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Wiadomość tygodnia

ŚW. MAKSYMILIAN – 70 LAT OD MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI
14 sierpnia minęła 70. rocznica śmierci
męczeńskiej św. Maksymiliana Marii
Kolbego. Główne uroczystości ku czci
Świętego odbyły się w Centrum św.
Maksymiliana w Harmężach, w byłym
niemieckim obozie koncentracyjnym
Auschwitz oraz 15 sierpnia w Niepokalanowie

UROCZYSTOŚCI
HARMĘŻE-AUSCHWITZ
O godz. 8.00 w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach wierni wzięli udział w
nabożeństwie „Transitus”, upamiętniającym ostatnie chwile życia o. Kolbego.
Wysłuchali opisu jego męczeńskiej śmierci. Relacja ta powstała na podstawie dokumentów, zeznań i świadectw.
Nazstepnie ruszyła pieszej pielgrzymka do
Auschwitz. W tym samym czasie z Oświęcimia wyszła druga pielgrzymka – miejska.
Obie spotkały się przy Bloku Śmierci.
Delegacje zakonne, kościelne, samorządowe i państwowe nawiedziły celę śmierci
św. Maksymiliana i złożyły tam kwiaty.
Pątnicy modlili się równeż pod Ścianą
Śmierci.
O godz. 10.30 pielgrzymi wzięli udział we
mszy św. polowej sprawowanej na Placu
Apelowym pod przewodnictwem kard.
Stanisława Dziwisza.
„Siedemdziesiąt lat temu pokorny franciszkanin i katolicki kapłan, Maksymilian
Maria Kolbe, po kilkunastodniowej męczarni głodu, został dobity zastrzykiem
fenolu w ponurej celi śmierci znajdującego
się tutaj w pobliżu bloku jedenastego.
Najbardziej przejmującym jest fakt, że
ojciec Maksymilian wybrał dobrowolnie tę
straszliwą męczarnię i okrutną śmierć“ –
przymomniał w okolicznościowym kazaniu
metropolita krakowski.
„Uczynił to w imię miłości. Chciał ocalić i –
jak się okazało – ocalił swoim heroicznym
gestem los niewinnego człowieka, Franciszka Gajowniczka, ojca rodziny“ – dodał
kard. Dziwisz.

Pasterz z Krakowa zauważył, że zakonne,
kapłańskie i apostolskie życie Maksymiliana wydało najbardziej dojrzały owoc w
miejscu cierpienia i kaźni obozu Auschwitz-Birkenau. „Cała wcześniejsza
droga przygotowała go do złożenia najwyższej ofiary. Nie była więc ona tylko
spontanicznym odruchem, ale świadomą
decyzją, do której dorastał konsekwentnie
przez czterdzieści siedem lat swego życia“
– przekonywał kard. Dziwisz.Na koniec
kazania Ksiądz Kardynał apelował, aby
nie gasić ducha maksymalizmu. I prosił:
„Bądźmy ludźmi wielkich pragnień. Bądźmy ludźmi dla innych. Bądźmy gotowi
dawać nasze życie, dzień po dniu. Zawierzmy wszystkie nasze sprawy Chrystusowi i Jego Niepokalanej Matce, podobnie
jak uczynił to Patron naszych trudnych
czasów“.

Sielicki. Generał Chrystusowców napisał,
że „przykład życia i śmierci św. Maksymiliana jawią się jako żywe wołanie Boga do
nas, byśmy nie obojętnieli na to, co dziś
dotyczy człowieka i jego godności, byśmy
nie ulegali pokusie świętego spokoju i
łatwych, doraźnych rozwiązań, ale byśmy
trwali w niewzruszonej pewności, że poprzez moc wiary każdy akt wierności
Bogu, Jego słowu, przykazaniom, każde
ufne podejmowanie Jego wyzwań sprowadza na ziemię moc, która jest w stanie
ocalić nas oraz wszystkich, których Bóg
poprzez nasze świadectwo zechce ocalić“.
Na zakończenie uroczystości rocznicowych w Auschwitz uczestnicy wystosowali
apel o pokój dla świata. jms

UROCZYSTOŚCI W
NIEPOKALANOWIE
Do zebranych na modlitwie w byłym niemieckim obozie zagłady specjalny list
wystosował Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Bronisław Komorowski.
List z okazji 70. rocznicy śmierci św. Maksymiliana napisał również Przewodniczący
Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce ks. Tomasz
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Metropolita warszawski kard. Kazimierz
Nycz przewodniczył w Niepokalanowie
Mszy św. wieńczącej trzydniowe obchody
70. rocznicy śmierci św. Maksymiliana
Marii Kolbego. W homilii kard. Nycz przypomniał, że w uroczystość Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny „cały Kościół
śpiewa Magnificat dziękczynienia za wiel-

kie rzeczy, jakie Bóg uczynił w Jej życiu”.
Dodał jednak, że „w sposób szczególny
dziękczynne Magnificat śpiewamy dziś za
życie, dzieło i śmierć męczeńską św.
Maksymiliana Marii Kolbego”.
Jak zaznaczył metropolita warszawski,
obchodzony w zakonie franciszkańskim
Rok Kolbiański przyniósł całemu Kościołowi w Polsce i świecie wiele bogatych
owoców duchowych. – Dobrze, że kończymy ten rok w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, mało bowiem który święty był tak mocno związany
z Matką Chrystusa jak św. Maksymilian –
mówił kard. Nycz. – To przecież jego
nazywano, w tym wszystkim co robił,
„szaleńcem Niepokalanej” – dodał.
„Wołamy ‘Wielbi dusza Moja Pana’ za to
wszystko, co Bóg uczynił dla Kościoła i
świata przez życie św. Maksymiliana,
który, oddając swoje życie, uczynił to w
miejscu, gdzie nieposłuszeństwo wobec
Boga i wobec przykazania ‘Nie zabijaj’
doprowadziło do potwornej hekatomby
śmierci wielu niewinnych ludzi” – podkreślał kard. Nycz. (…)

Postać świętego to także przykład człowieka otwartego na nowoczesne metody
ewangelizacji – podkreślał kard. Nycz. –
Był na początku tego, o czym dziś mówi
papież: nowej ewangelizacji, w której
potrafił wykorzystać prasę, radio i tworzenie środowisk apostolskich, jak to było w
Niepokalanowie i w Japonii – dodawał
kaznodzieja.
Jak powiedział kard. Nycz, doprowadzając
do kanonizacji św. Maksymiliana Jan
Paweł II zwracał uwagę, że święty w trudnych warunkach życia w obozie koncentracyjnym „potrafił ocalić dobro, dać przykład zwycięstwa nad złem, potrafił być
obrońcą sponiewieranej ludzkiej godności”.
„Sięgnięcie do przykładu św. Maksymiliana jest dziś potrzebne wszystkim ludziom
Kościoła: biskupom, kapłanom, zakonnikom i katolikom świeckim. Może za mało o
tym myślimy, gdy biadolimy nad spadkiem
powołań?” – uznał metropolita warszawski. Następnie tłumaczył, że jeśli współczesny człowiek chce, by jego życie miało
sens, to właśnie Ewangelia i tacy ludzie
jak św. Maksymilian pokazują, co trzeba

zrobić, by życie było szczęśliwe. – W
przeciwnym wypadku, jeśli nie będziemy
nastawieni na bycie dla innych ludzi, będziemy przeżywali tylko krótkie, przelotne
przyjemności, które nie mają nic wspólnego z prawdziwym szczęściem – dodał
kard. Nycz. (…)
W koncelebrze uczestniczyli administrator
apostolski w Uzbekistanie bp Jerzy Maculewicz, bp Marian Błażej Kruszyłowicz, bp
Basile Tapsoba z Burkina Faso, o. Marco
Tasca OFMConv – generał Zakonu Braci
Mniejszych Konwentualnych oraz prowincjałowie prowincji krakowskiej, warszawskiej i gdańskiej. Obecni byli także prowincjałowie franciszkańscy z Niemiec i USA
oraz zakonnicy m.in. z Włoch, Rumunii i
Bułgarii oraz przedstawiciele Konferencji
Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, a także misjonarze franciszkańscy posługujący na całym świecie i
członkowie Rycerstwa Niepokalanej.
W uroczystościach wzięła ponadto udział
delegacja Senatu RP, który ustanowił
bieżący rok Rokiem św. Maksymiliana
oraz przedstawiciele gmin i miast kolbiańskich. KAI

Wiadomości krajowe

100 tys. pielgrzymów
na Jasnej Górze
Na Jasnej Górze wczoraj trwały obchody
uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny. Uczestniczyło w nich ponad
100 tys. osób. Suma pontyfikalna - centralny punkt dzisiejszych uroczystości rozpoczęła się o godz. 11.00 na jasnogórskim Szczycie. Mszy św. przewodniczył
abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Homilię wygłosił abp Andrzej
Dzięga,
metropolita
szczecińskokamieński.
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny to jedno z najstarszych i
najważniejszych świąt Maryjnych. Szczególnie uroczyście obchodzone jest na
Jasnej Górze. Na 15-stego sierpnia na
Jasną Górę przybywają z całej Polski
największe pielgrzymki diecezjalne. W tym
roku, w dniach od 1 do 15 sierpnia, do
Częstochowy dotarły 54 piesze pielgrzymki, a w nich w sumie 84 tys. 582 pątników.

Słowa powitanie do pątników wypowiedział
o. Izydor Matuszewski, generał Zakonu
Paulinów. Mówił: „Maryja, która przeszła
przez życie w wielkim trudzie zmagań,
jakim także my podlegamy w ziemskiej
rzeczywistości, zna nasze troski i bóle, zna
nasze niepokoje osobiste i narodowe oraz
uczestniczy w naszych nadziejach. Ona
szła z pielgrzymami przez polską ziemię. Z
pewnością płakała nad zniszczonymi
deszczem łanami zbóż oraz wieloma
uprawami, patrzyła na polską biedę, zała-

mywała ręce i współczuła bezradności
wielu naszych Rodaków. Ale Maryja chciała także, i wciąż nam to powtarza, żebyśmy bezgranicznie zaufali Bogu, byśmy
uwierzyli, że jedynie On może nam przyjść
z pomocą. Ona, Wniebowzięta Matka, jest
Królową Jasnogórską, z pociętym ranami
obliczem, by się upodobnić do utrudzonych
i płaczących swoich dzieci. Za to Jej z
całego serca dziękujemy!".

Ojciec Generał nie zapomniał również o
Jubileuszu Warszawskiej Pielgrzymki:
„Szczególnie jednak szła Maryja, Polska
Gospodyni, z pielgrzymami Jubileuszowej
Pielgrzymki Warszawskiej, która 300 (trzysta) lat temu wyruszyła po raz pierwszy ze
Stolicy Rzeczypospolitej, z Warszawy, ku
Jasnej Górze, Duchowej Stolicy Polski.
Dziś z wielkim szacunkiem chylimy czoła
przed wszystkimi pielgrzymami warszawskimi na przestrzeni trzech stuleci, oddając
tym samym hołd wszystkim pielgrzymom
jasnogórskim na przestrzeni wieków,
zwłaszcza zaś w tym Roku Jubileuszowym
polskiego pielgrzymowania". O. Izydor
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Matuszewski, przypomniał również, że w
tych dniach przypadają dwie rocznice: 20.
rocznica Światowego Dnia Młodzieży i 30.
rocznica śmierci Stefana Kardynała Wyszyńskiego. (…)

Z racji dawnego Święta Matki Bożej Zielnej
w czasie tej Eucharystii odbywa się poświęcenie ziół i kwiatów. Ceremonii poświęcenia dokonał główny celebrans abp
Celestino Migliore.

W Eucharystii uczestniczyła grupa pielgrzymów rosyjskich z prawosławnego
Patriarchatu Moskiewskiego z męskiego
klasztoru świętego Nila Stołobieńskiego
niedaleko Ostaszkowa: ojciec Piotr Karpienko, brat Sergiej i brat Wołodia. Przyjechali oni na Jasną Górę specjalnie na
dzisiejsze Święto z klasztoru na wyspie,
który sowieckie NKWD zamieniło na więzienie dla polskich oficerów, żołnierzy,
policjantów i pracowników poczty polskiej.
Stamtąd tysiące naszych rodaków poszło
na okrutną śmierć. Wkrótce Mnisi rozpoczną na swojej wyspie budowę nowej cerkwi
dla Matki Bożej Częstochowskiej, której
kopię obrazu otrzymali na Jasnej Górzedwa lata temu.(…) o. Stanisław Tomoń.
Pełna relacja na: www.jasnagora.com

Jubileusz 75-lecia Zgromadzenia
Sióstr św. Teresy od Dzieciątka
Jezus
W dniu 1 sierpnia 2011 r. w całym Zgromadzeniu Sióstr św. Teresy od Dzieciątka
Jezus rozpoczęto Jubileusz 75-lecia po-

wstania Zgromadzenia. We wszystkich
wspólnotach zostały odprawione Msze
święte dziękczynne. W niedzielę 7 sierpnia
br. o godz. 9.00, podczas Mszy św. radiowej w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie w tej intencji została odprawiona
Eucharystia, pod przewodnictwem Jego
Eminencji ks. kard. Józefa Glempa Prymasa Seniora oraz zaproszonych Ojców
Karmelitów.

„Temu Dziełu Pan Bóg pobłogosławi”
słowa wypowiedziane przed 75 laty przez
Księdza Biskupa Adolfa Piotra Szelążka –
Założyciela do sióstr nowo powstałego
Zgromadzenia św. Teresy od Dzieciątka
Jezus uczą nas zawierzenia we wszystkich
sprawach współczesnego świata. Wielki
czciciel św. Teresy od Dzieciątka Jezus w
doktrynie małej drogi, ufności i miłości
nadaje cel i duchowość Zgromadzenia.
Biskup tworząc struktury Zgromadzenia był
przekonany, że powstająca Rodzina zakonna będzie wielkim darem w Kościele i
dla Kościoła, a siostry pracując w duchu
pokory, cierpliwości i miłości do Boga i
bliźnich będą znakiem prawd ewangelicznych i życia chrześcijańskiego. Dzień 1
sierpnia 1936 r. zapisał się głęboko w
sercu Księdza Biskupa Ordynariusza Kościoła łuckiego na Wołyniu i pierwszych
sióstr Terezjanek.
Siostry Terezjanki

630-lecie znalezienia cudownej
figury Matki Bożej Bolesnej
w Jarosławiu
W sanktuarium Matki Bożej Bolesnej OO.
Dominikanów w Jarosławiu zakończyły się
15 sierpnia trzydniowe obchody jubileuszowe 630-lecia znalezienia cudownej
figury. Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył kard. Henryk Gulbinowicz, homilię wygłosił bp Marian Rojek. Mszę św.
koncelebrował arcybiskup-senior Tadeusz
Gocłowski oraz kilkudziesięciu kapłanów z
archiprezbiteratu jarosławskiego.
W kazaniu bp Rojek przestrzegał przed
ograniczaniem obecności Pana Boga tylko
do świątyni. „Bóg w kościele, w świątyni, w
sanktuarium – tak, tam jest Jego miejsce.
Ale nie w moim domu, nie w naszym urzędzie, w naszej szkole, w decyzjach naszego parlamentu, nie w ustawodawstwie Unii
Europejskiej oraz nie w moim codziennym
języku, moich czynach i pragnieniach. To
ja decyduję, gdzie jest miejsce Boga w

moim życiu, jeśli w ogóle ono jest” – mówił.
Zwrócił uwagę, że człowiek z takim nastawieniem doświadczony krzyżem i cierpieniem, często obraża się na Boga i Go
odrzuca. (…)
Figura Matki Bożej Bolesnej znajduje się w
sanktuarium, którego opiekunami są ojcowie dominikanie. Historia tego miejsca
sięga XIV wieku. Przy jednej z dróg, biegnącej w kierunku Krakowa, 20 sierpnia
1381 roku grupa pasterzy znalazła figurę
Piety - Matki Boskiej trzymającej na rękach
ciało zmarłego Chrystusa. Zabrali ją i
przenieśli do kościoła parafialnego w Jarosławiu. Jednak - jak podaje tradycja - w
nocy, ku zdumieniu wszystkich, figura
powróciła na miejsce, skąd zabrali ją pasterze. Miejsce to nazwano „wzgórzem
pobożności” i zbudowano drewnianą kapliczkę, w której umieszczono figurę Matki
Bożej. Od razu rozpoczął się żywy kult, a
pielgrzymi zaczęli doświadczać wielu
cudów. Wśród pierwszych pątników w
1387 r. znalazła się królowa Jadwiga. (…)
Obecnie figura znajduje się w ołtarzu
głównym bazyliki pod okazałym baldachimem, ozdobiona koronkowym welonem.
Wykonana została z drzewa polnej gruszy
przez nieznanego autora. Figura jest polichromowana. Posiada 67 cm wysokości
oraz 45 cm szerokości. Od momentu znalezienia w 1381 roku jest przedmiotem
kultu. W 1636 roku została przez ówczesnego biskupa przemyskiego uznana za
cudowną. W roku 1755 ukoronowano ją
koronami papieskimi.
Za: www.dominikanie.pl

Powstaje film o Towarzystwie
Chrystusowym
Wraz z filmowcami związanymi z TVP
chrystusowcy rozpoczęli nagrywanie filmu
o ich wspólnocie zakonnej. Reżyseria:
Michał Siegieda z TVP 1 oraz Anna DudaZiętek z TVP Lublin. Planowana publikacja, to koniec bieżącego roku. Film bedzie
elementem promocyjnym zgromadzenia
wpisującym się także w działalność Referatu Powołań. Ma być jednocześnie obrazem na 80. rocznicę powstania Towarzystwa Chrystusowego. Pierwsze zdjęcia do
filmu zostały wykonane już w maju podczas święceń diakonatu i prezbiteratu. Tuż
przed zakończeniem roku akademickiego
rozpoczęły się kolejne zdjęcia do filmu.
Tym razem „bohaterami” obrazu o zgromadzeniu byli sami alumni. Następne
nagrania odbędą się we wrześniu.
Za: www.chrystusowcy.pl

Pierwsza publiczna prezentacja
„Dzienniczka” Św. Faustyny
Tłumy krakowian oraz pielgrzymów przybyły 15 sierpnia do Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach,
aby zobaczyć rękopis "Dzienniczka" św.
Siostry Faustyny Kowalskiej. To jego
pierwsza publiczna prezentacja. Ekspozy-
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cja została przygotowana w ramach czwartej edycji Nocy Cracovia Sacra, podczas
której swoje skarby pokazuje 11 krakowskich bazylik. Publiczna prezentacja
"Dzienniczka" odbywa się w związku z
przygotowaniami do jubileuszu 150 lat
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce.

Na wystawie można oglądać m.in. fragment "Dzienniczka", w którym s. Faustyna
opisuje objawienie jakie miała 22 lutego
1931 r. w Płocku. "W gablocie można też
podziwiać ostatni napisany przez nią zeszyt, który pochodzi z czerwca 1938 r.
Mówi tam o tym, że nie ma nic ważniejszego w życiu człowieka jak poznanie
Boga w tajemnicy jego miłosierdzia" mówi s. Elżbieta Siepak, rzeczniczka
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. (…)
Za: www.deon.pl

Buongiorno
Arturo Mari na Jasnej Górze
Arturo Mari, fotograf papieża Jana Pawła
II, gościł w środę, 10 sierpnia na Jasnej
Górze. „To miejsce, Jasna Góra, było
szczególnie ukochane przez Jana Pawła II
– mówił Arturo Mari w wywiadzie dla Radia
‘Jasna Góra’ - W mojej pamięci przewijają
się te wszystkie momenty, kiedy tutaj
byłem z Ojcem Świętym w czasie pielgrzymek, i dzisiaj też jestem szczęśliwy, że
ks. Mariusz umożliwił mi bycie na Mszy św.
w Kaplicy, gdzie Ojciec Święty był w czasie
swoich pielgrzymek. I to jest dla mnie
wielkie wewnętrzne wydarzenie, że mogę
znów tutaj być”.
Arturo Mari, osobisty fotograf papieża Jana
Pawła II, jest autorem wielu albumów
poświęconych papieżowi, wykonał ok.
miliona Jego zdjęć. Jana Pawła II fotografował aż do śmierci. Ostatnie Jego zdjęcie
wykonał w dniu pogrzebu. W czerwcu
2007
r.
przeszedł
na
emeryturę.
Arturo Mari przyjechał do Częstochowy na
uroczystość otwarcia Muzeum Monet i
Medali Jana Pawła II (11 sierpnia). Muzeum mieści się przy ul. Jagiellońskiej
67/71. Z kolekcją liczącą 5,5 tys. eksponatów – w tym 1,5 tys. monet z wizerunkiem
papieża-Polaka - należy do największych
na świecie tego typu placówek (…) Za:
www.jasnagora.com

Refleksja tygodnia

APEL Z AUSCHWITZ
Zgromadziliśmy się na modlitwie w byłym
obozie koncentracyjnym Auschwitz, miejscu śmierci milionów niewinnych ludzi i
symbolu totalitaryzmów, które w pierwszej
połowie XX wieku zdominowały Europę, by
dziękować Bogu za dar św. Maksymiliana,
który miał odwagę przeciwstawić się ideologii nienawiści, oddając życie za nieznanego sobie człowieka.
Św. Maksymilian M. Kolbe został wybrany,
by swoim czynem miłości zaświadczyć, że
Bóg jest, że żyje i nie przestał kochać.
Dlatego świadectwo, które dał w obozie,
jest tak bezcenne i ważne. Dzisiejszy świat
potrzebuje, aby historia, którą opowiedział
swoim życiem Ojciec Kolbe zwyciężała w
ludzkiej świadomości. Mówi ona bowiem,
że człowiek pozostaje wolnym dzieckiem
Boga, niezależnie od życiowych okoliczności, także w sytuacji zniewolenia zewnętrznego. Jest zdolny w swym życiu czynić
wszystko co dobre, wszystko co szlachetne, jeśli idzie za głosem Boga. Wówczas
może nawet oddać swe życie za drugiego.
Zdolność do szlachetnego daru z siebie,
umiejętność wychodzenia poza ramy własnego egoizmu, osobistych potrzeb i ambicji są potrzebne współczesnemu człowiekowi, by wyzwolił się z pokusy konsumizmu i zawłaszczania dla siebie bogactw
naturalnych stworzonego przez Boga
świata oraz praw innych osób. Prawdziwe
piękno i godność człowieka powinny się
wyrażać w czynnej miłości, świadczonej
ludziom, których spotykamy na naszej
drodze. Św. Maksymilian rzeczywiście
umiał to robić. świadczyć o miłości może
bowiem tylko ten, kto sam miłości doświadczył. On zaś przez całe swoje życie
wzrastał w miłości Jezusa i Jego Niepokalanej Matki.

hatte, sein Leben für einen Mitmenschen
hinzugeben, und sich so der hasserfüllten
Ideologie entgegenzustellen.
Der heilige Maximilian Kolbe wurde von
Gott ausgewählt, um durch seine Liebestat
von Gott zu bezeugen, der seinem Wesen
nach die Liebe ist. Das aus Auschwitz
stammende Zeugnis Pater Maximilians soll
auf die Bewusstseinsbildung der gegenwärtigen Welt Einfluss nehmen. Denn
seine heroische Tat bezeugt, dass ein
Mensch, unabhängig von Umständen,
sogar in einem totalitären System, ein
freies Gotteskind bleibt. Ein Mensch, der
immer bereit ist, Gottes Weisungen zu
folgen, vermag in jede Situation Gutes zu
tun. In seiner Macht steht es, auch das
Leben für einen Mitmenschen zu opfern.
Der heutige Mensch hat nötig, sich selbst
uneigennützig darzubieten, und die Grenzen seines Egoismus, seines Ehrgeizes
und seiner Bedürfnisse überzuschreiten.
Nur auf diesem Weg kann er vielerlei
Versuchungen widerstehen: Der Versuchung des uneingeschränkten Konsums,
der Versuchung des Raubbaus der Bodenschätze und der Versuchung, die Rechte anderer Menschen zu ignorieren. Pater
Maximilian Kolbe lehrt uns, Gott und seine
Schöpfung zu respektieren und zu lieben.
Echte Schönheit und Würde des
Menschen äußert sich in liebevollen Taten
zugunsten unserer Nächsten. Um allerdings von der Liebe bezeugen zu können,
muss man zuerst selbst die Liebe erfahren.
Das Zeugnis des heiligen Maximilian stützt
sich auf sein ganzes Leben der Nachfolge
Christi und der Verehrung der Muttergottes.

Ubogi Syn Świętego Franciszka, a wraz z
nim my, uczestnicy dzisiejszej uroczystości, prosi z apelowego placu w Auschwitz
wszystkich ludzi dobrej woli na całym
świecie: wróćcie do Boga, wracajcie do
źródła prawdziwej Miłości, gdyż „tylko
Miłość jest twórcza". Pokój na świecie
zapanuje wówczas, gdy Miłość zagości w
naszych sercach i w niej odnajdziemy
własne człowieczeństwo

Maximilian Kolbe, der arme Sohn des
heiligen Franziskus von Assisi, wendet
sich zusammen mit uns, die wir uns hier
auf dem Appellplatz in Auschwitz versammelt haben, an alle Menschen des guten
Willens: Kehrt zu Gott zurück, kehrt zur
Quelle der wahren Liebe, weil nur die
Liebe schöpferisch ist. Der Friede bricht
auf der ganzen Welt an, nur wenn die
Liebe unsere Herzen erfüllt. Nur dann
werden
wir
unser
authentisches
Menschsein entdecken.

Wir versammeln uns zum Gebet im ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz,
um Gott für das Leben, das Wirken und
den Tod vom heiligen Maximilian Kolbe zu
danken. Diesen Ort, der das Sterben von
Millionen unschuldiger Menschen gesehen
hat, halten wir für ein Symbol der Herrschaft der atheistischen Totalitarismen des
20. Jahrhunderts in Europa. Derselbe Ort
bezeugt, dass Pater Maximilian den Mut

We have gathered to pray here in the
former Auschwitz Concentration Camp, the
place of death of millions of innocent people and the symbol of totalitarian powers
that dominated Europe in the first half of
the 20th century. We have gathered to
thank our Lord for the gift of St. Maximilian
who bravely opposed the ideology of hatred and gave his life for the life of a man
of common plight.
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St. Maximilian Maria Kolbe was chosen to
testify with his deed of love that God exists, lives and has not stopped to love. For
that reason, St. Maximilian's testimony he
offered in the camp is precious and significant. The world today needs history told by
the life of Father Kolbe to win in human
awareness. His life story tells us that man
remains to be a liberated child of God,
regardless of current circumstances, also
in external captivity. Man is capable of
doing whatever is good and noble in his life
when he follows the voice of God. He is
equally able to give his life for the life of his
neighbour.
The ability of giving a noble gift of oneself,
or the ability of extending beyond the frames of one's selfishness, personal needs
and ambitions, is needed by the presentday man to be liberated from the temptations of consumerism, personal appropriation of the natural resources created by
God and of the rights belonging to other
people. True human beauty and dignity
should be expressed in active love offered
to those we meet on our paths. St. Maximilian knew how to do it. Only the person
who has experienced love can testify love
himself. And Maximilian was growing up in
love to Jesus and His Immaculate Mother
throughout his whole life.
A poor son of St. Francis, and we, the
participants of today's celebrations, standing on the Roll-Call Place of Auschwitz,
beg all the people of good will all around
the world: come back to God, come back
to the source of true Love because "only
Love is creative." Peace shall prevail in the
world when Love prevails in our hearts and
we regain our humanity.
Ci siamo riuniti in preghiera nell’ ex-campo
di concentramento di Auschwitz, luogo
della morte di milioni di uomini innocenti e
simbolo dei totalitarismi che durante la
prima metà del XX secolo hanno dominato
l’Europa, per ringraziare Dio del dono di
San Massimiliano che ha avuto il coraggio
d’opporsi all’ideologia dell’odio, sacrificando la sua vita per un uomo a lui sconosciuto.
San Massimiliano Maria Kolbe ha dimostrato con il suo atto d’amore che Dio
esiste, è vivo e non ha smesso d’amare;
per questo la sua testimonianza è così
preziosa ed importante. Il mondo d’oggi ha
bisogno che la storia, che padre Kolbe ha
“scritto” con la sua vita, sia scritta in ogni
coscienza. Padre Kolbe ha testimoniato
che l’uomo, quale figlio di Dio, può rimanere una persona libera, indipendentemente
dalle situazioni tristi, dolorose e disumane

della vita e può fare ciò che è buono,
giusto e nobile nella misura in cui ascolta
la voce del Signore.
Nobile dono di sé come impegno per uscire dai limiti del proprio egoismo, bisogni
ed ambizioni è necessario all’uomo contemporaneo per liberarsi dalla tentazione
del consumismo, e di appropriazione dei
diritti delle persone e delle ricchezze naturali del mondo creato da Dio. La bellezza e
la dignità dell’uomo si esprimono infatti

nell’amore vero e concreto verso ogni
persona che si incontra lungo il cammino
della vita. In questo San Massimiliano è
per noi un maestro che ha potuto essere
“Amore” perché l’ha vissuto e sperimentato
in un continuo crescendo di amore verso
Gesù e l’Immacolata.

buona volontà, in tutto il mondo: Tornate a
Dio, tornate alla fonte dell’Amore vero,
perché “solo l’Amore crea”. E solo quando
l’Amore riempirà i nostri cuori e avremo
trovato la nostra umanità, allora la pace

Povero figlio di San Francesco, e insieme
con lui anche noi che oggi celebriamo il
suo martirio, dalla piazza dell’ Appello di
Auschwitz, diciamo a tutti gli uomini di

Uczestnicy Eucharystii pod Ścianą
Śmierci przed Blokiem 1, w dawnym
Obozie Koncentracyjnym Auschwitz
Birkenau w dniu 14 sierpnia 2011

Michała Tomaszka. W andyjskim Pariacoto oraz w rodzinnych stronach sług Bożych: w Zawadzie k. Tarnowa i w Rychwałdzie k. Żywca odbyły się uroczystości wspomnieniowe, połączone z modlitwą
o rychłe wyniesienie ich na ołtarze.

nariusz diecezji Itabuna oraz bp Gutemberg Freire Regis CSsR - emerytowany
pasterz prałatury Coari.

dominerà nel mondo. Amen.

Wiadomości zagraniczne

Benedykt XVI o męczeństwie
św. Maksymiliana
Pozorna niewzruszoność Chrystusa wobec kobiety kananejskiej nie służyła odmowie okazania miłosierdzia, ale rozpaleniu u niej tym większego pragnienia. Tę
interpretację św. Augustyna sceny z
ewangelii z dzisiejszej niedzieli przytoczył
Benedykt XVI podczas południowego
spotkania z wiernymi na Anioł Pański.
Przypominając dialog Jezusa z poganką
proszącą Go o uzdrowienie jej dziecka,
Papież podkreślił uporczywość kobiety,
nawet w obliczu niemal jawnej odmowy.
Jej pokorna wiara przekonała ostatecznie
Jezusa, który wyraził dla niej podziw,
stwierdzając na koniec: „Niech ci się stanie, jak chcesz”.

Natomiast przemawiając po polsku Benedykt XVI przypomniał męczeńskie zwycięstwo św. Maksymiliana Kolbego sprzed 70
lat. „Serdeczne pozdrowienie kieruję do
Polaków. Dziś przypada siedemdziesiąta
rocznica męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Kolbego, w obozie zagłady Auschwitz. Jego heroiczna miłość jest świetlanym znakiem zwycięskiej obecności
Boga w ludzkim dramacie nienawiści,
cierpienia i śmierci. Módlmy się, aby przez
naszą miłość ludzie na całym świecie
doświadczali tej obecności. Niech Bóg
wam błogosławi”.

W 20 rocznicę śmierci franciszkanów w Pariacoto zapowiedź rychłej
beatyfikacji
Minęła 20. rocznica śmierci męczeńskiej
polskich misjonarzy franciszkanów w
Peru: o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o.

Przełożony krakowskiej prowincji franciszkanów o. Jarosław Zachariasz OFMConv
podzielił się z rodzinami męczenników i
wiernymi radosną wiadomością. "W tych
dniach spotkałem się z postulatorem
generalnym naszego zakonu, który poinformował mnie o tym, że najważniejszy,
kluczowy dokument procesu beatyfikacyjnego tzw. 'positio' został ukończony" powiedział. (…)
Słudzy Boży o. Zbigniew Strzałkowski i o.
Michał Tomaszek zginęli 9 sierpnia 1991 r.
z rąk terrorystów z maoistowskiego ugrupowania o nazwie Sendero Luminoso
("Świetlisty Szlak").Terroryści otoczyli
klasztor, związali ojców i wywieźli samochodami za miasto. Tam, dwoma strzałami w tył głowy zabili zakonników. Przywódcy Sendero Luminoso oskarżyli misjonarzy o prowadzenie działalności usypiającej świadomość rewolucyjną Indian.
Misjonarze oprócz pracy duszpasterskiej
zajmowali się działalnością charytatywną.
W Pariacoto zbudowali instalację wodną,
kanalizację oraz uruchomili agregat prądotwórczy. Sprowadzili pielęgniarki i lekarzy,
by uczyli miejscowych Indian profilaktyki
związanej z niebezpieczną w tamtym
rejonie cholerą.
Proces beatyfikacyjny polskich franciszkanów rozpoczął się 1996 roku. W 2002 roku
zakończył się proces beatyfikacyjny na
szczeblu diecezjalnym. Dokumentacja
została przesłana z Peru do Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie. (…)
Za: www.franciszkanie.pl

Redemptorysta O. Marek Piątek
biskupem w Brazylii
Dnia 12 sierpnia redemptorysta o. Marek
Piątek przyjął święcenia biskupie. Konsekratorami byli - abp Murilo S.R. Krieger,
SCJ – pasterz diecezji Salvador i prymas
Brazylii, bp Czesław Stanula CSsR - ordy-
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Uroczystość święceń miała miejsce w
kościele Zmartwychwstania Pańskiego w
Ondine w Salvador (Brazylia), gdzie posługują redemptoryści Wiceprowincji Bahia. Eucharystię pod przewodnictwem
prymasa Brazylii abp. M. S.R. Kriegera
koncelebrowało 12 biskupów oraz około
60 kapłanów diecezjalnych i zakonnych.

Z Polski na uroczystość konsekracji biskupiej przybyli o. Janusz Sok CSsR,
prowincjał Prowincji Warszawskiej Redemptorystów. Rodzinę nowego biskupa
reprezentowali jego dwaj rodzeni bracia ks. Włodzimierz Piątek CM i Wiesław
Piątek z żoną. Podczas liturgii powitano z
wielką radością przywitano witano przedstawicieli duchowieństwa i świeckich z
odległej amazońskiej diecezji Coari, gdzie
o. bp Marek Piątek zacznie niebawem
pełnić posługę pasterza.

O. Marek Piątek CSsR, urodził się
10.10.1954 r. w Tuchowie (diecezja tarnowska). Jest członkiem Zgromadzenia
Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści). Profesję zakonną złożył 15.08.1974 r.
a dnia 05.06.1980 r. przyjął święcenia
prezbiteratu. Papież Benedykt XVI dnia 15
czerwca br. mianował o. Marka Piątka
biskupem prałatury terytorialnej Coari w
Brazylii.
Prałatura terytorialna Coari leży w stanie
Amazonia w Brazylii. Została ustanowiona
w 1963 r. i należy do Archidiecezji Manaus. Powierzchnia prałatury wynosi

135,442 km/kw. Liczba ludności wynosi
ponad 209 tys., z czego katolicy stanowią
177 tys. (85 proc). W 6 parafiach prałatury
pracuje 14 kapłanów, 27 zakonników i
sióstr zakonnych. O. Franciszek Micek
CSsR, Brazylia
Za: www.redemptor.pl

List generała Braci Mniejszych na
uroczystość św. Klary
"Franciszek i Klara: dwa imiona, dwa
fenomeny, dwie legendy" - pod tym tytułem o. José Rodríguez Carballo, minister
generalny zakonu braci mniejszych, wydał
list z okazji uroczystości św. Klary z Asyżu, która przypada 11 sierpnia. Adresatem
pisma są ubogie siostry, których dziś jest
około 15 tysięcy w różnych zakątkach
świata. Jego motywem jest trwający w
zakonach franciszkańskich Jubileuszowy
Rok 800-lecia powstania Zakonu Ubogich
Sióstr, tożsamy z Jubileuszem 800-lecia
Konsekracji św. Klary.
List ministra generalnego podejmuje zasadniczo splające się dwa wątki: Jubileusz
800-lecia i 25.rocznicę "Ducha Asyżu". W
uzasadnieniu
świętowania
800-lecia,
rozpoczętego w Niedzielę Palmową 2011,
a mającego zakończyć się 11 sierpnia
2012, w uroczystość św. Matki Klary,
podaje trzy racje: ożywić pamięć o pełnej
sławy i świętości "niewieście" - Klarze
asyskiej, zaproponować dzisiejszemu
światu jej duchowość i odkryć aktualność
jej przesłania. (…)
Za: www.franciszkanie.com

Rowerowa pielgrzymka michalitów
w USA
O W poniedziałek 8 sierpnia br., już po raz
piąty, pod patronatem księży michalitów
wyruszyła rowerowa pielgrzymka z Melrose do Midland. Tegoroczna wyprawa na
dwóch kółkach, której przewodniczą ks.
Wacław Chudy CSMA oraz ks. Mateusz
Sobierajski CSMA zgromadziła ponad 20
uczestników i jest dziękczynieniem za
beatyfikację papieża Jana Pawła II. Hasłem pielgrzymki są, tak często przywoływane, słowa nowego Błogosławionego:
Nie lękajcie się!

Po zapakowaniu prowiantu, odpowiednich
sprzętów oraz osobistych rzeczy pielgrzymi zgromadzili się w kaplicy Domu
Rekolekcyjnego Księży Michalitów w
Melrose, by tam prosić Boga o błogosła-

wieństwo na czas trudu pielgrzymowania,
o bezpieczeństwo na drodze i szczęśliwy
powrót do domów.
Punktem docelowym pielgrzymki jest
miejscowość Midland, znajdująca się nad
zatoką Georgian Bay, Ontario, Kanada.
Jest to miejsce uświęcone męczeńską
śmiercią jezuickich misjonarzy: Jean de
Brébeufa i jego towarzyszy w r. 1648.
Prowadzili oni misyjną posługę w Nowej
Francji (ówczesna nazwa terenów, które
dzisiaj należą do Kanady). Są to pierwsi
męczennicy Ameryki Północnej.
Rowerowi pielgrzymi dotrą tam w sobotę
po pokonaniu 300-kilometrowej trasy.
Następnego dnia, w niedzielę (wigilia
Wniebowzięcia NMP) w Midland jest
Dzień Polski, który zgromadzi kilka tysięcy
ludzi. Będzie uroczysta Msza św., możliwość skorzystania z sakramentu pojednania, nabożeństwo maryjne i adoracja
Najśw. Sakramentu. Na ten dzień do
Midland zmierza duża, piesza pielgrzymka
z Toronto, do której dołączają mniejsze
grupy pątnicze z różnych miast Ontario. Z
polskiej parafii Matki Bożej Częstochowskiej z London pojedzie autobus, a duchowym przewodnikiem będzie Matuesz
Szerszeń CSMA.
Za: www.michalici.pl

Generał jezuitów o współczesnej
młodzieży
„Młodzież może zmienić nasz świat, ale
musi przygotować się, aby odpowiedzieć
na pytania, których nawet sobie nie wyobrażamy” – powiedział generał jezuitów
o. Adolfo Nicolás, podczas konferencji
prasowej w Hiszpanii. Wcześniej w sanktuarium św. Ignacego w Loyoli przewodniczył on uroczystej Mszy dla młodzieży,
która żyje duchowością ignacjańską.
Wydarzenie wpisało się w przygotowania
do Światowych Dni Młodzieży w Madrycie.
W spotkaniu w Loyoli wzięło udział ok. 3,5
tys. młodzieży z 50 krajów świata. Pierwszy etap Magis2011 zakończyło Święto
Kultur, podczas którego przedstawiciele
poszczególnych
krajów
prezentowali
swoje tańce, śpiewy i tradycje. Wcześniej
o. Nicolás przewodniczył Mszy z tzw.
rozesłaniem, zachęcając młodych do
szukania Boga wzorem proroka Eliasza i
św. Ignacego. Od dzisiaj ignacjańska
młodzież rozjechała się do rożnych punktów w Hiszpanii i w Portugalii, gdzie pozostanie do 15 sierpnia.
Podczas konferencji prasowej generał
jezuitów podkreślił znaczenie formacji
młodzieży. „W miarę jak wzrasta informacja, słabnie zdolność do refleksji" - stwierdził hiszpański duchowny. Młodzież
„otrzymuje mało horyzontów i dużo propagandy, która mówi jej, gdzie ma wydawać
pieniądze". Tymczasem „ważne jest, aby
wiedziała, że szuka czegoś więcej", „czegoś głębszego". Chodzi o to, aby „poczuła, że nie żyje wyłącznie na łasce tego
powierzchownego odczucia, które się
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sprzedaje", i „weszła w głębię serca" powiedział o. Adolfo Nicolás SJ.

Przy okazji Światowych Dni Młodzieży
wiele zgromadzeń zakonnych zorganizowało specjalne spotkania dla młodych
żyjących charyzmatem założycieli. Najliczniejszą grupę stanowi młodzież salezjańska - ponad 7 tys., następnie ignacjańska - 3 tys. oraz młodzież należąca do
Rodziny św. Wincentego - 2 tys. Łącznie,
za pośrednictwem zgromadzeń zakonnych, w Światowych Dniach Młodzieży w
Madrycie weźmie udział ponad 50 tys.
osób.
Za: Radio Watykańskie

Młodzież guanelliańska z Polski na
spotkaniu wolontariatu misyjnego
we Włoszech
W dniach 15 lipca - 6 sierpnia grupa młodzieży z Ruchu Młodzieży Guanelliańskiej
ze Skawiny uczestniczyła w międzynarodowym wolontariacie we Włoszech, w
Passoscuro pracując z blisko 85 osobami
upośledzonymi fizycznie i psychicznie.
Praca wolontariuszy połączona była z
konferencjami na temat "Roli świeckich w
budowie cywilizacji miłości" w oparciu o
nauczanie Błogosławionego Jana Pawła II
oraz założyciela Guanellianów, błogosławionego Alojzego Guanella. Ks. Wiesław
Baniak sdc

Ekologiczne karmelitanki
Ekologiczny klasztor powstaje w Wielkiej
Brytanii. Wznoszony jest dla karmelitanek,
które postawiły na energooszczędność i
samowystarczalność.

Stąd np. zakonnice zamierzają zbierać
deszczówkę, by następnie wykorzystywać
ją do podlewania ogrodu. Energii elektrycznej w dużej części dostarczać będą
im panele słoneczne. Przy użyciu energii
odnawialnych ogrzewany też będzie budynek, siostry zamierzają, bowiem spalać
w specjalnie do tego przystosowanych
piecach rośliny rosnące na należących do
klasztoru polach. Cały teren zostanie
obsadzony też 1,5 tys. drzew. „Zielony
klasztor" powstaje w Allerton i prace przy
jego budowie mają być skończone w ciągu
roku.
Za: Radio Watykańskie

Zapowiedzi wydarzeń

Międzynarodowy Kongres
Terezjański w Avila
II Międzynarodowy Kongres Terezjański Droga doskonałości Avila, Hiszpania, 29
sierpnia – 4 września 2011 Głównym motywem organizowanego w tym roku Międzynarodowego Kongresu Terezjańskiego,
a także następnych, które odbędą się aż
do roku 2015 są dwa zbliżające się jubileusze: czwarte stulecie beatyfikacji św.
Teresy od Jezusa 1614-2014 i piąte jej
narodzin 1515-2015.
Celem każdego z nich jest możliwość
przybliżenia się do wielkich dzieł św. Teresy (2010 - Księga życia, 2011 - Droga
doskonałości, 2012 - Księga fundacji,
Twierdza wewnętrzna - 2013, Listy - 2014).
W roku 2015 odbędzie się uroczysty kongres, który zamknie ten kilkuletni cykl.
Kongresom przyświecają następujące
ideały: zrozumienie każdego dzieła Teresy
we wszystkich jego fundamentalnych
aspektach, odkrycie nowych kluczy i modeli służących odczytaniu dzieła, otwartość
na dialog interdyscyplinarny i międzyreligijny, aktualne i praktyczne zastosowanie
doświadczeń proponowanych przez Teresę. (…)

Wspomożycielki, uczeni i eksperci w dziedzinie historii, pedagogii i duchowości,
wybrani przez Ks. Cháveza w porozumieniu z Matką Yvonne Reungoat, Przełożoną
Generalną Córek Maryi Wspmożycielki.
Kongres, którego tematem będzie "Rozwój
charyzmatu Księdza Bosko", odbędzie się
w "Salesianum" w Rzymie w dniach 19-23
listopada 2014 r. "Termin charyzmat będzie tutaj rozpatrywany w swoim najszerszym znaczeniu, nie tylko teologicznym,
ale także socjologicznym i kulturowym;
tenże będzie zgłębiany wraz z terminem
rozwój " - precyzuje Przełożony Generalny
w liście do członków Komitetu organizacyjnego. „Mowa tu o Kongresie o charakterze
historycznym i jego treści powinny być
rozpatrywane z zastosowaniem metodologii historycznej". Punktem odniesienia dla
otwarcia, a przede wszystkim - zakończenia Kongresu, jak to sugeruje Przełożony
Generalny, będzie aktualność charyzmatu
Ks. Bosko: „Nie można zrozumieć rozwoju
charyzmatu, jeśli nie posiada się wizji jego
aktualnej sytuacji na różnych obszarach
geograficznych".
W celu odpowiedniego zaplanowania i
realizacji Kongresu została stworzona
odpowiednia struktura robocza: Grupa
Koordynacyjna i trzy Grupy Badawcze. (…)
Za: www.infoans.org

stracyjnie jest to najbardziej wysunięty na
wschód kraniec Mazowsza, jednak geograficznie przynależy podlaskiej krainie.
Jeśli nie planujecie tu dotarcia własnym
środkiem transportu (samochodem, rowerem, stopem - ten ostatni to już nie do
końca własny...) polecamy niezawodny
PKS. Można nim dotrzeć do Białej Podlaskiej z różnych zakątków Polski, a tam
znaleźć kolejny, który zawiezie Was prosto
do Serpelic. Podróż trwa nieco ponad
godzinę - termin odjazdu najlepiej sprawdzić samodzielnie przy pomocy odpowiednich stron internetowych i zsynchronizować
z
innymi
etapami
wyprawy.
Co z „zapisami"?

Obecność na Golgocie Młodych nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia - jedyne
co trzeba zrobić, to po prostu przyjechać!
Wszelkich formalności można dokonać na
miejscu. Tam też otrzymacie wszystkie
gadżety związane z uczestnictwem w
spotkaniu (notatnik uczestnika, identyfikator, „smycz"). Warto jednak zaglądać na
naszą stronę internetową, bo być może
pojawią się na niej informacje o możliwości
mailowego zgłoszenia (szczególnie dla
animatorów).
Warunki noclegowe?

W dniach 29 sierpnia - 4 września 2011
będzie można wysłuchać prawie 30 konferencji! Wszystkie o Drodze doskonalosci
sw. Teresy od Jezusa. Jedną z nich będzie
miał arcybiskup prawosławy z Charkowa
Ihor Isichenko, jedną O. Tomas Alvarez,
znany terezjanista i wielu, wielu innych
specjalistów od św. Teresy z całego świata, dwie będą wygłoszone przez mniszki
Karmelitanki Bose, jedną z Hiszpanii a
drugą z Włoch. Wszystko to można będzie
oglądać na żywo w Internecie. Więcej na:
www.karmelicibosi.pl

Przygotowania do
Międzynarodowego Kongresu
Historii Salezjańskiej 2014
Wśród oficjalnych inicjatyw zasygnalizowanych przez Przełożonego Generalnego,
podjętych z okazji obchodów dwustulecia
urodzin Ks. Bosko, znajduje się Międzynarodowy Kongres Historii Salezjańskiej. W
lipcu zostały zrobione pierwsze kroki związane z przygotowaniem do tego wydarzenia, tj. powołano Koordynatorów i Komitet
Organizacyjny Kongresu. W projekt ten
angażują się Salezjanie i Córki Maryi
Wspomożycielki.
W lipcu Przełożony Generalny wysłał list
do członków Komitetu Organizacyjnego,
powiadamiając ich o zadaniach, jakie stoją
przed nimi, wskazując nazwiska Koordynatorów, temat i termin, w którym odbędzie
się Kongres. Są to Salezjanie i Córki Maryi

Zaproszenie na „Golgotę Młodych”
w Sierpelicach
Transformacja” to temat Golgoty Młodych
2011, która odbędzie się w dniach 24-28
sierpnia w Serpelicach nad Bugiem. Powstawał on w kilku etapach z propozycji
braci i osób świeckich. Jest to temat odbiegający od dotychczasowych spotkań,
które czerpały bezpośrednio z Pisma Świętego. Inspiracją tegorocznego tematu stał
się Testament św. Franciszka z Asyżu,
który dla kapucynów jest jednym ze źródeł
i inspiracji życia jakie prowadzimy.
Mimo że św. Franciszek nie używa słowa
„transformacja", ani nie jest to cytat z jego
Pism, to termin ten oddaje to co dokonało
się w nim już na początku spotkania z
Panem, a co przedstawia w swoim Testamencie, a mianowicie duchową przemianę. Pragniemy Wam to przedstawić,
ponieważ drogę duchowej transformacji
odbywa każdy chrześcijanin.Do Golgoty
Młodych 2011 pozostało coraz mniej dni, a
w głowie potencjalnych uczestników rodzi
się coraz więcej pytań. Wychodząc im
naprzeciw postanowiliśmy zamieścić kilka
praktycznych informacji.

Organizatorzy ze swojej strony zapewniają
wysokiej klasy pole namiotowe wyposażone w szeroko rozciągniętą przestrzeń
trawiastą. Co do reszty, jak mówi przysłowie: „jak sobie pościelesz...". Nad Waszym
snem czuwać będą harcerze i inni członkowie grupy porządkowej, którzy za dnia
pełnią niemniej zobowiązującą rolę animowania namiotowej społeczności. Oprócz
własnego namiotu, karimaty i śpiwora,
warto zaopatrzyć się w inne biwakowe
niezbędniki takie jak: sztućce, kubek,
miska (może być pomocna przy porannej i
wieczornej toalecie). Trudy biwakowania
łagodzi obecność kuchni polowej, która
niemal całodobowo zaopatrza uczestników
w gorącą wodę (idealną do zaparzenia
herbaty czy kawy, pomocną również w
utrzymaniu higieny...). Oprócz gorącej
wody w menu kuchni wpisana jest zupa,
która to wydawana jest za okazaniem
naczynia, które można by ją napełnić. (…)

Mamy nadzieję, że pomogliśmy Wam
rozwiać pewne wątpliwości. Jeśli jednak w
waszych głowach kołaczą jeszcze jakieś
pytania piszcie do nas śmiało! Możliwy jest
również kontakt przy pomocy Facebook'a.
Do zobaczenia w Serpelicach!

Serpelice - gdzie to właściwie jest?
Szczegóły na stronie
www.golgotamlodych.pl
Serpelice to mała wioska położona w nad
wijącą się przepięknie rzeką Bug. Admini-
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ŚP. O. JAN BARTCZAK (1945-2011) OMI
W czwartek 11-go
sierpnia 2011 r. w
Gdańsku, w wieku
66 lat, zmarł o. Jan
Bartczak OMI. Msza
św. w intencji zmarłego oraz pogrzeb
będą miały miejsce

w sobotę 13 sierpnia, o godz. 12.00 w
oblackiej parafii Niepokalanego Serca
NMP w Laskowicach Pomorskich. Wieczny
odpoczynek racz mu dać Panie...
O. Jan Bartczak urodził się 01.06.1945.
Pierwsze śluby zakonne złożył 08.09.1980.
Święcenia kapłańskie przyjął 14.06.1986.

Przez ostatnie lata kapłańskiego życia
służył, jako spowiednik w kościele św.
Józefa w Gdańsku oraz jako misjonarz
ludowy i kaznodzieja. Wcześniej do 1999 r.
pracował jako misjonarz ludowy w Kodniu.
Znany i lubiany za pracowitość, artystyczne podejście do otaczającego go świata.
Za: www.omi.pl

ŚP. KS. HENRYK HERMANOWSKI (1929-2011) FDP
Po kilku dniach ciężkiej choroby w 9 sierpnia zmarł ks. Henryk Hermanowski, orionista. Od 4 sierpnia przebywał on na Oddziale Intensywnej Terapii w Wojewódzkim
Szpitalu Zespolonym w Elblągu. 2 listopada skończył 81 lat.

W tych latach uzyskał pozwolenie na budowę kościoła i rozpoczął jego budowę,
którą doprowadził do stanu surowego.
Następnie w latach 1982-1987 był proboszczem parafii Opatrzności Bożej w
Kaliszu. Od 1987 do 1990 pomagał w
parafii Św. Józefa Robotnika w Wołominie,
1990-2001 pełnił posługę proboszcza w
parafii Św. Jana Chrzciciela w Malborku.
Tam też pozostał pomagając w pracy
duszpasterskiej. Zmarł 9 sierpnia 2011
roku.

Ks. Henryk Hermanowski urodził się 2
listopada 1929 r. we Włocławku. Do Zgromadzenia wstąpił w 1948r. Nowicjat odbył
w Zduńskiej Woli w roku 1950/1951.
Pierwszą Profesję złożył 8 września 1951
w Zduńskiej, natomiast Profesję Wieczystą
15 sierpnia 1955 również w Zduńskiej
Woli. Święcenia diakonatu przyjął 26 maja
1957 roku na Jasnej Górze, natomiast
Święcenia kapłańskie 30 czerwca 1957
roku W Zduńskiej Woli. Po ukończeniu
Wyższego Seminarium Duchownego w
Zduńskiej Woli został skierowany do Malborka, do nowo objętej placówki. W latach
od 1961 do 1982 pełnił posługę w Zduńskiej Woli jako prefekt, wikariusz, wikariusz
substytut, administrator i proboszcz parafii.

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Henryka
Hermanowskiego zostały odprawione w
kościele św. Jana Chrzciciela w Malborku
w sobotę 13 sierpnia o godz. 12.00. Liturgii
przewodniczył Biskup Elbląski Bp dr Jan
Styrna. Następnie trumna z ciałem została
odprowadzona i złożona na miejscowym
cmentarzu. Requiescat in pace.

Za: www.orionisci.rel.pl
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