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Wiadomość tygodnia

Rodzina Salezjańska na Jasnej Górze
VI Międzynarodowy Kongres Maryi
Wspomożycielki, gromadzący przestawicieli Rodziny Salezjańskiej z całego
świata, odbywał się w dniach 3-6 sierpnia na Jasnej Górze.
Przeszło 1100 uczestników zostało przywitanych w Auli Ojca Kordeckiego Jasnogórskiego Sanktuarium przez organizatora
spotkania ks. Adriano Bregolina, arcybiskupa
metropolitę
częstochowskiego
Stanisława Nowaka i Przełożonego Generalnego ks. Pascuala Cháveza Villanueva.
Inicjatorem tego spotkania Rodziny Salezjańskiej jest Stowarzyszenie Maryi
Wspomożycielki (ADMA).
Ks. Bregolin, Wikariusz Przełożonego
Generalnego i główny animator Rodziny
Salezjańskiej, witając przybyłych przypomniał, że na zakończenie V Kongresu,
odbywającego się w Mieście Meksyk w
sierpniu 2007 r., ks. Chávez wskazał
uczestnikom, a zwłaszcza członkom
ADMA, trzy szczególne obszary zaangażowania: przypomnienie i niezachwiane
proponowanie wszystkim grupom Rodziny
Salezjańskiej kultu Maryi Wspomożycielki,
stanowiącego nieodzowną charakterystykę życia ks. Bosko i Duchowości Salezjańskiej; propagowanie pobożności maryjnej szczególnie wśród młodzieży i młodych rodzin; pogłębienie pobożności ma
ryjnej, przede wszystkim w świetle adhortacji apostolskiej papieża Pawła VI "Marialis Cultus".
Następnie zabrał głos Arcybiskup Częstochowy Stanisław Nowak: „Jako arcybiskup
metropolita tego miejsca powiem, że
czujemy się bardzo złączeni z Salezjanami i Córkami Maryi Wspomożycielki, którzy nie oszczędzają się w pracy na rzecz
najuboższej młodzieży. Jesteśmy dumni z
ich obecności. Dzięki waszej wspaniałej
Rodzinie w naszej diecezji jest więcej
światła i radości”.
Po czym głos zabrał Ojciec Rodziny Salezjańskiej, ks. Pascual Chávez Villanueva,
który skierował tradycyjne "słówko na
dobranoc". Wymieniając grupy Rodziny
Salezjańskiej, które odnoszą się w swojej
nazwie do tytułu Wspomożycielki, stwier-

dził: "Można zatem zasadnie twierdzić, że
Rodzina Salezjańska jest Rodziną Maryjną". Hasło Kongresu „Totus Tuus", wskazując na świętość i wielką pobożność
maryjną błogosławionego Jana Pawła II,
wyraża także synowskie zaufanie Rodziny
Salezjańskiej do Maryi Wspomożycielki.
Przypomniał, że Mama Małgorzata przypomniała Jankowi w przededniu jego
wyjazdu do seminarium: "Kiedy przyszedłeś na świat, poświęciłam cię Najświętszej Maryi Pannie, kiedy rozpocząłeś
studia, poleciłam ci nabożeństwo do naszej Matki; a teraz polecam abyś „był cały
Jej", kochaj kolegów czczących Maryję, a
jeśli zostaniesz księdzem, zawsze zachęcaj i propaguj nabożeństwo do Maryi".
Drugi dzień VI Światowego Kongresu
Maryi Wspomożycielki rozpoczął się Eucharystią u stóp obrazu Czarnej Madonny
w Sanktuarium Jasnogórskim. Na dwie
sesje obrad, do południa i po południu,
złożyły się konferencje, świadectwa i
doświadczenia, które uwypukliły niektóre
rysy maryjne i przybliżyły interesujące
sylwetki czcicieli.
Mszy św. przewodniczył Przełożony Generalny ks. Pasqual Chávez Villanueva.
Ks. Franco Lotto, Rektor Bazyliki Maryi
Wspomożycielki w Turynie, wygłosił homi-
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lię. Komentując niektóre fragmenty maryjne, a w sposób szczególny ten mówiący o
Weselu w Kanie, podkreślił obecność,
macierzyńską rolę i zatroskanie Maryi.
Pierwszą konferencję, o charakterze biblijnym, wygłosił ks. Juan José Bartolomé:
"Wspomożycielka i Matka wszystkich
wierzących. O roli Maryi w życiu wiary
ucznia na podstawie Ewangelii św. Jana".
Świadectwo przedstawił ks. Zenon Klawikowski, wykładowca Duchowości salezjańskiej w Lądzie. Ks. Klawikowski uwypuklił specyfikę kultu maryjnego w duchowości narodu polskiego. W drugiej części
dopołudniowej sesji miała miejsce prezentacja doświadczeń życia grup i członków
Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki
(ADMA) z różnych krajów. Pierwsze dwa
dotyczyły współpracy Duszpasterstwa
Młodzieży i ADMY w Torrent (Hiszpania)
oraz historii Ady i Andrei, rodziny z Turynu
(Włochy).
Tradycyjne, salezjańskie "słówko na dobranoc" skierowała Matka Yvonne Reungoat. Przełożona Generalna Córek Maryi
Wspomożycielki przypomniała, w jaki
sposób kult maryjny wpisuje się w DNA
Rodziny duchowej, która zrodziła się z
charyzmatu Ks. Bosko: "Związek z kultem
maryjnym naszej Rodziny zakłada poszu-

kiwanie Jezusa i dróg, które do Niego
prowadzą każdego dnia. Maryja prowadzi
nas do Jezusa, sprawia, żę stajemy się
częścią Kościoła, łączy nas w jedną Rodzinę, umacnia naszą wspólnotę, zachęca
do wypełniania powierzonej nam misji
polegającej na byciu dla młodego pokolenia wyrazem miłości Bożej.
Dzień zakończył się modlitwą różańcową,
odmówioną w różnych językach, na jasnogórskich wałach; rozważania zaczerpnięto z pism kard. Augusta Hlonda i Listu
Apostolskiego Jana Pawła II o Różańcu.
Trzeci dzień obrad VI Światowego Kongresu Maryi Wspomożycielki na Jasnej
Górze obracał się przede wszystkich
wokół trzech “pasji” Ks. Bosko, które charakteryzują duchowość salezjańską: Eucharystia, Papież i Maryja.
Dzień rozpoczął się Mszą świętą. Przełożony Generalny w swojej homilii wybrał
jako myśl przewodnią zdanie, które mogłoby podsumować cały pontyfikat Jana
Pawła II: „Nie chciałbym niczego innego,
jak tylko przywrócić Boga światu". „Myślę,

że to pragnienie najbardziej leżało mu na
sercu, dlatego niósł Ewangelię na krańce
świata i mówił o niej na wszystkich placach, gdzie go zapraszano, aby zabrał
głos. Jan Paweł II - lampa, która świeci,
oświeca umysł i rozgrzewa serca. Człowiek, wierzący, pasterz, Namiestnik Chrystusa, który przemawiał swoimi słowami i
życiem".
Po Mszy św., u stóp Carnej Madonny,
zgromadziły się - wokół swojej Przełożonej
Generalnej, Matki Yvonne Reungoat Córki Maryi Wspomożycielki, aby odnowić
swoje śluby i modlić się, wraz z wszystkimi
obecnymi, za cały Instytut, powierzając go
Maryi. W ten sposób, poprzez zawierzenie
Maryi, rozpoczęły się obchody 140. rocznicy założenia Zgromadzenia Córek Maryi
Wspmożycielki.
Postacią zaprezentowaną w ramach przestrzeni "Świadectwo" była sylwetka błogosławionego Jana Pawła II. Wyjątkowym
świadkiem był kard. Stanisław Dziwisz,
arcybiskup Krakowa, który przez czterdzieści lat był osobistym sekretarzem
nowego błogosławionego.

„Doświadczenie" zostało przedstawione
przez siostrę Rosalinę Ravasio, założycielką Wspólnoty "Shalom" w Palazzolo
Sull'Oglio (Włochy), powstałej z myślą o
młodzieży uzależnionej od narkotyków i
tych, którzy przeżywają problemy typowe
dla młodzieży. Zakonnica opowiedziała o
tym, w jaki sposób, w ramach wspólnoty,
zainicjowała młodzieżową grupę ADMA o
nazwie „Moc ducha z Maryją Wspomożycielką".
Czas popołudniowy rozpoczęła Adoracja
Eucharystyczna, celebracja modlitewna w
różnych językach. Potem był odpowiedni
czas do pracy w grupach językowych.
Wieczór zakończył się "Apelem" w Jasnogórskim Sanktuarium i modlitwą za chorych, cierpiących, prześladowanych z
powodu wiary i tych, którzy przeżywają
trudności.
Całość relacji na: www.infoans.org

Wiadomości krajowe
Jubileusz 150-lecia Zgromadzenia
Sióstr św. Dominika
8 sierpnia 2011 roku, w kościele parafialnym w Tarnobrzegu-Wielowsi rozpoczynają się uroczystości jubileuszowe 150-lecia
Zgromadzenia Sióstr św. Dominika. Tam
bowiem znajduje się dom macierzysty
dominikanek oraz grób Założycielki, Sługi
Bożej Matki Kolumby Róży Białeckiej.
Uroczystej Eucharystii, podczas której
śluby wieczyste złoży pięć sióstr, przewodniczyć będzie o godz. 10.00 ordynariusz sandomierski, bp Krzysztof Nitkiewicz. (…)

Przed 150 laty młoda, zaledwie 19 - letnia
dziewczyna ze szlacheckiego rodu, Róża
Białecka poszła śladami św. Dominika.
Zostawiła wszystko, co kochała: dom,
rodzinę, majątek, przyjaciół, nawet ojczy-

znę, i wyjechała do Francji, żeby odbyć
nowicjat u sióstr dominikanek czynnych w
Nancy. Przyjęła dominikański habit oraz
imię zakonne: Maria Kolumba. Dwa lata
później, tuż po nowicjacie, wróciła do
Polski, żeby założyć Zgromadzenie. Bez
żadnego doświadczenia, wsparcia, z pustymi rękami. To, co ją prowadziło, to
pewność, że nowe Zgromadzenie (w dobie
kasaty zakonów przez zaborców!) nie jest
jej wymysłem, lecz Bożym wezwaniem do
szukania nowych dróg apostolstwa i miłości.
Pierwszy klasztor zgromadzenia dominikanek czynnych powstał w Wielowsi (dziś
dzielnica Tarnobrzega). Matka Kolumba
świadomie wybrała wieś. W jej czasach
było to miejsce największej biedy materialnej i duchowej. Przez całe swoje dzieciństwo i młodość cierpiała na widok przymierających głodem chłopów. Na relacje między polskim ziemiaństwem a ludem padał
także cień rzezi galicyjskiej z 1848 r., kiedy
chłopi, podbuntowani przez zaborcę, wymordowali okoliczną szlachtę. Pierwsze
siostry od samego początku miały mnóstwo pracy: katechizowały dzieci i młodzież, również w niedziele i święta, wszędzie, gdzie tylko się dało - nawet na pastwiskach - uczyły w szkole parafialnej,
którą zaraz objęły, opiekowały się chorymi
i czuwały przy umierających w ich domach.
Obecnie trwa proces beatyfikacyjny Matki
Kolumby Białeckiej. 20 grudnia 2004 roku,
w obecności Ojca Świętego, dziś już Błogosławionego Jana Pawła II, został promulgowany Dekret heroiczności cnót Matki
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Białeckiej - przysługuje Jej od tej chwili
tytuł Czcigodnej Sługi Bożej. Zob.
www.dominikanki.pl

Rozpoczął się 751. Jarmark Dominikański w Gdańsku
Morski Odpust Św. Dominika, procesja
ulicami miasta oraz Msza św. pod przewodnictwem abpa Gocłowskiego rozpoczęły w niedzielę 31.08 Jarmark Dominikański w Gdańsku. Miejskiej imprezie już
po raz dziesiąty towarzyszy przygotowany
przez dominikanów Festiwal Św. Dominika
„Dusza Jarmarku”.

Jarmark Dominikański to największa w
Polsce i jedna z największych w Europie
plenerowa impreza o charakterze handlowo-kulturalnym. Nierozerwalnie związana
jest z zakonem dominikanów. Od dziesięciu lat gdańscy dominikanie przywracają
komercyjnemu Jarmarkowi jego religijny
charakter, organizując Festiwal „Dusza
Jarmarku".
W ramach Festiwalu „Dusza Jarmarku" na
placu przed kościołem dominikanów odbę-

dzie się 10. edycja Kina pod niebem: - W
tym roku będzie można oglądać filmy o
przyjaźni. Pokażemy filmy, które prezentują różne aspekty tej relacji - opowiada o.
Michał Mitka, przeor gdańskich dominikanów. - Może ona być lekarstwem, pomaga
przekraczać podziały, a czasem zamienia
się w miłość - dodaje. Wśród filmów znajdą
się m.in. "Ogród Luizy", "Jak zostać królem?" czy "Ludzie Boga".
Program Festiwalu
Od soboty, 30 lipca do 7 sierpnia w kaplicy
Św. Jacka można było obejrzeć wystawę
"Piękno ikony". Znalazły się tam ikony
powstałe podczas warsztatów ikonograficznych prowadzonych w ramach Studium
Chrześcijańskiego Wschodu w dominikańskim klasztorze w Warszawie na Służewie.
Będzie tam również działać "kącik ikonografa" pokazujący zwiedzającym kolejne
etapy pracy nad tworzeniem ikony (…)
W środę, 17 sierpnia odbędzie się uroczystość Św. Jacka. O godz. 18.00 rozpocznie
się Msza św. ku czci św. Jacka - patrona
Polskiej Prowincji Dominikanów, godzinę
późnej - nieszpory gregoriańskie. A o
19.30 odbędzie się koncert śpiewu chorałowego w wykonaniu zespołu Schola Cantorum Minorum Chosoviensis.
Festiwal Św. Dominika "Dusza Jarmarku"
to również koncerty organowe, miasto
wolnej sztuki "FreeArtCity" czy "Kalejdoskop - przewrotne oko, interaktywna wystawa edukacyjna".
Za: www.dominikanie.pl

VII Ogólnopolska Modlitwa o
Trzeźwość Narodu w Miejscu Piastowym
„Każdy z nas niech prosi bł. Bronisława
Markiewicza o pomoc w zrozumieniu i
przejęciu się ideą trzeźwości, bo on mówił,
że Polska albo będzie trzeźwa, albo jej
wcale nie będzie” – mówił abp Józef Michalik podczas Mszy świętej w Miejscu
Piastowym.

W poniedziałek, pierwszego dnia sierpnia,
do sanktuarium św. Micha-ła Archanioła i
bł. Bronisława Markiewicza na Podkarpaciu, przybyło kilka tysięcy wiernych, by
uczestniczyć w VII Ogólnopolskiej Modlitwie o Trzeźwość Narodu. Spotkanie,
zorganizowanej przez Zgromadzenia św.
Michała Archanioła i Stowa-rzyszenie

„Trzeźwa Polska”, transmitowane było
przez Telewizję Trwam i Radio Maryja.

kowski, ks. Tadeusz Musz oraz s. Hiacynta
Popiel, michalitka.
Za: www.michalici.pl

Pierwszym punktem modlitewnego spotkania o trzeźwość narodu była sesja naukowa „Przepowiadanie błogosławionych:
Jana Pawła II i Bronisława Markiewicza
jako wytyczne dla odnowy moralnej narodu
w tym przede wszystkim dla jego otrzeźwienia", która odbyła się w pobliskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks.
Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym. Spotkaniu przewodniczył senator RP
Kazimierz Jaworski, prezes Stowarzyszenia „Trzeźwa Polska".

Niepokalanów: Ogólnopolski Dzień
Modlitw MI

Bezpośrednio przed Eucharystią młodzież i
chór „Młodzi Jana Pawła II" pod dyrekcją
ks. Janusza Zajdla z Krosna i pani Marioli
Rybczak przedstawili audycję pt.: „Błogosławione wołanie Błogosławionych Rodaków". Ten sam chór śpiewał później podczas Mszy świętej.
Uroczystej liturgii eucharystycznej o godz.
18.45, koncelebrowanej przez ponad 80
kapłanów,
przewodniczył
metropolita
przemyski ks. abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
„Modlitwa o trzeźwość narodu jest jakimś
szczególnym wyrazem podjęcia odpowiedzialności za to, co wielkie i piękne
w naszej Ojczyźnie, ale także za to co
słabe, a co czeka na umocnienie ludzkim,
życzliwym, wyciągniętym do drugiego
człowieka sercem, dłonią i modlitwą" powiedział na rozpoczęcie liturgii ks. Arcybiskup.
Obecny był także bp Kazimierz Górny,
ordynariusz diecezji rzeszowskiej oraz bp
Tadeusz Bronakowski z Łomży, przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości przy KEP, który wygłosił homilię. Podkreślił w niej rolę mediów, rządu, a także
rodzin w propagowaniu ideału trzeźwości.
Alarmował, że coraz większa liczba młodzieży niepełnoletniej spożywa alkohol.
Apelował do władz o podjęcie działań,
które przyczyniłyby się do zbudowania
atmosfery trzeźwości w naszym narodzie.
Kaznodzieja zwrócił się do wiernych z
prośbą o podjęcie modlitwy w intencji
trzeźwości, a także o odpowiedzialność i
świadectwo trzeźwego życia. „Musimy
wszyscy zacząć pracować nad trzeźwością
narodu - wołał bp Bronakowski. - Budujmy
razem Polskę wierną i solidarną a nie
browarną!".
VII Ogólnopolska Modlitwa o Trzeźwość
Narodu połączona była ze spotkaniem
Rodziny Radia Maryja. Zwieńczeniem
uroczystości na Podkarpaciu były, transmitowane przez Radio Maryja, rozmowy
niedokończone na temat: „Co błogosławieni: Jan Paweł II i Bronisław Markiewicz
uczynili, aby Polska była trzeźwa?". W
rozmowie wzięli udział Kazimierz Jaworski,
senator RP, prezes Stowarzyszenia
„Trzeźwa Polska", ks. bp Tadeusz Brona-
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Kilka tysięcy pielgrzymów z całej Polski
przybyło do Niepokalanowa na doroczny
zjazd Rycerstwa Niepokalanej (MI), który
odbywał się 30 i 31 lipca. W niedzielę, 31
lipca o godz. 11.00 uroczystej Eucharystii
przewodniczył i homilię wygłosił ordynariusz diecezji tarnowskiej bp Wiktor
Skworc. W koncelebrze wzięli udział: prowincjał franciszkanów z Warszawy o.
Mirosław Bartos OFMConv, gwardian i
kustosz sanktuarium z Niepokalanowa o.
Stanisław Piętka OFMconv oraz kilkudziesięciu kapłanów opiekunów kół MI z całej
Polski.
Diecezja tarnowska szczyci się największą
liczebą rycerzy Niepokalanej, za co o.
Piętka złożył serdeczne podziękowanie na
ręce bp. Wiktora Skworca. Tegoroczny
Ogólnopolski Dzień Modlitw Rycerstwa
Niepokalanej, odbywający się pod hasłem
"Nie gaście ducha o. Maksymiliana" wpisuje się w trwający właśnie Rok świętego
Maksymiliana.

Centralne uroczystości 70. rocznicy śmierci franciszkańskiego męczennika z Auschwitz, odbędą się w dniach 13 i 14
sierpnia w Centrum św. Maksymiliana w
Harmężach koło Oświęcimia i w byłym
niemieckim obozie Auschwitz w Oświęcimiu oraz 14 i 15 sierpnia w Niepokalanowie. Ogólnopolski Dzień Modlitw Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie
organizowany jest od 1979 roku z inicjatywy br. Innocentego Wójcika (1918-1994),
dla upamiętnienia dobrowolnego zgłoszenia się o. Kolbego na śmierć głodową w
obozie koncentracyjnym Auschwitz w
zamian za Franciszka Gajowniczka. Było
to w ostatnich dniach lipca 1941 roku, a
zakończyło heroiczną śmiercią o. Maksymiliana w bunkrze głodowym 14 sierpnia
1941 roku.
Za: www.franciszkanie.pl

Nowa przełożona generalna
służebniczek wielkopolskich
Służebniczki wielkopolskie mają nową
przełożoną generalną. Obradująca w Luboniu-Żabikowie kapituła Zgromadzenia
Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny dokonała

wyboru dokładnie w 140. rocznicę śmierci
założyciela, bł. Edmunda Bojanowskiego.
Nową matką generalną została s. Maria
Rafała Kisiel. Ma ona 48 lat i pochodzi z
Gardei na Pomorzu. Przez ostatnie 13 lat
pracowała na misjach w Kazachstanie,
gdzie była koordynatorką prac swego
zgromadzenia, które również reprezentowała wobec miejscowych władz kościelnych i państwowych. Obecnie zastąpi na
stanowisku przełożonej generalnej m.
Oktawianę Olejnik, która kierowała zgromadzeniem służebniczek wielkopolskich
od 1999 r.
Za: Radio Watykańskie

Rekolekcje Ruchu Czystych Serc
W dniach od 25 lipca do 2 sierpnia w
Gródku nad Dunajcem odbyły się 12 rekolekcje Ruchu Czystych Serc organizowane
przez księży chrystusowców. Głównym
organizatorem i pomysłodawcą spotkania
młodych jest ks. Mieczysław Piotrowski
TChr wraz z redakcją czasopisma „Miłujcie
się”. Na dziewięciodniowe duchowe ćwiczenia przyjechało ponad 230 osób z
różnych stron Polski, a także z zagranicy: z
Niemiec, Irlandii, Austrii, Litwy i Ukrainy.

Antoni Zięba, Lech Dokowicz, starali się
językiem fachowym , a jednocześnie przystępnym, mówić o miłości do bliźniego, o
intymnych relacjach pomiędzy chłopakiem
a dziewczyną, o odkrywaniu daru, jakim
jest własne ciało i szacunku do niego i
ciała drugiej osoby oraz o zagrożeniach
duchowych w XXI wieku, a także o obronie
życia poczętego. Młodzi przyjechali szukać
odpowiedzi na swoje pytania: jak kochać,
gdzie jest granica w tzw. fizyczności i wiele
innych. Wielu przyjechało ze swoją „drugą
połówką" i wraz z nią uczyło się miłości i
rozpalało w sobie pragnienie świętości, bo:
„Błogosławieni czystego serca, oni Boga
oglądać będą".
W czasie rekolekcji nie zabrakło czasu na
Mszę Św., adorację Najśw. Sakramentu,
spowiedź, codzienny różaniec, spotkania w
grupach, ale także rekreacje, tańce, zabawy. Ostatniego dnia młodzież wraz z organizatorami udała się do miejscowości
Zabawa, gdzie znajduje się sanktuarium bł.
Karoliny Kózkówny, patronki Ruchu. Tam
odbyło się odsłonięcie i poświęcenie tablicy informującej, że to sanktuarium jest
światowym centrum Ruchu Czystych Serc.
Za: www.chrystusowcy.pl

Bp Jan Szlaga ustanowił
Sanktuarium MB Szkaplerznej
w Zamartem

Rekolekcje RCS to niezwykły czas spotkania z Panem Bogiem, drugim człowiekiem i
samym sobą. Kierowane są do tych, którzy
chcą żyć głęboką wiarą i swoją młodość
ułożyć z Bogiem. Specjalnie zaproszeni
prelegenci i goście, m.in. Jacek Pulikowski,

Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny w Zamartem powierzona Karmelitom Bosym Prowincji Warszawskiej 1 lipca
1994 roku jest miejscem dynamicznie
rozszerzającego się kultu Matki Bożej z
Góry Karmel. Szczególną okazją do pogłębienia tego kierunku duchowości był
jubileusz 750-lecia objawień Matki Bożej,
obchodzony w roku 2001.
Kościół w Zamartem poddano wielorakiej
renowacji wewnątrz i zewnątrz, dzięki
czemu stał się jeszcze bardziej czytelnym

znakiem właściwie prowadzonego duszpasterstwa. W ciągu całego roku, a szczególnie w święta Maryjne, przybywają do
Zamartego liczne grupy pielgrzymów,
którzy niejako dopełniają warunku określonego przez Kodeks Prawa Kanonicznego,
że sanktuarium jest miejscem, do którego
pielgrzymują liczni wierni z powodu szczególnej pobożności (kan. 1230).

Na tej podstawie, przychylając się do
prośby Ojca Prowincjała Warszawskiej
Prowincji Karmelitów Bosych, uwzględniając poparcie tej prośby przez prezbiterium
dekanatu kamieńskiego, w dniu dzisiejszym ustanawiam kościół Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny w Zamartem
diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej
Szkaplerznej, którego kustoszem będzie
każdorazowy proboszcz parafii. Do obowiązków kustosza należy przestrzeganie
wskazań Kodeksu Prawa Kanonicznego
odnośnie do sanktuariów, zwłaszcza kan.
1232-1234.
Niech to Sanktuarium promieniuje łaskami
wypraszanymi przemożnym orędownictwem Matki Bożej Szkaplerznej. Ku temu z
serca błogosławię + Jan Bernard Szlaga
Biskup Pelpliński
Za: www.karmelicibosi.pl

Wiadomości zagraniczne
20. lecie męczeńskiej śmierci
franciszkanów w Peru

i - generalnie - chrześcijańskim" - mówi o.
Jacek Lisowski, delegat prowincjała franciszkanów w Peru.

Jutro 9 sierpnia mija 20. rocznica śmierci
męczeńskiej polskich misjonarzy franciszkanów w Peru. Uroczystości upamiętniające o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o.
Michała Tomaszka odbywają się w miejscu męczeństwa - w Pariacoto i w rodzinnych stronach zakonników - w Zawadzie
k. Tarnowa i Rychwałdzie k. Żywca. Poprzedził je dwudniowy kongres w stolicy
Peru - Limie.

Wykłady poświęcone zostały refleksji nad
męczeństwem w XX i w XXI wieku, ze
szczególnym uwzględnieniem franciszkańskich męczenników w historii Kościoła.
Podczas kongresu duchowni i świeccy
współpracownicy męczenników sprzed 20
lat złożyli świadectwa o ich życiu i pracy.
Kongresowi towarzyszyła wystawa o
męczennikach z Pariacoto, przygotowana
przez ambasadę RP w Peru. W spotkaniu
naukowym wziął udział generał franciszkanów z Rzymu o. Marco Tasca OFMConv.
Za: www.franciszkanie.pl

Młodzież ignacjańska
na Magis 2011

"Celem kongresu (5-6 sierpnia) była popularyzacja postaci męczenników, refleksja
nad fenomenem męczeństwa i jego roli w
doświadczeniu misyjnym, franciszkańskim

W Hiszpanii trwają już imprezy poprzedzające madryckie spotkanie. Ponad 3
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tysiące młodzieży z 50 krajów przybyło do
Loyoli, aby wziąć udział w Magis 2011 i
przygotować się do Światowych Dni Młodzieży. Organizatorami spotkania są
jezuici z Hiszpanii i Portugalii oraz żeńskie
zgromadzenia zakonne o duchowości
ignacjańskiej.

Magis 2011 to program specjalnie przygotowany dla młodych żyjących duchowością ignacjańską, którzy wezmą udział w
Światowych Dniach Młodzieży w Madrycie. Do sanktuarium św. Ignacego w
Loyoli przyjechało ponad 3 tys. osób z 50
krajów świata, w tym z Indii, Nigerii, Chile,
Indonezji i Belgii. Uroczyste rozpoczęcie
miało miejsce 5 sierpnia późnym wieczorem. Po powitaniu w różnych językach,
grupa jezuitów z Portugalii wraz z młodzieżą przedstawiła spektakl prezentujący
życie św. Ignacego w nawiązaniu do
współczesnych czasów i wyzwań, jakie
stają przed młodzieżą. „Był to wspaniały
spektakl światła, muzyki, tańca i ognia;
walka między dobrem i złem" - mówi
Alejandro Labajos SJ, odpowiedzialny za
muzykę Magis 2011.
Impreza odbywa się pod hasłem „Z Chrystusem w sercu świata" i dzieli się na trzy
etapy: spotkanie w Loyoli (5-7 sierpnia),
doświadczenia w grupach w różnych
miejscach w Hiszpanii i Portugalii (8-15
sierpnia) oraz przyjazd do Madrytu (15
sierpnia) i udział w Światowych Dniach
Młodzieży (16-21 sierpnia). Spotkanie w
Loyoli ma na celu ożywienie duchowości
ignacjańskiej oraz przygotowanie młodzieży do przeżycia kolejnych tygodni.
Zakończy je uroczysta Msza, której będzie przewodniczył generał jezuitów, o.
Adolfo Nicolás SJ. Dokona on symbolicznego rozesłania młodych pielgrzymów do
różnych miejsc Hiszpanii i Portugalii przed
Światowymi Dniami Młodzieży w Madrycie.
Wydarzenia Magis 2011 można śledzić na
oficjalnej
stronie
internetowej:
www.magis2011.org.

Tywrów - Festiwal Tchnienie Życia
„Podych żyttia, podych żyttia! Podych
ljubowi i nadii…” – śpiewało radośnie 240
młodych ludzi zgromadzonych na festiwalu młodych „Tchnienie życia” w ukraińskim
mieście Tywrów na Podolu u stóp ruin
kościoła i klasztoru, który nakładem wielkiej pracy i wielkiego wysiłku ojcowie

oblaci i współpracująca z nimi młodzież
odbudowują.
Festiwal
organizowany
przez młodzież i oblatów odbywał się w
dniach od 27 lipca do 1 sierpnia 2011
roku. Był to już drugi festiwal w Tywrowie,
a trzeci na Ukrainie. Zjechali się na niego
ludzie z całej Ukrainy, a nawet z Polski.
Część Polaków pracowała na Ukrainie już
dwa tygodnie przed festiwalem w ramach
Wolontariatu Misyjnego Niniwy.
Nazwa festiwalu mówi sama za siebie.
Najważniejszą dla wszystkich sprawą była
obecność Boga. „Tchnienie życia" to coś
więcej niż festiwal i coś więcej niż rekolekcje. Każdy mógł tam usłyszeć głos
Boga w swoim sercu, doświadczyć Jego
działania w swoim życiu. Bardzo umacniające, dodające siły i radości jest też działanie wspólnoty. Wielu młodych w swojej
codzienności nie ma możliwości spotykać
się z rówieśnikami, którzy żyją podobnymi
wartościami. Te kilka dni w Tywrowie
pozwalają zobaczyć, że nie jesteśmy sami
w swoich przekonaniach, że warto walczyć, by te wartości obronić i zachować.
Każdy dzień rozpoczyna się i kończy
wspólną modlitwą, a w jego centrum jest
Eucharystia. Przez cały dzień, aż do
późnego wieczora jest możliwość cichej
adoracji Najświętszego Sakramentu w
klasztornej kaplicy. Z tej możliwości korzysta zawsze wiele osób, przez cały czas
trwania festiwalu Pan Jezus nigdy w tej
kaplicy nie był sam. Ważnym punktem
programu są też konferencje, głoszone
przez oblatów i zaproszonych gości. Po
konferencjach jest zawsze szczególny
czas poświęcony na pracę w kilkuosobowych grupkach dzielenia. Wtedy właśnie
jest możliwość porozmawiać o tym, co się
usłyszało, zadać pytanie, dowiedzieć się,
co inni myślą na dany temat i po prostu
poznać nowe osoby.
Organizatorzy festiwalu pomyśleli nie
tylko o rozwoju duchowym, ale i o pomnażaniu talentów. Zorganizowane są różnego rodzaju warsztaty dla chętnych - np.
taneczne, fire show, bębniarskie. W
ostatnim dniu festiwalu jest pokaz na
zakończenie warsztatów i wszyscy, którzy
brali w nich udział mogą pochwalić się
swoimi nowo nabytymi umiejętnościami.
Wielką atrakcją w Tywrowie jest też zawsze możliwość kąpieli w rzece Bug.
Niedzielnej Eucharystii, która ze względu
na ulewny deszcz odbyła się w kościele,
tradycyjnie przewodniczył bp Leon Dubrawski, Na zakończenie liturgii ksiądz
biskup pobłogosławił dwóch rowerzystów
(jeden z nich jest ojcem oblatem), którzy
mają dołączyć do uczestników rowerowej
wyprawy „Tour de Mazenod" jadącej z
polskiego Centrum Formacji Niniwy w
Kokotku koło Lublińca do Maroka przez
Madryt (Światowe Dni Młodzieży). Po
Mszy św. bp Leon dołączył do uczestników festiwalu, by zjeść pod gołym niebem
wspólną kolację.
Codziennie wieczorem festiwalowe życie
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skupia się wokół sceny, na której któryś z
zaproszonych zespołów daje koncert. W
tym roku w ostatnim dniu festiwalu wystąpił „Maleo". Był to koncert typu „wisienka
na torcie", o czym świadczył bawiący się
tłum i okrzyki „biiis!".
Koncert Darka Malejonka był ostatnim
punktem programu. Po nim wszyscy
zaczęli rozjeżdżać się do swoich domów.
Nasza polska grupka spotkała się jeszcze
na krótkiej Mszy św. o 2 w nocy w kaplicy,
po niej ruszyliśmy w długą drogę powrotną. Rozstaliśmy się z ukraińskimi przyjaciółmi, jednak wciąż jesteśmy w kontakcie
i mamy nadzieję, że czas do następnego
festiwalu szybko minie

Franciszkanie z Krakowa rozpoczynają pracę w nowej parafii pod
Chicago
W niedzielę 31 lipca odbyła się uroczysta
instalacja o. Piotra Sarnickiego, jako
nowego proboszcza Parafii Św. Małgorzaty Marii w Algonquin. Instalacji dokonał
dziekan ks. prałat James W. McLoughlin.

Można powiedzieć, że to nowa karta
historii dla parafii, ponieważ po latach
prowadzenia jej przez księży diecezjalnych
teraz parafia została powierzona franciszkanom z krakowskiej prowincji. Razem z
o. Piotrem Sarnickim w parafii będą pracować o. Piotr Tymko i o. Dariusz Barna.
Powierzenie tej parafii franciszkanom
świadczy również o dobrej pracy braci na
terenie diecezji Rockford i o zaufaniu,
jakim darzy nas Biskup Thomas Doran.
Nasza nowa parafia jest bardzo duża.
Wielkość zależy od liczby zarejestrowanych rodzin, która w tej parafii wynosi
około 3 600 rodzin. W parafii św. Małgorzaty Marii jest katolicka szkoła podstawowa, w której uczy się 452 dzieci oraz
szkoła języka polskiego otwarta w piątki
po południu, do której uczęszcza około
400 dzieci.
Za: www.franciszkanie.pl

Mnisi w belgijskim opactwie modlą
się razem z młodzieżą
Z Jezusem na modlitwie”. Pod takim
hasłem rozpoczęły się dziś w opactwie
trapistów Orval na południu Belgii, w
diecezji Namur, dni modlitwy dla młodzieży. Potrwają one aż do niedzieli 7 sierpnia. Już od pięciu lat (2006 r.) tamtejsi

mnisi zapraszają rokrocznie chłopców i
dziewczęta do udziału w tym, co w ich
życiu najcenniejsze – mianowicie w modlitwie. Z młodymi ludźmi w wieku od 18 do
30 lat dzielą się wtedy duchowym doświadczeniem atmosfery ciszy i codziennego rytmu modlitwy monastycznej.
Uczestnicy wstają przed świtem razem z
zakonnikami na śpiew Psalmów i modlitewną medytację Pisma Świętego. Potem
jeszcze pięciokrotnie powracają do klasztornego kościoła na kolejne modlitwy
brewiarzowe i Mszę. Psalmy są śpiewane,
gdyż muzyka ułatwia pełniejsze włączenie
całego człowieka w modlitwę. Tegoroczne
hasło „Z Jezusem na modlitwie" przypomina, że według Ewangelii Chrystus
często się modlił. Rozważanie Jego przy-

kładu pomoże młodym znaleźć odpowiedź
na pytanie o sens życia.

Opactwo Orval ma długą historię. Zostało
założone w XI wieku przez benedyktynów
przybyłych z Kalabrii w południowych
Włoszech. W następnym stuleciu, kiedy
reforma cystersów odnowiła życie zakonne prowadzone według reguły św. Bene-

dykta, belgijski klasztor stał się cysterski.
W XVII wieku przyjął powstałą wówczas
reformę Cystersów Ściślejszej Obserwancji, czyli trapistów. W czasie rewolucji
francuskiej klasztor został spalony, a
wspólnota rozproszona. Dopiero w XX
wieku, w okresie międzywojennym, opactwo wznowiono i wzniesiono jego dzisiejsze zabudowania. Trapiści z Orval znani
są też z produkcji piwa i serów. Jednak
nie tylko to przyciąga tam odwiedzających. Udział w liturgii dostępny jest dla
wszystkich chcących się pomodlić razem
z mnichami. Wystarczy zgłosić się do
klasztornej furty na 10 minut przed rozpoczęciem danej godziny brewiarzowej, by
mieć czas dojść do kościoła opactwa.
Za: Radio Watykańskie

Witryna Tygodnia

e-Pielgrzymka.pl – towarzysz enie pielgrzymom

Serwis społecznościowy e-Pielgrzymka.pl
(nasz portal zyciezakonne.pl jest patronem medialnym tego przedsięwzięcia) to
szansa na zachowanie wspólnych przeżyć, wspomnień i pielgrzymkowych przyjaźni. Teraz to także okazja do dzielenia
się intencjami modlitewnymi.
- W serwisie e-Pielgrzymka pojawiła się w
tym roku możliwość dzielenia się intencjami, które wszyscy - nie tylko pielgrzymi
- noszą w sercu - informuje Krzysztof
Piądłowski, odpowiedzialny za projekt
pielgrzymkowy w „Opoce". Własną intencję można opublikować na stronie
www.epielgrzymka.pl, wysyłając SMS na
numer 661 004 224
661 004
224
(należy wpisać kod INT i dalej po
spacji treść intencji). Odwiedzający serwis
epielgrzymka.pl będą mogli zadeklarować
swoją chęć modlitwy w poszczególnych
intencjach, klikając przycisk "Modlę się!"
znajdujący się na stronie. Intencje zgłoszone od 2 do 11 sierpnia zostaną także
„omodlone" przez pielgrzymów zdążają-

cych na Jasną Górę. Zostaną one przekazane pielgrzymom z Krakowa, którzy będą
się modlić w powierzonych przez Internautów sprawach przed Mszą św. i w czasie
różańca.
Fundacja „Opoka" oraz sieć Plus co roku
wprowadzają też nowe udogodnienia w
Wirtualnej Mapie Pielgrzymek. - Dzięki
zastosowaniu nowej technologii przy
tworzeniu Wirtualnej Mapy Pielgrzymek
została ona rozwinięta o znaczniki wskazujące: noclegi, postoje, miejsca celebracji
Mszy św. oraz miejsca niebezpieczne na
trasach - mówi Krzysztof Piądłowski. Epielgrzymi w tegorocznej edycji mają także
możliwość „wirtualnego zwiedzania". Na
mapie zostały naniesione parafie oraz
panoramy sferyczne „360 stopni" zabytków sakralnych znajdujących się na trasie
danych pielgrzymek, udostępnione przez
twórców tego typu fotografii.
Dodatkowo, każdy serwis internetowy
może umieścić teraz Wirtualną Mapę u

siebie - wyświetlając wszystkie namierzane lub tylko wybraną pielgrzymkę, np. tę,
która odwiedzi po trasie daną parafię.
Tradycyjnie pątnicy będą dzielić się przemyśleniami i fotografiami z trasy. 26 sierpnia rozpocznie się głosowanie internautów
na najciekawsze zdjęcie w MMS-owej
galerii. Autor zdjęcia z największą ilością
głosów wyjedzie do Rzymu i zwiedzi bliskie papieżowi Benedyktowi XVI sanktuarium maryjne w Altoetting. Nagrodę tę
ufundowało
Biuro
PielgrzymkowoTurystyczne ARCUS.
Akcja pielgrzymkowa Opoki i Plusa to
udana próba połączenia nowoczesności i
tradycji w drodze na Jasną Górę. Serwis
dostępny jest nie tylko w sezonie pielgrzymkowym. Przez cały rok można tu
czytać „medytacje w 160 znakach" przygotowane przez ks. Zbigniewa Kapłańskiego komentarze do Ewangelii,
mieszczące się w jednym SMS-ie.

Zapowiedzi wydarzeń

Zaproszenie: 13-15 sierpnia ku czci
św. Maksymiliana
W niedzielę 14 sierpnia mija 70. rocznica
śmierci św. Maksymiliana Kolbego. W tym
dniu franciszkanie planują międzynarodowe obchody ku czci Męczennika, w Cen-

trum św. Maksymiliana w Harmężach koło
Oświęcimia i w byłym niemieckim obozie
Auschwitz w Oświęcimiu. Uroczystości
poprzedzi jednodniowe sympozjum naukowe (sobota, 13 sierpnia, Oświęcimskie
Centrum Kultury), a zakończy wizyta w
Niepokalanowie (15 sierpnia). Sympozjum
zatytułowane "Ocalić człowieczeństwo.
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Św. Maksymilian i jemu podobni" rozpocznie się w sobotę 13 sierpnia o godz. 15.00.
Na sesję do Oświęcimskiego Centrum
Kultury ma przybyć m.in. generał franciszkanów o. Marco Tasca OFMConv z Rzymu, ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej
bp Tadeusz Rakoczy i eurodeputowana z

Włoch Erminia Mazzoni, która weźmie
udział w panelu dyskusyjnym.
Obok niej zasiądą jeszcze Marek Jurek historyk, polityk, były Marszałek Sejmu RP;
Jan Pospieszalski - muzyk, aranżer, kompozytor, publicysta, dziennikarz oraz o.
James McCurry OFMConv - przełożony
Prowincji św. Antoniego w Stanach Zjednoczonych. Rozmowę poprowadzi i referat
wprowadzający wygłosi franciszkanin o.
prof. dr hab. Zdzisław Kijas OFMConv z
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

zja Trwam, Radio Maryja i radio diecezji
bielsko-żywieckiej "Anioł Beskidów". Na
zakończenie uroczystości jej uczestnicy
wystosują apel o pokój dla świata.
Na drugi dzień, w poniedziałek 15 sierpnia
w Niepokalanowie k. Warszawy, będzie
można zwiedzić klasztor-wydawnictwo,
zbudowane przez o. Maksymiliana i obejrzeć teatralną opowieść o życiu i śmierci
św. Maksymiliana "Rycerz Niezłomny"
według scenariusza i reżyserii Anny
Osławskiej z Theatrum Mundi w Krakowie.
O godz. 13.00 metropolita warszawski
kard. Kazimierz Nycz będzie celebrował
mszę dziękczynną za św. Maksymiliana
wraz z biskupami z Polski i Niemiec oraz
generałem franciszkanów i prowincjałami
trzech polskich prowincji franciszkańskich.
Za: www.franciszkanie.pl

obsługi produktów bankowych,
relations i prowadzenia mediacji.

public

Ramowy program studiów
Blok 1 – Organizacja i zarządzanie (64
godz.), w którym omówione zostaną m.in.
problemy dotyczące organizacji szeroko
rozumianego duszpasterstwa, pracy kancelarii parafialnej (biura), zarządzania
personelem czy zarządzania kościelnymi
nieruchomościami.
Blok 2 – Komunikacja (44 godz.), który
obejmuje m.in. takie przedmioty, jak:
- Podstawy psychologii i komunikacji w
kontaktach
interpersonalnych
- Podstawy negocjacji – rozwiązywanie
konfliktów w parafii i instytucji kościelnej
- Public relations – komunikacja z mediami
- Multimedia w komunikacji z otoczeniem
- Sztuka wystąpień publicznych

Studia podyplomowe na KUL-u
w zakresie umiejętności
menedżerskich w kierowaniu
parafią i inst. Kościelną

Tego dnia również franciszkanie dla zaproszonych gości przewidzieli zwiedzanie
w grupach językowych byłych obozów
Auschwitz i Birkenau oraz wystawy Mariana Kołodzieja nt. gehenny obozowej "Klisze pamięci. Labirynty", gdzie głównym
bohaterem, obok autora ekspozycji, jest
św. Maksymilian.
W niedzielę 14 sierpnia uroczystości ku
czci Świętego rozpoczną się o godz. 8.00
w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach (5 km od KL Auschwitz). Podczas
nabożeństwa "Transitus", upamiętniającego śmierć-przejście o. Kolbego z tego
świata do nieba, wierni wysłuchają m.in.
Testamentu o. Maksymiliana, fragmentu
ostatniego jego kazania, wygłoszonego do
współwięźniów obozu koncentracyjnego
oraz zapoznają się z jedynym listem, napisanym przez niego w obozie do swojej
matki.
O godz. 8.45 czciciele Męczennika udadzą
się w pieszej pielgrzymce do Auschwitz. W
tym samym czasie z Oświęcimia wyjdzie
druga pielgrzymka - miejska. Obie spotkają
się przy Bloku Śmierci. Tam o godz. 10.30
pątnicy wezmą udział we mszy św. polowej
sprawowanej na Placu Apelowym pod
przewodnictwem metropolity krakowskiego
kard. Stanisława Dziwisza. Wcześniej
delegacje nawiedzą celę śmierci św. Maksymiliana i złożą tam kwiaty. Eucharystię
transmitować będą: TVP Polonia, Telewi-

Cel studiów
zdobycie praktycznych umiejętności przez
kapłanów, osoby konsekrowane i świeckie
w zakresie pozyskiwania i zarządzania
funduszami ze źródeł zewnętrznych, budżetowania działalności gospodarczej,
komunikacji społecznej, sztuki wystąpień
publicznych, organizacji pracy kancelarii
parafialnej; zdobycie wiedzy w zakresie
podstaw organizacji i zarządzania, ekonomii i finansów oraz prawnych uwarunkowań funkcjonowania organizacji kościelnych; pogłębienie wiedzy w zakresie administrowania parafią lub/i instytucją kościelną w kontekście współczesnych wyzwań
duszpasterskich.
Adresaci
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się
osoby duchowne, osoby konsekrowane i
świeckie posiadające wyższe wykształcenie.Studia są skierowane zarówno do
kapłanów, którzy pragną przygotować się
do objęcia w przyszłości funkcji proboszcza, jak i do księży pełniących już tę funkcję.
Adresatami studiów są także siostry i
bracia zakonni, którzy są odpowiedzialni
za kierowanie instytutami życia konsekrowanego, domami zgromadzeń zakonnych
itp. Również osoby świeckie zaangażowane w rozwijanie życia parafialnego (np.
członkowie
rad
duszpasterskoekonomicznych), bądź współpracujące z
instytucjami kościelnymi mogą zdobyć
cenne umiejętności i wiedzę, która pozwoli
im w sposób bardziej kompetentny włączyć
się we współpracę z duchowieństwem.
Wykładowcy
Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy
Wydziału Teologii, Nauk Społecznych oraz
Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, a także praktycy w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych, prawa,
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Blok 3 – Elementy prawa (52 godz.), w
ramach którego przedstawione zostaną –
najistotniejsze z punktu widzenia kościelnych osób prawnych – przepisy m.in.
prawa budowlanego, podatkowego, administracyjnego i prawa pracy. Ponadto
omówione zostaną ubezpieczenia społeczne i prywatne osób duchownych.
Blok 4 – Ekonomia i finanse (48 godz.), w
ramach tego bloku tematycznego słuchacze, oprócz teoretycznych podstaw życia
gospodarczego, zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie pozyskiwania środków
ze źródeł zewnętrznych (fundusze unijne,
źródła niepubliczne), korzystania z produktów bankowych, budżetowania działalności
organizacji kościelnych i projektowania
inwestycji. Całkowita liczba godzin: 208
Kryteria przyjęcia
O przyjęciu na studia decyduje kolejność
zgłoszeń.
System prowadzenia zajęć
Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym: w piątki w godzinach popołudniowych i w soboty. Zajęcia prowadzone są w
formie wykładów (96 godz.), konwersatoriów (56 godz.) i ćwiczeń-warsztatów (56
godz.) Liczba semestrów: 2. Opłata za
semestr: 1.500 zł
Za: www.kul.pl

Odeszli do Pana

ŚP. BR. PAWEŁ M. JÓZEF OSZKIEL (1924-2011) OFMConv
Dnia 28 lipca 2011 roku w Niepokalanowie
w wieku 87 lat zmarł brat Paweł Maria
Józef Oszkiel, profes wieczysty Prowincji
Matki Bożej Niepokalanej w Polsce Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych, jubilat
w Zakonie, przeżywszy 58 lat w Zakonie.
Urodził się 19 marca 1924 r. we wsi Iwowe
koło Stoczka Łukowskiego, powiat Mińsk
Mazowiecki, parafia Latowicz, w ówczesnej archidiecezji warszawskiej (obecnie
diecezja warszawsko-praska) w rodzinie
rolniczej, z rodziców Wiktora i Marianny z
domu Świątek, jako trzeci z pięciu synów, z
których młodszy o 13 lat Mieczysław (w
Zakonie o. Kamil, zmarły w 2002 r.) został
także franciszkaninem.

oddać się Bogu i jako brat zakonny pełnić
jego świętą wolę".
Furtę klasztoru w Niepokalanowie przekroczył dnia 15 sierpnia 1951 roku, rozpoczynając jednocześnie czas aspirantury do
Zakonu. Z dniem 31 maja 1952 roku rozpoczyna postulat, zaś dnia 7 grudnia 1952
r. z momentem przywdziania habitu zakonnego i nadaniem nowego imienia brat
Paweł rozpoczyna roczną formację nowicjacką. Pierwszą profesję zakonną złożył w
Uroczystość
Niepokalanego
Poczęcia
N.M.P. dnia 8 grudnia 1953 roku w Niepokalanowie. Upragnioną profesję wieczystą
składa w Niepokalanowie dnia 8 grudnia
1956 roku.

W siódmym roku życia Józef Oszkiel rozpoczął naukę w Szkole Powszechnej w
Seroczynie, którą ukończył w czerwcu
1939 roku. Zawierucha wojenna przekreśliła jego plany życiowe podjęcia dalszej
nauki w szkole średniej. W czasie okupacji
hitlerowskiej pomagał schorowanemu ojcu
w prowadzeniu gospodarstwa. Po śmierci
ojca w 1949 r. Józef postanawia swoje
życie poświęcić przez Niepokalaną na
służbę Bogu.
Dnia 12 lipca 1951 r. kieruje do Prowincjała OO. Franciszkanów prośbę o przyjęcie
do Zakonu, w której pisze: „Idąc zgodnie z
głosem wewnętrznym gorąco pragnę

W klasztorze niepokalanowskim pracował
w dziale mechanicznym (czasowo od
17.08.1951 r. i w pełnym wymiarze od
1957 r.). W latach 1958-1959 odbywa w

Warszawie kurs kreśleń technicznych przy
Naczelnej Organizacji Technicznej, otrzymując świadectwo jego ukończenia z dnia
5 lutego 1959 roku, które uprawniało go do
spełniania czynności kreślarza technicznego. Przez wiele lat pracował jako galwanizator - złotnik (od 1962 r.), zaś u schyłku
swego życia, kiedy jeszcze miał dość sił,
obsługiwał niepokalanowską Panoramę
Tysiąclecia.
W 1971 roku dane mu było uczestniczyć w
uroczystościach beatyfikacyjnych o. Maksymiliana Marii Kolbego w Rzymie. Dnia 8
grudnia 2003 roku brat Paweł obchodził
złoty jubileusz złożenia pierwszej profesji
zakonnej.
Pogrzeb ŚP. brata Pawła Marii Józefa
Oszkiel odbył się dnia 1 sierpnia 2011 roku
o godz. 10.45 w Niepokalanowie. Kondukt
żałobny z kaplicy św. Maksymiliana do
bazy- liki poprowadził o. Stanisław Maria
Piętka, gwardian Niepokalanowa, okolicznościową homilię podczas Mszy św. wygłosił o. Ryszard Szkopowiec z Niepokalanowa. Mszy św. przewodniczył wikariusz
prowincji o. Wiesław Pyzio. Kondukt żałobny na cmentarz klasztorny poprowadził i
przewodniczył modlitwom przy grobie
wikariusz klasztoru Niepokalanów i proboszcz o. Andrzej Kuśmierski. O. Zbigniew
Kopeć OFMConv

ŚP. KS. JÓZEF RYCZAN (1936-2011) SCJ
We wtorek wieczorem, 2 sierpnia, zmarł
ks. Józef Ryczan, michalita. Długoletni
misjonarz i rekolekcjonista, w latach 90tych proboszcz parafii pw. Ducha Świętego
w Krośnie.

Przez wiele lat pracował jako katecheta w
Mochnaczce,
Wołominie,
Młochowie,
Ostrowąsie, Strudze, Prałkowcach, Miejscu Piastowym, Krośnie i Stalowej Woli.
Ostatnie lata spędził w domu macierzystym w Miejscu Piastowym. Służył jako
spowiednik w sanktuarium i u sióstr michalitek, pełnił funkcję kustosza muzeum bł.
Bronisława Markiewicza.

Urodził się 1 września 1936 r. w Żurawicy.
Do nowicjatu Zgromadzenia św. Michała
Archanioła wstąpił w 1953 roku, a dwa lata
później - 1 sierpnia 1955 r. złożył pierwszą
profesję zakonną. Studia filozoficznoteologiczne ukończył w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu i święcenia
kapłańskie przyjął 4 czerwca 1967 r. z rąk
bpa Stanisława Jakiela.

Pogrzeb śp. ks. Józefa odbył się w sobotę
6 sierpnia w Miejscu Piastowym w sanktuarium "na Górce". Uroczystościom przewodniczył ordynariusz kielecki ks. bp Kazimierz Ryczan, brat Zmarłego. Za:
www.michalici.pl
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