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Papież w Hiszpanii 

 

 

„Życie konsekrowane żywą egzegezą słowa Bożego” 

 

Papież Benedykt XVI podczas swojej 

pielgrzymki do Hiszpanii na Światowe 

Dni Młodzieży znalazł czas, by trzykrot-

nie spotkać się z osobami konsekro-

wanymi ( z młodymi siostrami, z boni-

fratrami w ich ośrodku dla osób niepeł-

nosprawnych oraz z klerykami – także 

klerykami zakonnymi – z całego świa-

ta). Poniżej znajdziecie relacje z tych 

spotkań, a w „refleksji tygodnia” pełny 

tekst przemówienia Papieża do mło-

dych zakonnic. 

 

Żywiołowa radość na spotkaniu  

z młodymi siostrami zakonnymi 

 

Drugi dzień pobytu w Madrycie Ojciec 

Święty rozpoczął Mszą w kaplicy nuncjatu-

ry apostolskiej. Po śniadaniu udał się do 

pałacu Zarzuela, gdzie spotkał się z rodzi-

ną królewską. Benedykt XVI, któremu 

towarzyszył nuncjusz apostolski w Hisz-

panii, abp Renzo Fratini, oraz kard. Anto-

nio María Rouco Varela, został przyjęty w 

charakterze głowy państwa.  

   

Spotkanie przebiegło w serdecznej atmos-

ferze. Papież podarował królowi Juanowi 

Carlosowi mozaikę przedstawiającą widok 

na Plac Hiszpański w Rzymie z okien 

ambasady Hiszpanii przy Stolicy Apostol-

skiej. Następnie Benedykt XVI udał się do 

klasztoru św. Wawrzyńca w podmadryc-

kim Eskurialu. Tutaj na dziedzińcu królew-

skim przed bazyliką spotkał się najpierw z 

młodymi siostrami zakonnymi. 

 

Blisko 1700 sióstr pochodziło z 294 zgro-

madzeń i instytutów zakonnych, 400 to 

siostry klauzurowe. W spotkaniu wzięła 

udział 103-letnia s. Teresita, która spędzi-

ła za klauzurą 84 lata, co sprawia, że jest 

najstarszą mniszką na świecie. Wstąpiła 

do klasztoru w dzień urodzin Benedykta 

XVI. We wrześniu będzie obchodziła 

swoje 104 urodziny. W imieniu sióstr 

powitała papieża służebniczka Maryi, s. 

Belén: „Znamy ciężar krzyża, który Pan 

włożył na twoje barki, ale wiedz, Ojcze 

święty, że zawsze możesz na nas liczyć". 

Jej słowa wywołały prawdziwą burzę 

oklasków 

 

Papież w ośrodku bonifratrów 

 

W drodze na wieczorne spotkanie z mło-

dzieżą na Cuatro Vientos  Ojciec Święty 

zatrzymał się w Instytucie św. Józefa, 

który należy do zakonu bonifratrów. Zbu-

dowany pod koniec XIX w. przeznaczony 

jest dla osób niepełnosprawnych fizycznie 

i umysłowo. Instytut może przyjąć jedno-

cześnie 400 osób. Papieża przywitał prze-

łożony wspólnoty bonifratrów br. Rafael M. 

Martínez i dyrekcja instytutu. W spotkaniu 

wzięło udział ok. 120 wychowanków oraz 

opiekunowie.  

   

Obcowanie z ludźmi cierpiącymi budzi w 

naszych zatwardziałych niekiedy sercach 

delikatność, która otwiera na zbawienie - 

mówił Benedykt XVI w przemówieniu do 

pacjentów, pracowników i wolontariuszy 

Instytutu św. Józefa. Placówka ta opiekuje 

się młodymi z upośledzeniem fizycznym i 

umysłowym. Papież nawiązał do drama-

tycznego paradoksu, jakim jest cierpienie 

doświadczane w młodości, a zatem w 

wieku, kiedy człowiek pragnie pełni życia. 

„Kiedy na horyzoncie młodego życia poja-

wia się ból - zaznaczył Papież - jesteśmy 

skonsternowani i być może stawiamy 

sobie pytanie: czy życie może być nadal 

wspaniałe, jeśli wdziera się w nie cierpie-

nie?". Odpowiedź dają nam Chrystus 

umierający za nas Krzyżu oraz towarzy-

szący Mu święci, w szczególności Jego 

Matka Bolesna. „Są to świadkowie, którzy 

uczą nas życia dramatem cierpienia dla 

naszego dobra i zbawienia świata - 

stwierdził Papież. - Świadkowie ci mówią 

nam przede wszystkim o godności każde-

go ludzkiego życia, stworzonego na obraz 

Boga. Żadne cierpienie nie jest w stanie 

anulować tego boskiego znamienia wyry-

tego w głębi człowieka".  

 

Benedykt XVI zaznaczył, że cierpiący 

oczekuje od człowieka, który mu posługu-

je, przede wszystkim czystego spojrzenia, 

które jest w stanie dostrzec w nim ową 

niezatartą godność dziecka Bożego. Ta-

kiego patrzenia na chorych można się 

nauczyć jedynie dzięki osobistemu spo-

tkaniu z Chrystusem - podkreślił Papież. 

Zaznaczył też, że to świadectwo jest 

szczególnie ważne w naszych czasach, 

kiedy usiłuje się podważyć bezwzględną 

wartość każdego życia. „Miarę człowie-

czeństwa - powiedział - określa się w 

odniesieniu do cierpienia i do cierpiącego. 

Społeczeństwo, które nie jest w stanie 

zaakceptować cierpiących, ani im pomóc i 

mocą współczucia współuczestniczyć w 

cierpieniu, jest społeczeństwem okrutnym 

i nieludzkim" - powiedział Benedykt XVI w 

Instytucie św. Józefa, opiekującym się 

młodymi z upośledzeniem fizycznym i 

umysłowym.  

$#guid{810FCA2E-D1D3-49E E-89DC-6B83FFA 0CDE F}#$ 
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Spotkanie z klerykami całego  

świata 

 

W sobotę papież przejechał ulicami Ma-

drytu do katedry Almudena, gdzie czekało 

na niego ponad 4,5 tys. seminarzystów z 

pięciu kontynentów. Mszę o Jezusie Chry-

stusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie, 

koncelebrowało 90 biskupów z Hiszpanii 

oraz 30 z zagranicy, w tym m.in. kardyna-

łowie Stanisław Dziwisz z Krakowa, Kazi-

mierz Nycz z Warszawy i Orani João 

Tempesta z Rio de Janeiro, a także rekto-

rzy seminariów i formatorzy.  

   

„Tysiące seminarzystów z całego świata 

zgromadziło się w ten madrycki poranek w 

katedrze Almudena - powitał papieża kard. 

Antonio María Rouco Varela. - Wiedzą 

oni, że nie ma innej alternatywy na drodze 

formacji do kapłaństwa niż ta, którą papież 

im wskazał: jest to droga świętości ka-

płańskiej. Ci seminarzyści chcą być pierw-

szymi apostołami młodzieży swojego 

czasu, tak jak proszą o to papież i Ko-

ściół".  

 

W imieniu kleryków pozdrowił papieża 

Pablo Lamata Molina. Podziękował mu za 

to, że w czasie ŚDM zechciał spotkać się 

z seminarzystami, za jego nauczanie i 

troskę o dobrą formację kandydatów do 

kapłaństwa. „Możesz liczyć na naszą 

modlitwę i na nas" - powiedział, a te słowa 

potwierdziła burza oklasków. 

Na zakończenie Mszy Benedykt XVI za-

powiedział, że w najbliższym czasie ogłosi 

św. Jana z Awili doktorem Kościoła po-

wszechnego. W imieniu episkopatu Hisz-

panii oraz biskupów i wiernych z całego 

świata, którzy od lat starali się o to, po-

dziękował kard. Rouco Varela: „Z radością 

oczekujemy na wyznaczenie daty uroczy-

stego ogłoszenia świętego patrona hisz-

pańskiego duchowieństwa doktorem Ko-

ścioła". Jego relikwie zostały specjalnie 

przywiezione na ŚDM. 

O. Tomasz Raczkiewicz CSsR  

Radio Watykańskie

 

     

  Wiadomości krajowe 

 

Kalwaria Zebrzydowska:  

centralne uroczystości  

odpustu Wniebowzięcia NMP 

 

Tysiące wiernych z całej Polski uczestni-

czyło w centralnych uroczystościach odpu-

stowych Wniebowzięcia Matki Bożej, które 

odbyły się 21 sierpnia w Kalwarii Zebrzy-

dowskiej. Mszy św. pontyfikalnej przy 

ołtarzu polowym przewodniczył arcybiskup 

Bukaresztu Ioan Robu. 

 

 

 

Niedzielne uroczystości odpustowe rozpo-

częły się o godz. 6.30 Mszą św., która 

została odprawiona przy kościele „Grobu” 

Matki Bożej. Po niej wyruszyła procesja 

„Wniebowzięcia NMP”. O godz. 11 przy 

ołtarzu polowym rozpoczęła się Msza św. 

pontyfikalna, której przewodniczył metro-

polita Bukaresztu abp Ioan Robu. W imie-

niu kard. Stanisława Dziwisza, który prze-

bywa na Światowych Dniach Młodzieży w 

Madrycie, arcybiskupa powitał bp Jan 

Szkodoń. 

 

Abp Robu przywitał pielgrzymów po pol-

sku, reszta jego homilii została odczytana. 

Hierarcha podkreślał, że Maryja wybudo-

wała dom na skale, a jej skałą był Bóg i 

Chrystus. „Maryja staje się wzorem dla 

Chrześcijan, bo przeżyła misterium obec-

ności Boga, wszystkich tych, którzy po-

trzebują wierzyć i doświadczać miłości 

uczniów Chrystusa” - zaznaczył. 

 

Jego zdaniem te autentyczne doświadcze-

nia są często tłumione ideami, które współ-

czesny świat propaguje u wierzących. 

„Życie chrześcijanina miałoby być pełne 

wyrzeczeń, bezsensownych czynności. 

Natomiast oblicze Maryi zachęca, aby 

naśladować Chrystusa, który stanowi 

centrum życia każdego chrześcijanina” - 

dodał arcybiskup. 

 

Jak mówił, Maryja jest wzorem dla tych, 

którzy naśladują Chrystusa i dzisiaj ukazu-

je sposób w jaki trzeba Go naśladować. 

„Świadectwo, do którego każdy z nas jest 

powołany wymaga od nas odwagi wiary, 

tej wiary w Jezusa Chrystusa, który zachę-

ca nas by naśladować Jego naukę bardziej 

niż opinię i model współczesny, myśląc że 

one byłyby drogą do zbawienia” - stwierdził 

hierarcha. (…) 

 

Początki odpustu w Kalwarii Zebrzydow-

skiej sięgają XVII wieku, czyli czasów, w 

których powstał tamtejszy klasztor bernar-

dynów. Skromna pierwotnie procesja Po-

grzebu i Chwały Matki Bożej w uroczystość 

Wniebowzięcia urosła do imponujących 

rozmiarów. Już w latach 30. XVII w., czyli 

około 30 lat po założeniu klasztoru, w 

procesji brała udział kapela oraz wojsko. 

(…) 

 

Sanktuarium kalwaryjskie jest jednym z 

głównych miejsc kultu maryjnego w Pol-

sce. Wraz z klasztorem, w którym od po-

czątku przebywają bernardyni, wybudowa-

no Dróżki Męki Pańskiej łączące ze sobą 

41 obiektów sakralnych. Dróżki przypomi-

nają kompozycją topograficzną i architek-

toniczną miejsca święte w Jerozolimie. KAI 

 

Minister i biskup o możliwości 

współpracy na misjach 

 

W Sekretariacie Konferencji Episkopatu 

Polski 16 sierpnia 2011 roku odbyło się 

spotkanie przewodniczącego Komisji ds. 

Misji bp. Wiktora Skworca z odpowiedzial-

nym za współpracę rozwojową podsekreta-

rzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagra-

nicznych Krzysztofem Stanowskim. Tema-

tem spotkania były możliwości współpracy 

strony kościelnej i ministerialnej w niesie-

niu pomocy humanitarnej.  

   

- Wszędzie tam, gdzie Polska niesie po-

moc humanitarną, spotykamy polskich 

misjonarzy, doskonale zorientowanych w 

sytuacji lokalnej - podkreślił w czasie spo-

tkania minister Stanowski. Zaznaczył przy 

tym, że cenne w związku z tym okazałyby 

się informacje Komisji ds. Misji na temat 

działalności humanitarnej misjonarzy i 

wolontariuszy.  

 

 

- Duchowni i świeccy nade wszystko gło-

szą Ewangelię, ale oprócz tego zawsze 

angażują się w edukację, prowadzą szpita-

le czy uczą rzemiosła. To działania poza-

ewangelizacyjne, promujące człowieczeń-

stwo. Dlatego w czasie dzisiejszego spo-

tkania postawiliśmy sobie pytanie, czy - a 

jeśli tak, to jak - strona kościelna i ministe-

rialna mogą ze sobą współpracować - 

powiedział bp Wiktor Skworc.  

Rozmówcy doszli do wniosku, że koniecz-

ny jest lepszy przepływ informacji oraz 

analizy prawne dotyczące ewentualnej 

współpracy. Wymienili się też uwagami na 

temat sytuacji w obozie dla uchodźców w 

Darfurze, pomocy niesionej krajom tzw. 

Rogu Afryki, gdzie panuje katastrofalna 

susza, a także sytuacji w Południowym 

Sudanie. Wiele miejsca poświęcili też 

potrzebie rozwijania aktywności misyjnej 

wolontariatu. (…) 
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Kolejne spotkanie planowane jest po przy-

gotowaniu przez stronę kościelną informa-

cji na temat pozaewangelizacyjnej działal-

ności misjonarzy z Polski oraz analiz 

prawnych przez Ministerstwo Spraw Za-

granicznych, co do możliwości współpracy 

obu stron.                            BP Episkopatu  

Salezjańscy wolontariusze  

pielgrzymowali misyjnie 

 

Wileńska, ełcka, białostocka, drohiczyń-

ska, podlaska, łowicka i płocka – wszędzie 

tam, gdzie pełno młodych zapalonych 

pielgrzymów, pojawiła się też grupa wolon-

tariuszy misyjnych. 

 

Podczas tegorocznych pielgrzymek wolon-

tariusze z Salezjańskiego Ośrodka Misyj-

nego z Warszawy, poprzebierani w afry-

kańskie citengi, indyjskie kameez i peru-

wiańskie poncho zapraszali do wolontaria-

tu misyjnego. Na czele z księdzem Macie-

jem Makułą opowiadali w grupach piel-

grzymkowych o tym, dlaczego warto je-

chać na misje. Przewodnicy grup i piel-

grzymi już od pierwszego etapu czekali na 

wolontariuszy, którzy wrócili z misji, albo 

za parę tygodni na misje wyjadą. 

 

 

  

 

Kto słuchał uważnie opowieści wolontariu-

szy na trasach pielgrzymek, dowiedział się, 

dlaczego misje są dla nich tak ważne. 

Dlaczego poświęcili im rok lub kilka mie-

sięcy swojego życia. Usłyszał także, skąd 

bierze się powołanie misyjne i co konkret-

nie zrobić, żeby na salezjańskie misje 

pojechać. Największymi owacjami zostały 

przyjęte barwne historie z zatłoczonych 

indyjskich ulic, afrykańskiego buszu oraz 

pustyni peruwiańskiej. 

 

Małgorzata Olkowska i Jowita Oblamska 

opowiadały, kto bronił je przed skorpionami 

i wężami oraz dlaczego dzieci w Indiach 

nazywają się Symfonia albo Michael Jack-

son. Dominik Wójcik i Anna Juszczakie-

wicz mówili, co jedzą mali Afrykańczycy w 

Ugandzie i co zrobić, żeby chłopcy ulicy 

czuli się kochani. Dzięki Bernadetcie Ja-

mróz przenieśliśmy się na chwilę do Zim-

babwe, aby tam podziwiać piękno trzygo-

dzinnej afrykańskiej Mszy Świętej. Anna 

Piekutowska jak z rękawa wyczarowywała 

opowieści z Madagaskaru. Relacje Wiktora 

Pośpiecha i Doroty Olęckiej prowadziły nas 

przez dzikie i niedostępne albańskie góry 

aż do serca stolicy kraju, gdzie pracują 

siostry Misjonarki Miłości. 

 O zderzeniu z peruwiańską rzeczywisto-

ścią opowiadała Alicja Kołodziejczyk. O 

tym, co się dzieje w sercach wolontariuszy 

przed wyjazdem do Peru, można było 

usłyszeć z ust Anny Jałoszewskiej, Doroty 

Rudzińskiej i Anny Kowalskiej. Nie zabra-

kło też wspomnień z radosnego czasu 

przygotowań na spotkaniach formacyjnych 

w SOM-ie, które przybliżały Sylwia Grzęda 

i Małgorzata Szopińska. 

 

Dziękujemy wszystkim kierownikom piel-

grzymek i przewodnikom za bardzo życzli-

we przyjęcie, a wolontariuszom misyjnym 

za współpracę i poświęcenie. Dorota 

Rudzińska.          Za: www.salezjanie.pl  

 

 

„Muzyka w starym opactwie” 

 

Wielkim sukcesem okazał się koncert, 

który wczorajszego wieczoru zainauguro-

wał Festiwal „Muzyka w Starym Opactwie”. 

Melomani z całej Polski szczelnie wypełnili 

kościół klasztorny, by w jego wspaniałym 

wnętrzu wysłuchać znakomitych utworów 

muzyki klasycznej w wykonaniu Concerto 

Avenna pod kierownictwem Andrzeja 

Mysińskiego oraz światowej sławy oboisty 

– Tytusa Wojnowicza.  

 

Podczas koncertu zaprezentowano m. in. 

Koncert D moll na obój i orkiestrę smycz-

kową op. 9 No. 2, którego kompozytorem 

jest Giovanni Tomaso Albinoni, Concerto 

Grosso F dur op. 6 No. 2 Handela, oraz 

Serenadę G dur KV 525 „Eine kleine Na-

chtmusik” Mozarta 

.  

 Organizatorami muzycznej uczty była 

Fundacja Kultur Ad Astra z dyrektorem 

artystycznym – Williamem de Mousson – 

Romańskim, Urząd Gminy i Miasta Wą-

chock z burmistrzem – Jarosławem Same-

lą oraz Opactwo Cysterskie w Wąchocku, 

które reprezentował proboszcz parafii – o. 

Honoriusz Kostek. Organizatorzy mają 

nadzieję, że Festiwal na stałe wpisze się w 

kalendarz wielkich wydarzeń kulturalnych 

oraz będzie nieocenioną promocją miasta, 

opactwa i regionu. Kolejny koncert, tym 

razem z udziałem chóru Trinity Boys z 

Londynu został zaplanowany na 2 listopa-

da.                Za: www.wachock.cystersi.pl  

 

Salezjański Boski Festiwal 2011 

w Trzcińcu 

 

W dniach od 19 do 22 sierpnia na terenie 

Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego 

– w amfiteatrze przy gimnazjum salezjań-

skim odbył się XIII Sejmik Młodzieży o 

nazwie „Boski Festiwal”. Z całej Polski 

zjechało kilkuset młodych ludzi, którzy przy 

dobrej muzyce pragnęli z pożytkiem spę-

dzić ostatnie dni wakacji, zastanawiając się 

nad swoją wiarą. Gościny młodym udzieliła 

też Gmina Czaplinek, użyczając kawałek 

terenu lotniska w Broczynie na pole namio-

towe. 

 

Idea „Sejmików” pojawiła się w latach 

osiemdziesiątych, kiedy jeden z zespołów 

w Jarocinie spalił podczas koncertu krzyż. 

Wówczas salezjanie postanowili organizo-

wać takie zloty młodych, na których rów-

nież będzie można posłuchać dobrych 

zespołów, ale w atmosferze tolerancji i 

przyjaźni z Bogiem i ludźmi. Przy sanktu-

arium maryjnym w Skrzatuszu ruszył „Sej-

mik Młodzieży”, który od 1988 roku miał 12 

edycji. Ostatnia odbyła się w 1999 roku.  

 

Dzisiejsze czasy znów przyniosły niepoko-

je wokół krzyża. Zaczęło się w krajach 

„nowoczesnej” Europy i oczywiście nurt ten 

dotarł również do Polski. Wrocławscy 

maturzyści w specyficzny sposób pojmują-

cy dojrzałość, przydrożne krzyże znikające 

z ulic Warszawy, spór wokół krzyża upa-

miętniającego dni, w których cała Polska 

wstrzymała oddech po tragedii smoleńskiej 

– to pierwsze z brzegu przykłady, że krzyż 

jest „znakiem, któremu sprzeciwiać się 

będą”. 

 

 

Dlatego też salezjanie z Trzcińca wraz z 

młodzieżą z Oazy, SPE, Pustyni Miast, 

ZHR postanowili wskrzesić dawne sejmiki. 

Dzięki pomocy wielu ludzi dobrej woli, w 

tym także Miasta i Gminy Czaplinek, udało 

się zorganizować trzynasty sejmik pod 

nazwą „Boski Festiwal”. Ponad 250 

uczestników zamieszkało na polu namio-

towym, przynajmniej drugie tyle gości 

przewinęło się przez festiwal. Ważnym 

momentem zlotu była uroczysta introniza-

cja krzyża. Łączność z sanktuarium w 

Skrzatuszu zapewniła kopia cudownej 

skrzatuskiej figury Matki Bożej, jak również 

pielgrzymka ponad 40-osobowej grupy 

organizatorów, zrealizowana w przeddzień 

sejmiku. 

 

Sejmik rozpoczął się w czwartek 19 sierp-

nia. Przybyłych powitała Burmistrz Cza-

plinka Barbara Michalczik oraz dyrektor 

„Domu Młodzieży” ks. Tomasz Kościelny 

wraz z ks. Tomaszem Motyką, inspekto-

rialnym moderatorem oazowym. 

 

Gości przyciągnął światowej sławy mim 

Ireneusz Krosny, a także zespoły z „górnej 

półki”, w tym słynny „Tymoteusz”, czyli 

zespół 2Tm2,3. Uczestnicy chętnie brali 

też udział w nabożeństwach ewangeliza-

cyjnych, a także w spotkaniach z cieka-

wymi ludźmi. Byli wśród nich dawny cza-

plinecki proboszcz ks. Kazimierz Lewan-

dowski, oczywiście Irek Krosny, który 

złożył piękne świadectwo swojej wiary i 

przypomniał swój udział w tworzeniu daw-

nych sejmików, salezjanin ks. Dominik 

Chmielewski, zajmujący się egzorcyzma-

mi, małżeństwo z ruchu „Czystych Serc” 

czy psycholog jednej z narodowych repre-

zentacji sportowych. 

http://www.salezjanie.pl/
http://www.wachock.cystersi.pl/
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Uroczystej Mszy świętej na zakończenie 

sejmiku przewodniczył ks. Marek Chrzan – 

członek Rady Generalnej salezjanów, 

radca dla naszego regionu Europy, a homi-

lię wygłosił ks. Marek Chmielewski, pro-

wincjał Inspektorii Pilskiej salezjanów. 

Podczas Mszy św. siedmiu salezjanów 

złożyło czasowe śluby zakonne, a trzech – 

wieczyste. Głównym organizatorem XIII 

Sejmiku był ks. Jacek Grochowski, eko-

nom ośrodka w Trzcińcu. Za rok o tej 

porze kolejny, XIV Sejmik na czaplineckiej 

ziemi.        Za: www.trzciniec.esalezjanie.pl  

 

     

Refleksja   tygodnia 

 

 

Benedykt XVI:  

„kroczcie w bliskości i beż żadnych warunków za Chrystusem” 

 

Drogie młode siostry zakonne, 

 

Podczas Światowych Dni Młodzieży, które 

obchodzimy w Madrycie, sprawia mi wiel-

ką radość możność spotkania się z wami, 

które poświęciłyście swą młodość Panu i 

dziękuję za miłe pozdrowienie, które do 

mnie skierowałyście. Cenię fakt, że Jego 

Eminencja Kardynał Arcybiskup Madrytu 

przewidział to spotkanie w miejscu tak 

wymownym, jakim jest klasztor św. Waw-

rzyńca w Eskurialu. Jeśli w jego sławnej 

bibliotece przechowywane są ważne 

wydania Pisma Świętego i reguł mona-

stycznych różnych rodzin zakonnych, to 

wasze życie w wierności otrzymanemu 

powołaniu jest również cennym sposobem 

przechowywania Słowa Pana, które roz-

brzmiewa we właściwych wam formach 

duchowości. 

Drogie siostry, każdy charyzmat jest sło-

wem ewangelicznym, które Duch Święty 

przypomina swojemu Kościołowi (por. J 

14,26). Nie na darmo życie konsekrowane 

„rodzi się ze słuchania słowa Bożego i 

przyjmuje Ewangelię jako swoją normę 

życia. Życie, będące naśladowaniem 

Chrystusa czystego, ubogiego i posłusz-

nego, staje się w ten sposób «żywą egze-

gezą słowa Bożego». (...) Z niego wziął 

początek każdy charyzmat, a każda Regu-

ła chce być tego wyrazem, dając początek 

formom życia chrześcijańskiego, które 

cechuje ewangeliczny radykalizm" (adhort. 

Verbum Domini 83). 

 

Radykalizm ewangeliczny jest trwaniem 

„w zapuszczeniu korzeni (...) i umacnianiu 

się w wierze" (por. Kol 2,7), co w odnie-

sieniu do życia konsekrowanego oznacza 

kroczenie ku korzeniom miłowania Jezusa 

Chrystusa sercem niepodzielonym, bez 

stawiania czegokolwiek ponad taką miłość 

(por. św. Benedykt, Reguła, IV, 21), oblu-

bieńczą przynależnością, tak jak przeży-

wali to święci w stylu Róży z Limy i Rafała 

Arnaiza - młodych patronów tego Świato-

wego Dnia Młodzieży. Osobiste spotkanie 

z Chrystusem, którym karmi się wasza 

konsekracja, winno być świadectwem z 

całą mocą przemieniającą w waszym 

życiu; i ma dzisiaj szczególne znaczenie, 

gdy „zauważamy proces pewnego rodzaju 

«zniknięcia Boga», pewnej amnezji, jeśli 

nie zupełnego odrzucenia Chrześcijań-

stwa i wyparcia się skarbu otrzymanej 

wiary, z ryzykiem utraty najgłębszej wła-

snej tożsamości" (Orędzie na XXVI Świa-

towy dzień Młodzieży 2011, 1). W obliczu 

relatywizmu i przeciętności wyłania się 

potrzeba owego radykalizmu, którego 

świadkiem jest konsekracja jako przyna-

leżność do Boga w najwyższym stopniu 

umiłowanego. 

 

Ów ewangeliczny radykalizm życia konse-

krowanego wyraża się w synowskiej 

wspólnocie z Kościołem, będącym ogni-

skiem domowym dzieci Bożych, zbudo-

wanym przez Chrystusa. We wspólnocie z 

pasterzami, którzy w imieniu Pana głoszą 

depozyt wiary, otrzymany za pośrednic-

twem apostołów, Urzędu Nauczycielskie-

go Kościoła i tradycji chrześcijańskiej. We 

wspólnocie z waszą rodziną zakonną, 

strzegąc z wdzięcznością jej prawdziwego 

dziedzictwa duchowego i doceniając rów-

nież inne charyzmaty. We wspólnocie z 

innymi członkami Kościoła, jak świeccy, 

wezwani do świadczenia, wychodząc od 

własnego, specyficznego powołania, o tej 

samej Ewangelii Pana. 

 

I wreszcie radykalizm ewangeliczny wyra-

ża się w posłannictwie, jakie Bóg zechciał 

wam powierzyć. Począwszy od życia 

kontemplacyjnego, które przyjmuje w 

swych klasztorach Słowo Pana w wymow-

nym milczeniu i wielbi Jego piękno w 

samotności zamieszkanej przez Niego, aż 

po różne drogi życia apostolskiego, w 

bruzdach, w których dojrzewa nasienie 

ewangeliczne, w wychowywaniu dzieci i 

młodzieży, w opiece nad chorymi i star-

cami, w towarzyszeniu rodzinom, w anga-

żowaniu się na rzecz życia, w świadczeniu 

o prawdzie, w głoszeniu pokoju i miłości, 

w zaangażowaniu misyjnym i w nową 

ewangelizację i na tak wielu polach apo-

stolstwa kościelnego. 

 

Drogie siostry, to jest świadectwo święto-

ści, do której wzywa was Bóg, byście 

kroczyły w bliskości i bez żadnych warun-

ków za Jezusem Chrystusem w konsekra-

cji, we wspólnocie i w misji. Kościół po-

trzebuje waszej młodzieńczej wierności, 

zakorzenionej i zbudowanej w Chrystusie. 

Dziękuję za wasze wielkoduszne, całkowi-

te i wieczyste „tak" na wezwanie Umiło-

wanego. Modlę się, aby Maryja Panna 

wspierała i towarzyszyła waszej konse-

krowanej młodości, wraz z żywym pra-

gnieniem, aby Ona wyjaśniała, dodawała 

odwagi i oświecała wszystkich młodych. 

 

Z tymi uczuciami proszę Boga, aby wyna-

grodził obficie wielkoduszny wkład życia 

konsekrowanego do tego Światowego 

Dnia Młodzieży i w Jego Imieniu błogo-

sławię wam z całego serca.         Dziękuję. 

 Za: Radio Watykańskie.  

 

 

   

  Wiadomości zagraniczne  

 

‘Królowa Morza przejęła ster’ 

Salwatorianie w Tortoreto Lido 

 

W dniach od 13 do 15 sierpnia, parafia w 

Tortoreto Lido, wraz z licznymi turystami 

przebywającymi tam na wakacjach, cele-

browała uroczystości ku czci Maryi, Wnie-

bowziętej Królowej Morza. Rozpoczęły się 

one modlitwą różańcową w sobotę 13 

sierpnia o godzinie 18.30, po której zosta-

ła odprawiona uroczysta Masza św. pod 

przewodnictwem proboszcza ks. Grzego-

rza Oczosia SDS. Po zakończeniu Eucha-

rystii otwarta została wystawa misyjna 

salwatoriańskiego stowarzyszenia SOFIA. 

   

W niedzielę, 14 sierpnia, uroczystości 

rozpoczęły się o godzinie 16.30 pobłogo-

sławieniem i odsłonięciem tablicy upa-

miętniającej beatyfikację Jana Pawła II, 

wykonanej i podarowanej wspólnocie 

parafialnej przez inżyniera Lorenzo Seri-

no. Ceremonii tej przewodniczył przybyły z 

Nowego Jorku ks. Ron Marczewski. Po jej 

http://www.trzciniec.esalezjanie.pl/
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zakończeniu rozpoczęła się uroczysta 

procesja z figurą Madonny, która przemie-

rzyła najpierw ulice parafii, a po dotarciu 

nad brzeg morza i zaokrętowaniu na kuter 

rybacki, wypłynęła na wody Adriatyku. W 

tym roku procesja ta miała szczególny 

charakter, bowiem tego samego dnia 

wypłynęła na morze figura Madonny z 

parafii Narodzenia Najświętszej Maryi 

Panny w Giulianova. Dwie procesje spo-

tkały się na wodach Adriatyku, gdzie re-

prezentanci parafii przekazali sobie kwiaty 

- dar dla Maryi, a wierni wraz z ich dusz-

pasterzami odmówili wspólnie modlitwy.  

 

 

 

W trzeci dzień święta parafialnego miała 

miejsce procesja ulicami miasta wraz z 

figurą Maryi. Jak w dniu poprzednim nad 

brzegiem morza odprawiona została uro-

czysta Masza św. pod przewodnictwem 

ks. Pieta Cuijpersa SDS.  

 

Święto parafii w Tortoreto Lido oprócz 

charakteru duchowego miało również 

swoje momenty rekreacyjne. Każdego 

wieczoru odbywały się koncerty. Zorgani-

zowany został tradycyjny już i bardzo 

ceniony konkurs „Zamki z piasku". Naj-

bardziej emocjonującą chwilą było roz-

strzygnięcie wielkiej loterii w której główną 

nagrodą był samochód Toyota Aygo. Zaś 

całość uroczystości w Tortoreto Lido za-

kończył trwający ponad pół godziny pokaz 

sztucznych ogni. 

 

Oblaci otworzyli w Kijowie 

„wspólnotę medialną” 

 

Decyzją Superiora Delegatury z Radą od 

13 maja b.r. w Kijowie powstała druga 

wspólnota oblacka, oddalona o 12 kilome-

trów od tej, która od lat posługuje przy 

parafii św. Mikołaja w Kijowie. Jest to 

chyba pierwsza w historii Ukrainy męska 

wspólnota zakonna której pierwszoplano-

wym zadaniem jest ewangelizacja poprzez 

media, równocześnie dojeżdżając w sobo-

tę i niedzielę do odległych parafii w Niży-

nie i Pryłukach. 

   

Doczekaliśmy się tego wydatnego dnia - 1 

września, od kiedy wspólnota razem bę-

dzie wykonywać misję, którą od ponad 6 

lat pełni o.Paweł Wyszkowski OMI- a 

mianowicie misja w Katolickim Centrum 

Medialnym, które należy do Konferencji 

Episkopatu Ukrainy i obejmuje kilka dzia-

łów. Pierwszym z nich jest Agencja Infor-

macyjna, która polega na codziennym 

wysyłaniu przez Internet wiadomości w 

języku ukraińskim o Kościele na Ukrainie i 

w świecie, oraz o Ojcu Świętym i opieka 

nad stroną www.catholic-media.org, którą 

codziennie odwiedza ponad 12.000 osób,  

 

Drugim ramieniem Centrum Medialnego 

jest dziecięce czasopismo „Vodograj" 

(„Wodospad" pl). Jest to kolorowy 20-

stronny miesięcznik wychowawczo-

katechetyczny o Bogu i jednocześnie 

największe pismo katolickie w Ukrainie i w 

byłym ZSRR gdyż wydaje się co miesiąc 

paralelnie w języku ukraińskim i rosyjskim 

w liczbie 10.000 egzemplarzy, dzięki 

zaangażowaniu o.Piotra Bielewicza z 

Białorusi. To czasopismo istnieje od 10 lat 

i jest przeznaczone dla dzieci od 8-13 lat. 

Kilka miesięcy temu Media Centrum za-

częło wydawać nowe czasopismo dla 

najmłodszych dzieci od 3 do 8 lat: „Vodo-

grajczyk".  

 

Zupełnie nową gałęzia pracy będzie stwo-

rzenie ukraińskiej wersji katolickiej telewi-

zji EWTN, „Telewizji Przedwiecznego 

Słowa". Obecnie już jest strona interneto-

wa www.ewtn.org.ua, ale żeby owa tele-

wizja mogła istnieć po ukraińsku, to do 

zrobienia jest jeszcze wszystko przed 

nami. (…)                        Za: www.oblaci.pl  

 

Siostry szarytki na wschodnim 

wybrzeżu USA łączą się w jedną 

prowincję 

 

Niedziela, 31 lipca 2011 był bardzo waż-

nym dniem dla Sióstr Miłosierdzia św. 

Wincentego a Paulo w Stanach Zjedno-

czonych i Podczas uroczystej Mszy św. w 

Bazylice Wniebowzięcia NMP w Baltimo-

re, Maryland zwanej Pierwszą Katedrą 

Ameryki, erygowana została nowa Pro-

wincja Sióstr Miłosierdzia – Prowincja św. 

Ludwiki. To jeden z kamieni milowych we 

współczesnej historii Sióstr Miłosierdzia i 

Rodziny Wincentyńskiej w USA. 

Cztery dotychczasowe prowincje na 

Wschodzie Stanów Zjednoczonych (od 

Gór Skalistych do Atlantyku) po kilku 

latach konsultacji i starań ponownie połą-

czyły się w jedną. Wcześniej podział miał 

miejsce w 1969 r.  Znamienne jest, że w 

2010 r.  trzy prowincje  Zgromadzenia 

Misji w Stanach Zjednoczonych również 

ponownie się połączyły w jedną. 

 

Eucharystii przewodniczył ks. Gregory 

Gay CM, Przełożony Generalny, a konce-

lebrowali belie i obecni Dyrektorzy Sióstr 

Miłosierdzia: ks. Javier Alvarez CM, Wika-

riusz Generalny (wcześniej Dyrektor Ge-

neralny), Ks. Patrick Griffin CM, obecny 

Dyrektor Generalny Sióstr Miłosierdzia, 

dotychczasowi dyrektorzy prowincjalni ks. 

Gerard Luttenberger CM, ks. Jack Timlin 

CM, ks. John Francis Clark CM i ks. Wil-

liam Hartenbach CM oraz  ks. Joseph 

Daly CM były, zasłużony dyrektor Prowin-

cji w Emmitsburgu i ks. Thomas McKenna 

CM, nowomianowany Dyrektor Prowincji. 

Na uroczystość przyjechało ok. 385 Sióstr 

Miłosierdzia z różnych zakątków Stanów 

Zjednoczonych wypełniając najstarszą 

katolicką katedrę w Stanach Zjednoczo-

nych całkowicie.  Wśród nich oczywiście 

była S. Evelyne Franc SM, Przełożona 

Generalna Zgromadzenia, która przybyła 

do Baltimore na zakończenie wizyty w 

Ameryce Łacińskiej. Za: www.famvin.org  

 

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich 

tworzy w Togo stację misyjną  

bł. Jana Pawła II 

 

Patronem nowej stacji misyjnej w Republi-

ce Togo w Afryce Zachodniej został bł. 

Jan Paweł II. Placówka powstaje w 

Awandjelo w diecezji Kara na północy 

kraju. Na terenie misji powstanie kaplica, 

przedszkole i szkoła. Budowniczym togij-

skiej placówki jest ks. Łukasz Kobielus ze 

Stowarzyszenia Misji Afrykańskich. 

   

 

 „Od dwóch lat przygotowuję nową misję, 

praktycznie od początku, od zera - powie-

dział Radiu Watykańskiemu polski misjo-

narz. - By stacja misyjna mogła w pełni 

funkcjonować, pełnić swoją rolę i być 

motorem dla danej społeczności, misjo-

narz musi mieszkać wśród tych ludzi, więc 

na początku trzeba stworzyć jakieś zaple-

cze misyjne. Od roku budowałem tą misję. 

Jest ona skończona. Myślę, że teraz 

mógłbym rozpocząć budowę szkoły i 

przedszkola. Sieć elektryczna została już 

doprowadzona. Jeśli chodzi o wodę, to 

udało mi się zebrać fundusze, aby wy-

wiercić studnię głębinową". 

Jak zaznacza ks. Kobielus, nie wszyscy 

Togijczycy kojarzą z konkretną twarzą 

patrona nowej misji - bł. Jana Pawła II, 

ponieważ dla nich wszystkie białe twarze 

są podobne. Jednak mieszkańcy kojarzą 

tego Papieża z jego wizytą w Togo w roku 

http://www.oblaci.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=826:kijow-wspolnota-medialna&catid=1:aktualnosci&Itemid=56
http://famvin.org/pl/2011/08/03/nowa-prowincja-siostr-milosierdzia-w-stanach-zjednoczonych/
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1985 r., kiedy udając się w orszaku zde-

cydował w połowie drogi zatrzymać kon-

wój samochodowy i udał się do prostej 

afrykańskiej chaty, żeby tam spotkać się 

ze zwyczajnymi ludźmi. „Bo on przede 

wszystkim do nich tam przyjechał" - dodał 

polski misjonarz. 

Togijska stacja misyjna bł. Jana Pawła II 

otrzyma też relikwie swojego patrona. 

Przekaże je kard. Stanisław Dziwisz po 

zakończeniu Światowych Dni Młodzieży. 

Za: Radio Watykańskie 

 

 

Zapowiedzi wydarzeń 

 

 

 

Zapowiedź sympozjum  

dla rekolekcjonistów i misjonarzy 

 

Nowy przewodniczący Komisji d/s duszpa-

sterstwa KWPZM O. prowincjał Janusz 

Sok CSsR zaprasza wszystkich zakonnych 

rekolekcjonistów i kaznodziei misyjnych na 

tradycyjne sympozjum. W tym roku odpo-

wiedzialnym za zorganizowanie tego sym-

pozjum jest O. dr Kazimierz Fryzeł, re-

demporysta. Odbędzie się ono w dniach 

25-27 października w klasztorze redempto-

rysów w Krakowie (ul. Zamoyskiego 56). 

Dokładny program sympozjum wraz z 

warunkami uczestnictwa znajdziecie poni-

żej:. 

 

Sympozjum – warsztaty dla Misjonarzy i 

Rekolekcjonistów Męskich Zakonów w 

Polsce: Kościół naszym domem 

25 – 27 października 2011. Kraków, ul. 

Zamoyskiego 56, Klasztor Redemptory-

stów 

 

25. 10. Wtorek 

07.00 – EUCHARYSTIA z homilią – O. 

Kazimierz Malinowski, sekr. gen. KWPZM 

08.00 -  śniadanie 

09.00 -  Ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński 

– Kraków: Współczesna rzeczywistość: 

sekularyzacja, sekularyzm, tendencje  

globalistyczne a przepowiadanie misyjno-

rekolekcyjne.  

10.30  -   kawa 

11.00  -   Ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliń-

ski – Kraków: Kryzys wspólnoty, domu, 

rodziny,  czy innych grup a  przepowiada-

nie.             

12.30  -  obiad   

15.30 -   O. dr Kazimierz Fryzeł  C.Ss.R: 

Ukierunkowanie nauki podczas Sakramen-

tu Pojednania w nurcie hasła roku duszpa-

sterskiego 2011/12                               . 

18.00  -  kolacja. 

 

26.10.  Środa 

07.30 -  Jutrznia z medytacją 

08.00 -  śniadanie 

09.00 -  Ks. dr hab. Edward Staniek – 

Kraków: Teologiczno- homiletyczne treści 

zawarte w temacie roku „Kościół naszym  

domem”.                                                      

10.30 – kawa     

11.00 – Ks. dr hab. Edward Staniek – 

Kraków: Teologiczno-homiletyczne treści 

… c.d. 

12.30 – obiad 

15.30 – Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk 

KUL: Biblijne koncepcje Kościoła jako 

domu. 

                                       

18.00  - Nowenna do M.B.N.P.,   

EUCHARYSTIA z homilią –  O. dr Janusz 

Sok  prowincjał Redemptorystów   

19.15  - kolacja  

 

27.10  Czwartek 

07.00 – EUCHARYSTIA z homilią – Ks. 

gen. Tomasz Sielecki TChr,  przew. 

KWPZM 

08.00 – śniadanie 

09.00 -  Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, 

KUL: Egzegeza biblijnych perykop dla 

tematu roku duszpasterskiego 2011/12. 

10.30 -  kawa 

11.00 -  Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, 

KUL: Egzegeza biblijnych perykop… c.d. 

12.25 – Anioł Pański. 

12.30 – obiad i zakończenie.  

 

Zgłoszenia prosimy kierować na nazwisko 

O. Kazimierz Fryzeł – Kraków, ul. Zamoy-

skiego 56;  tel. 12/656-29-10 w.742 lub 

kom. 694 853 688;  poczta email - 

frykaz@op.pl. W naszym klasztorze jest 

ograniczona liczba noclegów, dlatego kto 

może sobie zarezerwować w swoich klasz-

torach, to będzie więcej miejsca u nas dla 

redemptorystów. Kto będzie spożywał 

jedynie posiłki u nas także prosimy zgłosić.  

Koszt uczestnictwa: noclegi, posiłki i 

uczestnictwo - 300 zł Posiłki i uczestnictwo 

(bez noclegu - 200 zł . O. Kazimierz Fryzeł 

CSsR 

 

Licheń: rekolekcje dla małżeństw 

niesakramentalnych (zapowiedź) 

 

Od 2 do 4 września w licheńskim sanktu-

arium odbędą się rekolekcje dla małżeństw 

żyjących w związkach niesakramental-

nych. Są one skierowane do osób, które 

nie rozumieją dlaczego nie mogą otrzymać 

rozgrzeszenia i przystąpić do Komunii 

świętej. Wiodą spór z Bogiem, a mimo to 

pragną spotkać kochającego Boga Ojca i 

szczerze z Nim porozmawiać. Chcą prze-

myśleć własne życie i rozeznać, co Jezus 

Chrystus mówi do nich; chcą doświadczyć 

Kościoła, takiego jaki jest naprawdę – czyli 

jako miłującą wspólnotę grzeszników. 

  

W programie rekolekcji znajdą się: co-

dzienna Eucharystia, konferencje, adoracja 

krzyża i Najświętszego Sakramentu, modli-

twa wspólnotowa  i indywidualna, czas na 

dzielenie się i rozmowę z prowadzącym. 

Koszt rekolekcji wynosi 180 złotych od 

osoby (w tym wyżywienie i zakwaterowa-

nie). Liczba miejsc jest ograniczona, a o 

zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. 

  

Na podstawie danych statystycznych z 

Głównego Urzędu Statystycznego można 

bez wątpliwości stwierdzić, że w Polsce z 

roku na rok wzrasta liczba rozwodów. W 

1995 r. w Polsce było ich 35000, w 2003 r. 

– 49000, 2005r.– 67600, a w 2009 r. już 

około 72000. Temat rozwodów jest bardzo 

trudny dla całego społeczeństwa, ale 

przede wszystkim dla samej rodziny – 

konkretnych osób: męża, żony, dzieci, ich 

krewnych i przyjaciół. 

  

Osoby żyjące w związkach niesakramen-

talnych często czują się odrzucone przez 

najbliższych, zapominając przy tym, że 

Jezus Chrystus umarł za wszystkich ludzi i 

że Bóg chce szczęścia oraz zbawienia 

każdego człowieka. Kościół zaś uważa 

osoby pozostające w związkach niesakra-

mentalnych za swoich wiernych i stara  się 

je otaczać swoją troską pasterską, zgodnie 

z zachętą zawartą w adhortacji apostol-

skiej Jana Pawła II Familiaris consortio. 

Czytamy w niej m.in.: „Razem z Synodem 

wzywam gorąco pasterzy i całą wspólnotę 

wiernych do okazania pomocy rozwiedzio-

nym, do podejmowania z troskliwą miłością 

starań o to, by nie czuli się oni odłączeni 

od Kościoła, skoro mogą, owszem, jako 

ochrzczeni, powinni uczestniczyć w jego 

życiu. […] Niech Kościół modli się za nich, 

niech im dodaje odwagi, niech okaże się 

miłosierną matką, podtrzymując ich w 

wierze i nadziei”.         Za: www.marianie.pl  

 

  

 

http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=514103
mailto:frykaz@op.pl
http://www.marianie.pl/
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Odeszli do Pana 

 

BR. MODESTO Z PIETRELCINY (1907-2011) OFMCap 

 

Brat Modestino z Pietrelciny, w świecie 

Damiano Fucci, kapucyn, który cieszył się 

przywilejem szczególnej synowskiej relacji 

ze św. Ojcem Pio, zmarł 14 sierpnia 2011 

roku. Miał 94 lata.  

   

Tego samego dnia wieczorem trumna z 

jego ciałem została wystawiona w antycz-

nym kościółku Matki Bożej Łaskawej, 

gdzie przybywali na modlitwę liczni piel-

grzymi i wdzięczni mieszkańcy San 

Giovanni Rotondo. 16 sierpnia została 

odprawiona msza święta w intencji zmar-

łego, której przewodniczył abp Michele 

Castoro, biskup diecezji Manfredonia-

Vieste-San Giovanni Rotondo. Bezpo-

średnio po celebracji ciało brata Modesti-

no zostało przewiezione do jego rodzinnej 

Pietrelciny, gdzie 17 sierpnia w kościele 

Świętej Rodziny została odprawiona druga 

msza pogrzebowa. Matka brata Modesti-

no, Anna, była rówieśnicą i bliską znajomą 

Franceska Forgione. Ich rodziny posiadały 

niewielkie gospodarstwa na Piana Roma-

na, gdzie w dzieciństwie spotykali się przy 

wypasie owiec. 

W latach 1908-1916 Ojciec Pio przez długi 

czas przebywał w rodzinnej Pietrelcinie, 

dokąd skierowali go lekarze, gdyż w le-

czeniu jego tajemniczej choroby pomagało 

tamtejsze powietrze. Często udawał się 

wtedy na Piana Romana, by modlić się w 

samotności. 

 

Nie chcąc odmawiać prośbom Anny, 

zajętej pracami domowymi i pomocą mę-

żowi w pracach polowych, czasami zga-

dzał się zaopiekować Antoniem, pierw-

szym z trzech jej synów. Również pozo-

stali synowie Anny dobrze znali Ojca Pio. 

Jeden z nich, Damiano, w 1940 roku udał 

się do San Giovanni Rotondo, by się z nim 

spotkać. Wyspowiadał się u Ojca Pio, 

który na koniec powiedział: „Chłopcze, idź 

prostą drogą" i dał mu swoje błogosła-

wieństwo. 

 

 W 1944 roku powrócił do Ojca Pio i spę-

dził z nim dwa tygodnie. Zwierzył mu się, 

że pełniąc służbę wojskową w Rzymie, 

często udawał się na modlitwę do kościoła 

Santa Francesca Romana, gdzie dojrze-

wało jego powołanie zakonne i gdzie 

podjął decyzję o wstąpieniu do klasztoru 

benedyktyńskiego w stolicy.  

Ojciec Pio odpowiedział mu, że Pan nie 

wzywa go do służby w zakonie św. Bene-

dykta. Wobec uporu młodzieńca dodał: 

„Jeśli chcesz jechać do Rzymu, jedź. 

Jednak czeka tam na ciebie nieszczęście" 

(Trzy lata później rzeczywiście opactwo to 

zostało napadnięte przez złodziei, którzy 

wdarli się przez okno i dla zrabowania 15 

tysięcy lirów nożem śmiertelnie zranili 

opata. Wydarzyło się to na oczach brata 

zakonnego, którego pozostawili związa-

nego i zakneblowanego. Zanim nadeszła 

pomoc, zakonnik się udusił. „Los ten był 

przeznaczony dla mnie" - opowiadał brat 

Modestino). Później Ojciec Pio kazał mu 

wrócić do rodzinnej Pietrelciny, wziąć kilka 

sztuk bielizny i przeprowadzić się na jakiś 

czas do San Giovanni Rotondo. Damiano 

posłuchał i na rok zamieszkał w mieście. 

W ten sposób mógł poznać głęboką rela-

cję, jaka łączyła Ojca Pio z Bogiem - i 

zdecydował się również zostać kapucy-

nem. Kiedy Ojciec Pio dowiedział się o 

tym, przestrzegł go: „Ziomku, nie przynieś 

mi wstydu!". I troszczył się o niego, gdy 

ten zaczynał posługę kwestarza: „Bracie 

Modestino, idź spokojnie, ja zawsze będę 

blisko ciebie, a z nieba będzie spoglądał 

na ciebie św. Franciszek". 

Po śmierci Ojca Pio brat Modestino został 

przeniesiony do San Giovanni Rotondo, 

gdzie był furtianem klasztoru. Pamiętając 

o otrzymanej od Ojca Pio obietnicy, za-

pewniał licznych pielgrzymów, z którymi 

się spotykał, o swojej modlitwie, w której 

przyzywał dla nich wstawiennictwa swego 

krajana, otrzymując liczne łaski z nieba. 

Wśród nich był również cud wykorzystany 

w procesie beatyfikacyjnym Ojca Pio. Za: 

www.glosojcapio.pl 

 

S. M. BENEDYKTA LANGOSZ (1955-2011) SCB 

 

Z ufnością w Boże Miłosierdzie zawiada-

miamy, że w dniu 18.08.2011 r. zmarła 

SM. Benedykta Langosz ze Zgromadzenia 

Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza 

w Trzebnicy w 56 roku życia i w 33 roku 

profesji zakonnej. Jej odejście do Pana 

poprzedziła kilkumiesięczna bolesna cho-

roba nowotworowa. 

   

W zgromadzeniu przez 9 ostatnich lat 

pełniła funkcję ekonomki generalnej. Z racji 

swego wykształcenia niemal od nowicjatu 

prowadziła prace remontowe i budowlane 

w wielu klasztorach. Piękno trzebnickiego 

odnowionego w ostatnich latach klasztoru, 

a także odzyskanego kompleksu poszpi-

talnego we Wrocławiu - to w znacznym 

stopniu zasługa oraz owoc pracy i starań 

S.Benedykty. 

 

 

 

 Do swej trudnej posługi budowlańca chęt-

nie dołączała także posługę organistki i 

teologa, dzieląc się swoją wiedzą i licznymi 

talentami. We wspólnocie zakonnej znana 

była z radosnego usposobienia i okazywa-

nej wszystkim serdeczności a także z 

pięknego głosu, którym chętnie sławiła 

Pana.  

 

Jej pogrzeb odbył się w sobotę 20.08.2011 

r. o godz. 13.00 w kaplicy zakonnej Sióstr 

Boromeuszek w Trzebnicy. 

Siostry Boromeuszki

 

 

 

http://glosojcapio.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2976&Itemid=63
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                                  Informacja Forum Współpracy Międzyzakonnej powołanego do życia przez        

                                   Konferencję Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w 2009 r. 

 

 

                                                                                        

 

Czcigodni Księża, Ojcowie i Bracia, Czcigodne Siostry, 

Przypominamy, że na naszej internetowej Platformie Zakupowej istnieje możliwości zamawiania produktów  

w trzech grupach towarowych: 

 

 artykuły spożywcze 

 artykuły chemiczne 

 artykuły papiernicze/biurowe 

Dla łatwiejszego znalezienia danych produktów grupy te zostały podzielone na bardziej czytelne podgrupy 

asortymentowe. 

 

Platforma Zakupowa oferuje:  

 

-najbardziej znane produkty rynkowe 

-produkty o możliwie najniższych cenach 

-akcje promocyjne 

-wysoką, sprawdzoną jakość 

-możliwość rozszerzania oferty wg    

 potrzeb 

- oszczędne opakowania 

-możliwość bezpłatnego użytkowania    

  zamrażarek 

- doradztwo kulinarne, pokazy, szkolenia 

(dla zainteresowanych) 

 

 

Po zalogowaniu na stronę i zamówieniu produktów zostaną one dostarczone we wskazane miejsce. 

 

 zamówiony towar dojedzie do każdego zakątka w kraju - transport gratis; 

 produkty spożywcze są dostarczane transportem w 3 zakresach temperatur (mrożone,                                       

chłodzone, suche), co zapewnia świeżość i bezpieczeństwo dostaw 

 dostawcy posiadają wszelkie certyfikaty w zakresie dystrybucji produktów 

 w przypadkach chwilowych problemów informatycznych istnieje możliwość zamówień           

telefonicznych 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie zgromadzenia zakonne oraz dzieła przez nie prowadzone 

 do korzystania z internetowej platformy zakupowej! 

 

 

Czekamy na wszelkie propozycje, uwagi i pytania. Służymy pomocą, wyjaśnimy wszelkie wątpliwości. 

Kontakt: Biuro FWM Opactwo Benedyktynów W Tyńcu - tel.12 688 52 58, 502 155 829; 

e-mail: jolanta@forumwm.pl 

nasza  strona:   www.forumwm.pl 

 

mailto:jolanta@forumwm.pl
http://www.forumwm.pl/

