa szkoła,

która została powierzona Córkom Maryi
Wspomożycielki.
Innymi projektami, które zostały pomyślnie
zrealizowane, to "Program Wychowania
do Pokoju", trzytygodniowy kurs adresowany do uczniów i nauczycieli szkoły
podstawowej; powstawnie szkoły muzycznej i auli informatycznej dla młodzieży.
Ekonom ośrodka, ks. Johnson Paulraj,
przewiduje otwarcie, do końca 2012 r.,
pierwszych pomieszczeń szkoły średniej.
Za: www.infoans.org

Jezuici walczą z korupcją
w Indiach
Żyjemy w społeczeństwie, w którym zło i
korupcja są na porządku dziennym, dlatego musimy z nimi walczyć. Jezuici mogą w
niej odegrać skuteczną rolę”. Tymi słowami sędzia Sądu Najwyższego Indii Cyriac
Józef, podczas spotkania z okazji złotego
jubileuszu prowincji Kerala, zwrócił się do
jezuitów, prosząc, aby pełnili wiodącą rolę
w szerzeniu świadomości w walce ze złem
przenikającym kraj.
Sędzia, wykształcony w szkołach jezuickich, chwalił wkład Towarzystwa w kształcenie młodzieży i zaangażowanie na rzecz
edukacji ubogich. „Ja sam skorzystałem z
kształcenia przez Towarzystwo: jezuici
mną kierowali i towarzyszyli mi we wzroście mojej wiary. Są tysiące osób, które
skorzystały z pomocy jezuitów, ich wizji i
misji
Kościoła,
powiedział
sędzia.
W uroczystości wziął również udział arcybiskup Maria Callist Soosapakiam z
Trivandrum, który podziękował jezuitom za
założenie szkół w obszarach przybrzeżnych oraz za ich wysiłki w realizacji badań
w celu określenia problemów związanych
z regionami najbiedniejszymi Kerala.
Zauważył także, że dzięki jezuitom, zespoły rybaków w Kerala mogły się rozwijać
społecznie, edukacyjnie i duchowo
Za: www.jezuici.pl

„Centrum jedności im. bł. Jana
Pawła II” w Kamieńcu Podolskim
W piątek, 1 lipca w podczas odpustu w
parafii pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Kamieńcu Podolskim, gdzie
duszpasterzują
księża
chrystusowcy,
odbyło się pobłogosławienie „Centrum
jedności im. bł. Jana Pawła II”. Uroczystości przewodniczył metropolita lwowski ks.
abp Mieczysław Mokrzycki. Obecni byli
także: ordynariusz kamienieckiej diecezji
bp. Leon Dubrawski, przełożony generalny
Towarzystwa Chrystusowego ks. Tomasz
Sielicki, który wręczał medale zasłużonym
dobrodziejom i pracownikom, goście z
Ameryki, Polski oraz licznie zgromadzeni
parafianie i wierni innych kamienieckich
parafii, w sumie około 1500 osób.
Budowa Centrum trwała 5 lat. Mieści się w
nim przedszkole, świetlica środowiskowa,
szkoły: ewangelizacji, muzyczna, tańca,
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języków. Odbywa się tam cała gama zajęć
katechetyczno-duszpasterskich.

Centrum jest miejscem działalności Towarzystwa Polskiej kultury im. bł. Jana Pawła
II, wielu akcji o charakterze kulturalnym,
oświatowym i charytatywnym. Przez Centrum przewija się każdego tygodnia około
500-600 osób. Działalność Centrum w
ostatnich latach bardzo pomnaża liczbę
parafian. W niedzielę po uroczystości (3
lipca) odbył się Festyn parafialny. Za:
www.serwis.chrystusowcy.pl

Pielgrzymkowe szlaki Św. Jakuba
rozwijają się w Europie
Od 2005 roku, kiedy oznaczono w Polsce
pierwszy szlak pielgrzymkowy do Św.
Jakuba w Santiago de Compostella w
Polsce przybyło ponad 2200 km nowych
szlaków, a kolejne 1600 km czeka na
oznaczenie w najbliższym czasie.
Od kilkunastu lat w wielu krajach Europy
pojawiają się piesze i rowerowe szlaki
oznaczone symbolem muszli: to Drogi św.
Jakuba (Caminos de Santiago, Routes of
St. James, Chemins de St. Jacques, Jakobswege).
Służyć one mają pielgrzymom, którzy w
samotności lub małej grupie przemierzać
chcą Stary Kontynent w poszukiwaniu
jego duchowej jedności. Pragną się modlić, przemyśleć swoje życie, odetchnąć
od zabiegania, odkryć pierwotną spójność
naszego Kontynentu albo po prostu zwiedzić ciekawe miejsca, poznać nowych
ludzi czy zażyć ruchu zgodnie z zasadą "w
zdrowym ciele zdrowy duch". Bo właśnie
przeżycie duchowe jest najważniejsze na
tym szlaku.
Nie jest to więc szlak turystyczny: jest to
raczej szansa na "rekolekcje w drodze".
Dla średniowiecznych Europejczyków
istniały trzy odległe miejsca, które - jak
Bóg da - warto było odwiedzić: Grób
Chrystusa w Jerozolimie, Rzym oraz
położony na "końcu świata" grób św.
Jakuba. W pobliżu bowiem "końca świata"
(Finis terrae), najdalej na zachód wysuniętego punktu Kontynentu, w hiszpańskim
Santiago de Compostela (co oznacza po
hiszpańsku: Święty Jakub na Polu
Gwiazd) odnaleziony został grób brata św.
Jana Ewangelisty, pierwszego biskupa

Jerozolimy i pierwszego z dwunastu Apostołów, który zginął śmiercią męczeńską
(w roku 44) - właśnie św. Jakuba Starszego. Powracający stamtąd wiele opowiadali
o niezwykłym miejscu, o drodze oraz
przynosili ze sobą niespotykane w innych
miejscach muszle, nazwane - a jakżeby
inaczej - muszlami św. Jakuba.

przedłużeniem szlaku do Pragi) oraz
pierwszy, dolnośląski odcinek Drogi św.
Jakuba "Via Regia", która ma połączyć
Kraków, Opole, Wrocław i Legnicę ze
Zgorzelcem. Dalej pielgrzymi mogą już iść
istniejącymi szlakami - do Santiago de
Compostela i aż na "koniec świata".
Za: www.pijarzy.pl

Z czasem motyw muszli stał się symbolem
pielgrzymowania, wędrówki z domu do
Domu. Taką właśnie rolę pełni ona także
w herbie papieża Benedykta XVI. Sam zaś
św. Jakub stał się patronem pielgrzymów,
wędrowców i wszystkich podróżujących.
Stąd jego wezwanie otrzymywały liczne
kościoły i szpitale, w których opiekę mogli
znaleźć wszyscy będący w drodze. Powstawały one zwłaszcza przy drogach,
którymi najchętniej szli pątnicy. Szlaki
usiane kościołami, kaplicami czy figurami
św. Jakuba, symbolami muszli (pełniącymi
także rolę drogowskazów) albo schroniskami dla pielgrzymów stworzyły w Europie późnego średniowiecza gęstą sieć,
dzięki czemu jeszcze w końcu XVIII wieku
J.W. von Goethe pisał, iż Europa powstała
na szlakach prowadzących do Compostela. W wyniku przetaczających się przez
Europę Zachodnią walk religijnych XVIXVII wieku rola pielgrzymich szlaków
zaczęła jednak spadać. Bezpieczną drogę
do Hiszpanii utrudniła rewolucja francuska, wojny napoleońskie... Pielgrzymie
trasy do Santiago uległy zapomnieniu.

Benedyktyni wznoszą klasztor nad
Jeziorem Galilejskim

Aż wreszcie w roku 1982 Jan Paweł II
wygłosił w Santiago do Compostela tak
zwany "Akt Europejski", w którym mówił
m.in.: "Ja, Jan Paweł, syn polskiego narodu, który zawsze uważał się za naród
europejski, syn narodu słowiańskiego
wśród Latynów i łacińskiego pośród Słowian, z Santiago kieruję do ciebie, stara
Europo, wołanie pełne miłości: Odnajdź
siebie samą! Bądź sobą! Odkryj swoje
początki. Tchnij życie w swoje korzenie.".
Na efekty tego zaproszenia nie trzeba było
długo czekać. Już cztery lata później Rada
Europy uznała Drogi św. Jakuba za najważniejszy szlak kulturowy Kontynentu i
zachęcała poszczególne osoby, jak i
władze regionów do odtwarzania dawnych, pątniczych szlaków. Kilka lat później
piesi pielgrzymi do Santiago de Compostela wyruszyli z Francji; w 1995 odtworzony został pierwszy odcinek szlaku w
Niemczech, nieco później w Szwajcarii, w
krajach Beneluksu. Zaś w cztery miesiące
po śmierci Papieża-Pielgrzyma, Jana
Pawła II, nastąpiło otwarcie pierwszego
odcinka Camino w Polsce.
Zainicjowana przez "Bractwo św. Jakuba
Apostoła" Dolnośląska Droga św. Jakuba
połączyła Głogów, Jakubów (dawne i
ożywiane na nowo sanktuarium św. Jakuba), Grodowiec, Polkowice, Bolesławiec,
Lubań i Zgorzelec. Do działań tych włączyła się także Fundacja Wioski Franciszkańskiej, która przygotowuje kontynuację
Drogi Dolnośląskiej już na terenie Wielkopolski (równocześnie zaś trwają prace na
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W Ziemi Świętej benedyktyni budują nowy
klasztor. Wznoszą go przy wsparciu niemieckich katolików nad brzegami Jeziora
Galilejskiego, w miejscu, gdzie Pan Jezus
miał dokonać cudu rozmnożenia chlebów i
ryb.

Benedyktyński przeorat w miejscowości
Tabgha w Izraelu, zależny od niemieckiego opactwa Zaśnięcia Matki Bożej na
górze Syjon w Jerozolimie, opiekuje się
tamtejszym sanktuarium Rozmnożenia
Chleba już od 1939 r. Od IV wieku wznosił
się tam bizantyjski kościół, z którego pozostały jedynie mozaikowe posadzki.
Najsłynniejsza przedstawia kosz wypełniony chlebami i dwie ryby. W 1982 r.
zbudowano tam nad zachowanymi mozaikami nowy kościół. W pobliżu są dwa inne
miejsca święte: Góra Błogosławieństw i
kościół Prymatu Piotra.

Opiekujący się sanktuarium benedyktyni
mieszkali dotychczas w domu wybudowanym w latach 50. zeszłego wieku. Wzniesiony bez fundamentów, jest on zagrożony
w przypadku trzęsienia, a leży w strefie
sejsmicznej i jego ściany mają liczne
pęknięcia. Nie zapewnia też spokoju potrzebnego do modlitwy, a sanktuarium
Rozmnożenia Chleba odwiedza dziennie
do 5 tys. pielgrzymów i turystów. Tamtejsi
benedyktyni oprócz własnego życia liturgicznego prowadzą rekolekcje dla osób z
zewnątrz oraz spotkania z niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą z Izraela i terytoriów palestyńskich. Goszczą też często
miejscowe rodziny żydowskie, chrześcijańskie i muzułmańskie. Odczuwano więc
potrzebę budowy nowego klasztoru, by
również w naszych czasach mogły się
spełniać słowa Chrystusa wypowiedziane
w tym miejscu do apostołów: „Pójdźcie wy
sami osobno na pustkowie i wypocznijcie
nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i
odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli
czasu" (Mk 6, 31). Nowy klasztor zapewni
odpowiednie warunki benedyktynom i ich
gościom. W kaplicy będzie klimatyzacja,

bardzo potrzebna w miejscu, gdzie temperatury sięgają w lecie 50º C. Budowa,
której koszta wyniosą 4,8 mln euro, ma się
zakończyć w październiku, a mnisi zamieszkają tam w maju przyszłego roku.
Za: Radio Watykańskie

su. Uważam, że już sama nasza obecność
była największym podarkiem dla tych
dzieci".

Młody Amerykanin o doświadczeniu wolontariusza misyjnego
Dzień Misji Salezjańskich 2011 obchodzi
młodzieżowy wolontariat misyjny. Justin
Paul, młody człowiek, który związany jest
z dziełem salezjańskim w Orange, w Stanach Zjednoczonych, opowiada o tym, w
jaki sposób pobyt misyjny na Haiti pozwolił
mu wzrastać jako osobie, chrześcijaninowi
i członkowi Rodziny Salezjańskiej.
Dzięki temu doświadczeniu misyjnemu
Justyn miał możliwość służenia młodym z
Cap-Haitien, zarówno uczniom szkół, jak i
dzieciom ulicy. Poznał Gavinchy, który
błagał zawsze animatorów o jakiegoś
cukierka, a także Jordany`ego, 18-letniego
studenta mechaniki, a przez niego wielu
innych młodych, którzy uczęszczali do
ośrodka salezjańskiego. "Konwersacja
ograniczała się do pewnych typowych
kwestii, dotyczących pracy, dziewczyn, ale
piękną rzeczą było spędzenie z nimi cza-

Innym ważnym spotkaniem było to z Nehemie, młodym studentkem, uczęszczającym do college`u w Stanach Zjednoczonych, uczącym się na lekarza. Znając
lepiej angielski, Nehemie mógł rozmawiać
z Justinem w sposób bardziej głęboki. "W
naszych rozmowach - opowiada Justin mówiliśmy o naszych zainteresowaniach,
religii, wartościach i celach życia". Z nim
Justin zaczął swoją działalność jako doradca szkolny, której chce poświęcić najbliższe lata swoich studiów uniwersyteckich.
"Doświadczenie

misyjne

pozwoliło

także wzrastać w życiu duchowym - dodaje Justin. "Było piękną rzeczą przebywać
w środowisku, gdzie mogłem dzielić się
otwarcie moimi przekonaniami, wątpliwościami i wiarą. Mądrość grupy i kierownika
duchowego wyniosło mnie na nowy poziom". Bardzo znacząca była zwłaszcza
nocna Msza św. w języku kreolskim i
francuskim. Pomimo zmęczenia "Eucharystia zjednoczyła wspólnotę, jako Rodzinę Salezjańską, w naszej wierze katolickiej".
Ostatnią refleksję, związaną ze swoim
pobytem misyjnym, Justin poświęca pięknie i rozległym zasięgu Rodziny Salezjańskiej: "Na placówce w Orange zauważyłem, jak bardzo ważną rzeczą jest wiedzieć, że jest wiele takich osób jak ja w
Stanach Zjednoczonych. Po pobycie w
domu salezjańskim w innym kraju, zrozumiałem, że jest wiele osób takich jak ja na
całym świecie. Gościnność i radość salezjanów z Cap-Haitien były doprawdy rodzinne. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi
być częścią tego wszystkiego wraz z
wami".
Za: www.infoans.org

mi

Zapowiedzi wydarzeń

Zaproszenie na studia
mariologiczne w ośrodku UKSW
w Niepokalanowie

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w roku akademickim 2010/2011 uruchomił w ramach
studiów niestacjonarnych (zaocznych)
nową specjalność: Mariologię. Inicjatywa ta
jest odpowiedzią na wskazania Międzynarodowej Papieskiej Akademii Maryjnej,
która zachęca, aby osoby odpowiedzialne
za nauczanie i szerzenie kultu maryjnego
były jak najlepiej przygotowane, także
poprzez odpowiednie studia mariologiczne
(por. Nota Międzynarodowej Papieskiej
Akademii Maryjnej z dnia 8 grudnia 2001
roku pt. Matka Boża w badaniach teologicznych i nauczaniu).
Studia te przybliżają studentom rolę i misję
Najświętszej Maryi Panny w historii Zbawienia, w historii naszego narodu, a także
w życiu osobistym poszczególnych chrześcijan. Mają pomóc w przygotowanie kompetentnych wykładowców mariologii dla
Seminariów i innych Wyższych Uczelni
(zgodnie z wymaganiami Kongregacji
Wychowania Katolickiego, zawartymi w
Liście z dnia 25 marca 1988 roku, zatytułowanym Maryja Dziewica w formacji intelektualnej i duchowej). Adresatami studiów
są także kustosze sanktuariów maryjnych
oraz osoby odpowiedzialnych za duszpasterstwo w sanktuariach, duszpasterze

oraz liderzy ruchów i stowarzyszeń maryjnych, a także wychowawcy zakonni.
Wspomniane studia są prowadzone jako
studia doktoranckie z możliwością uzyskania doktoratu z teologii ze specjalności:
mariologia oraz jako studia podyplomowe z
mariologii. W tej chwili studia te kontynuuje
25 osób, zarówno spośród osób świeckich,
jak i duchownych oraz sióstr zakonnych
(15 osób na studiach doktoranckich i 10 na
studiach podyplomowych).

Kadrę profesorską stanowią profesorowie
Wydziału Teologicznego UKSW oraz profesorowie z innych Ośrodków naukowych,
takich jak: Katolicki Uniwersytet Lubelski,
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II –
Wydział w Tarnowie i Uniwersytet Adama
Mickiewicza w Poznaniu, którzy w większości są członkami Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.
Studia odbywają się w Ośrodku NaukowoBadawczym UKSW w Niepokalanowie we
współpracy
z
Instytutem
MaryjnoKolbiańskim „Kolbianum”. Studenci mogą
korzystać z mieszkania i wyżywienia w
miejscowym domu rekolekcyjnym.
Szczegółowe informacje na temat studiów,
warunków przyjęcia i rekrutacji są dostępne
na
stronie
internetowej
www.niestacjonarna.teologia.uksw.edu.pl
pod
zakładką
„Studia”
oraz
www.kolbianum.strefa.pl

Studia te odbywają się w ciągu czterech
tygodniowych zjazdów w ciągu roku, tak
aby zminimalizować niedogodności związane z częstymi podróżami. Ten rodzaj
studiów (niestacjonarnych)
umożliwia
bowiem łączenie pracy duszpasterskiej i
codziennych obowiązków z podjęciem
nauki oraz z pogłębianiem swojej wiedzy
mariologicznej.
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Adres miejsca studiów: - Ośrodek Naukowo Badawczy UKSW, Klasztor Niepokalanów, ul. O. Maksymiliana Kolbego 5, Paprotnia 96-515 Teresin Sekretariat: tel.
46 861 30 35 od poniedziałku do piątku w
godz. 9.00 – 15.00. fax. 46 861 41 99.
Zapytania szczegółowe proszę kierować
na adres: O. Grzegorz Bartosik: bartosik@franciszkanie.com.pl
lub
tel.
691 888 841.

Międzynarodowe Targi Wyrobów
Klasztornych - Bierzwnik 2011
W dniach 15-17 lipca w Bierzwniku na
Pomorzu Zachodnim odbędzie się kolejna
edycja Międzynarodowych Targów Wyrobów Klasztornych. Ich ideą jest zachowanie i prezentacja kulinarnych (i nie tylko)
tradycji zakonnych, a także szeroka promocja regionalnych produktów i ekologicznej żywności.
Targi Wyrobów Klasztornych mają wieloletnią tradycję. Pierwsze międzynarodowe
targi odbyły się w lipcu 2008 r. w Opactwie
Cysterek w Waldsassen w Bawarii (Górny
Palatynat na pograniczu niemieckoczeskim). Kolejne odbyły się w Chorin na
początku maja 2009 r. i były pierwszym
tego typu przedsięwzięciem w obszarze
płn.-wschodniej części Niemiec (pogranicze polsko-niemieckie). Ideą Organizatorów było włączenie do współpracy klasztorów polskich, lub stowarzyszeń przy nich
działających, wytwarzających produkty
oparte na dawnych recepturach.
W I Międzynarodowych Targach Wyrobów
Klasztornych zorganizowanych w 2010 r.
na Pomorzu Zachodnim wzięło udział
kilkunastu wystawców klasztorów niemieckich i polskich oraz liczni wytwórcy wyrobów lokalnych. Targi zorganizowane w
wyjątkowej scenerii wzgórza pocysterskiego klasztoru w Bierzwniku odwiedziło kilka
tysięcy osób. Lokalizacja Bierzwnika na
Szlaku Cysterskim z istniejącym tu bogatym zespołem architektonicznym byłego
opactwa cysterskiego stwarza szczególne
możliwości w poszerzeniu oferty turystycznej.
Ideą Międzynarodowych Targów Wyrobów
Klasztornych jest przetrwanie tradycji
klasztorów działających w przeszłości
przez prezentowanie klasztornych wytwórców z realnymi produktami powstającymi
we współczesnych zakonach. Założeniem
projektu jest również zachęcenie i wsparcie producentów do promowania i sprzedaży polskiej, regionalnej żywności. Poza
wystawieniem, promocją i sprzedażą własnych produktów to także możliwość wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów i uczenia się szacunku dla wieloletniej
tradycji. Zamiarem Organizatorów jest
również zachęcenie społeczności do wygenerowania produktów opartych o uprawy
ekologiczne, co może zachęcić mniejszych
rolników do przekształcenia gospodarstw
w gospodarstwa ekologiczne.

Targi skierowane są w szczególności do
ludzi, którzy pragną powrócić do tego, co
prawdziwe, naturalne, sprawdzone przez
wieki w sferze wytwarzanych przedmiotów,
przygotowania produktów spożywczych,
uprawy zapomnianych roślin czy sporządzania leczniczych preparatów ziołowych
wytwarzanych w oparciu o tradycyjne
receptury. Dla zwiedzających Targi te to
możliwość skosztowania, często po raz
pierwszy, regionalnych potraw oraz uznanych od wieków smakołyk
Za: www.wachock.cystersi.pl

Program salezjańskiego Kongresu
Maryjnego na Jasnej Górze
Został oficjalnie opublikowany program VI
Międzynarodowego Kongresu Maryjnego
ADMA, który odbędzie się w dniach 3-6
sierpnia w Częstochowie w Sanktuarium
Jasnogórskim. Kongres, organizowany
przez Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki (ADMA), jest wydarzeniem, w które
zaangażowana jest cała Rodzina Salezjańska. Przewiduje się udział przeszło
tysiąca osób z prawie 40 krajów.

swojego pontyfikatu: "Totus tuus". „To
motto Kongresu, proponując świętość i
wielką pobożność Maryjną błogosławionego Jana Pawła II, wyraża nasze synowskie
zawierzenie się Maryi Wspomożycielce,
aby kroczyć z Nią na drodze wiary, szerząc wielkie wartości życia, rodziny i wychowania" - dodaje ks. Cameroni.

Program, dostępny na stronie ADMA ,
przewiduje prelekcje o charakterze biblijnym, teologicznym i historycznym, prezentację niektórych praktyk oraz proponuje,
jako świadków, sylwetki niektórych świętych Rodziny Salezjańskiej i samego Jana
Pawła II. Sylwetkę nowego błogosławionego przedstawi kard. Stanisław Dziwisz,
arcybiskup Krakowa. Przewidziane są
udział i przemówienia Przełożonego Generalnego Salezjanów, Ks. Pascuala Cháveza, i Przełożonej Generalnej Córek Maryi
Wspomożycielki, Matki Yvonne Reungoat.
Oficjalnymi językami Kongresu będą:
włoski, angielski, hiszpański i polski. Strona ADMA będzie publikować, w miarę
przebiegu obrad, teksty prelekcji. Poprzez
streaming będzie można śledzić przebieg
obrad na stronie missionidonbosco.tv.
V Kongres Maryjny ADMA odbył się w
Sanktuarium Narodowym Maryi Wspomożycielki w Mieście Meksyk w dniach 17-20
sierpnia 2007 r.
Za: www.infoans.org

Plener malarski w Bagnie

"Łaska uczestnictwa w Kongresie w Częstochowie, w Sanktuarium Czarnej Madonny, miejscu bogatym w wiarę, historię i
duchowość, chce być bodźem odnowy, w
szkole Maryi, naszego zaangażowania na
rzecz bycia autentycznymi uczniami i
pełnymi pasji apostołami niosącymi młodzieży Ewangelię" - stwierdza z zadowoleniem ks. Pierluigi Cameroni, Postulator
Rodziny Salezjańskiej i światowy Animator
duchowy ADMA.

Kongresowi będzie przyświecać dewiza,
jaką nowy błogosławiony Jan Paweł II, tak
bardzo złączony z kultem Maryjnym i
Sanktuarium w Częstochowie, wybrał dla
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Od poniedziałku, 4 lipca, odbywa się w
Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie k. Obornik Śl. odbywa
się XIV Międzynarodowy Plener Malarski
„Oborniki Śląskie 2011”. W plenerze, już
po raz trzeci organizowanym w Bagnie,
bierze udział czternastu artystów. Zwieńczeniem pleneru będzie wernisaż w sobotę, 9 lipca, o godz. 17.00. Będzie można
wtedy nie tylko zobaczyć, ale także nabyć
po atrakcyjnej cenie namalowane obrazy.
Od godz. 16.00 istnieje możliwość zwiedzenia z przewodnikiem zabytkowego
pałacu, w którym znajduje się Seminarium.
Informację o wcześniejszych plenerach w
Bagnie i ich atmosferze można znaleźć w
artykule „Spotkanie sztuki z teologią pod
auspicjami Salwatorianów” na stronie:
http://www.wiadomosci24.pl/artykul/spotka
nie_sztuki_z_teologia_pod_auspicjami_sal
watorianow_147179-4--1-a.html
Bogdan Giemza SDS

