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Papież w Hiszpanii

Maryi Jasnogórskiej dziękujemy za beatyfikację Jana Pawła II
Ogólnopolskie dziękczynienie za beatyfikację papieża Jana Pawła II miało
miejsce na Jasnej Górze. Uroczysta
suma z udziałem Episkopatu Polski to
główny punkt przypadającej 26 sierpnia
uroczystości Najświętszej Maryi Panny
Częstochowskiej. W jasnogórskich
obchodach święta uczestniczyło ponad
50 tys. osób.
Eucharystii, która rozpoczęła się o godz.
11.00, przewodniczył abp Józef Kowalczyk,
Prymas
Polski,
metropolita
gnieźnieński. Homilię wygłosił abp Józef
Michalik, przewodniczący Konferencji
Episkopatu Polski.
Powitanie do zebranych w imieniu Jasnej
Góry skierował o. Izydor Matuszewski,
generał Zakonu Paulinów. „Przychodzimy
do naszej Matki, aby razem z Nią podziękować Bogu za dar życia i posługi
błogosławionego Jana Pawła II - mówił w
powitaniu generał Zakonu Paulinów o.
Izydor Matuszewski.
Jako jego siostry i bracia Polacy, których
on nosił w papieskim sercu i nieustannie
omadlał przed Maryją, przychodzimy tu w
pielgrzymce wiary, aby razem z Janem
Pawłem Wielkim przyłożyć ucho do tych
świętych murów jasnogórskich i zgodnie z
rytmem bicia Serca naszej Matki i Królowej zanosić narodowe dziękczynienie za
Polskiego Papieża".
O. generał przywołał słowa bł. Jana Pawła
II, który mówił na Jasnej Górze: „trzeba
przyłożyć ucho do tego świętego miejsca.
Trzeba usłyszeć echo życia całego narodu
w Sercu jego Matki i Królowej".
„Nasz Rodak, który dziś wychyla się ku
nam z nieba, podpowiada narodowi polskiemu, jak mówił w 1994 roku w Syrakuzach, że ‘łzy Maryi należą do porządku
znaków'. Matka płacze wówczas, kiedy
dzieciom zagraża jakiekolwiek zło, duchowe czy fizyczne" - tłumaczył o. generał.
„Te słowa Błogosławionego Jana Pawła II
niech będą nam natchnieniem do wielkiej

modlitwy o przemianę serc Polaków, do
modlitwy o nawrócenie i otwarcie oczu" apelował o. Matuszewski. „Stańmy do
wielkiej narodowej modlitwy z Maryją, aby
nasze błaganie przebiło niebo i wyprosiło
nam ratunek oraz odnowę oblicza ziemi,
polskiej ziemi! Niech nam to uprosi bł. Jan
Paweł II, papież zawierzenia Jasnogórskiej Matce i Królowej" - zakończył generał
paulinów.
Za: www.jasnagora.com
O potrzebie odważnych i odpowiedzialnych chrześcijan uczestniczących we
wszystkich sferach życia publicznego
mówił abp Józef Michalik. Przewodniczący
episkopatu Polski podczas sumy odpustowej porównał Kościół do domu, w
którym każdy, nawet marnotrawny syn,
ma swoje miejsce, ale o który każdy domownik ma obowiązek dbać i który każdy
musi aktywnie budować.
Przypomniał, że Kościół to każdy
ochrzczony. Zdaniem abp. Michalika tym,
co najbardziej zagraża Kościołowi i Polsce, jest dziś bierność i podział
wewnętrzny: „Potrzeba odważnych i odpowiedzialnych
chrześcijan
uczest-
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niczących we wszystkich sektorach życia
społecznego i narodowego, nie lękających
się przeszkód i przeciwności. Trzeba
chrześcijan, którzy od razu zwrócą uwagę
na sprofanowaną Biblię dartą na jakimś
festiwalu".
Abp Michalik podkreślił, że aktywność
dotyczy wszystkich, a oczekiwania, że
Kościół na czas kampanii wyborczej stanie
się „wielkim milczącym" są nieuzasadnione, bo niezgodne z jego nauką
społeczną: „Prawdziwe, twórcze działanie
Kościoła, to jest odwaga chrześcijańskiego myślenia i stawiania tych wymagań
tym, których obdarzymy zaufaniem oraz
rozliczania ich potem i jednocześnie
pomagania
dobrym".
Kaznodzieja
przypomniał, że miłość do Kościoła i Polski mierzy się nie słowem, ale czynem.
Pielgrzymi wraz z episkopatem dziękowali
za „brylant polskiej ziemi" - Jana Pawła II,
jasnogórskiego
pielgrzyma,
Papieża
zawierzenia. Uroczystości trwały do
późnego wieczora.
Za: Radio Watykańskie

Wiadomości krajowe
Dyrektorzy szkół katolickich na
Jasnej Górze
VII Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów
Szkół Katolickich trwała we wtorek, 23
sierpnia na Jasnej Górze. Organizatorem
spotkania była, jak co roku, Rada Szkół
Katolickich. „Ta konferencja, i przyszłe, i
kolejne konferencje są poświęcone przygotowaniu ludzi, nauczycieli, dyrektorów do
tego, aby szkolnictwo katolickie nie uwikłało się w liberalne poglądy, w myślenie o
człowieku, jakie liberalizm cechuje” –
wyjaśnia s. Maksymiliana Wojnar, członek
Zarządu Szkół Katolickich. (…)
Podczas spotkania dyrektorzy rozmawiali
m.in. o aktualizacjach w prawie szkół.
Mogli skorzystać z porad specjalisty prawa
pracy. Zapoznali się z informacjami
dotyczącymi programów wychowawczych
zaplanowanych na rok 2011/2012.

W trakcie trwania Konferencji dr Marek
Legutko
przedstawił
prezentację,
dotyczącą
diagnozy
edukacyjnej.
Zaprezentowano również program kursu
pomocy
psychologiczno-pedagogicznej,
który będzie realizowany w szkołach katolickich. W programie Konferencji znalazły
się również przesłanie Benedykta XVI ze
Światowego Dnia Młodzieży w Madrycie
oraz omówienie Tygodnia Wychowania.
O godz. 13.30 dyrektorzy szkół uczestniczyli we Mszy św. w Kaplicy Cudownego
Obrazu. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego.
Pierwszą część homilii biskup poświęcił bł.
Janowi Pawłowi II. Mówił m.in. o jego
niezwykłej łatwości i naturalności w kontaktach z młodzieżą. „Nikt z nas nie ma
wątpliwości, że Jan Paweł II dawał całemu
Kościołowi nie tylko naukę Bożą, ale oddał
całą swoją duszę, całe swoje serce,
wiecznie młode mimo postępujących lat. I
młodzież to wyczuwała" - przypomniał.
W dalszej części rozważań bp Marek
Mendyk zaznaczył, że Ewangelię trzeba
przyjąć w całości, całym sercem, całą
duszą. „I dlatego niesłuszne, i całkowicie

błędne są zarzuty, że Kościół przesadza w
swojej surowości, że Kościół mógłby
spuścić z tonu, że mógłby pójść z
postępem w swoim nauczaniu. Kościół nie
może posługiwać się pochlebstwem ani
szukać ludzkiej chwały, zaprzeczałby
wtedy sam sobie, zaprzeczałby wtedy
nade wszystko Chrystusowi i nie mógłby
nazywać się Kościołem - tłumaczył
kaznodzieja - Spróbujmy postawić pytanie,
a co ze mną? Jakie jest moje świadectwo
głoszenia Ewangelii swoim życiem? Czy
głoszę ją odważnie w całości? Czy może
tylko połowicznie, tylko w tym obszarze,
kiedy jest łatwiej i wygodniej? Czy też
wybieram to, co neutralne, by przypadkiem
nie podpaść innym, by się przypodobać
swoją nowoczesnością?".
Za: www.jasnagora.com

Kapucyńska „Golgota Młodych”
Od 24 do 28 sierpnia w Serpelicach odbywało się ogólnopolskie spotkanie Golgota
Młodych. Jest to czas pięciu dni wspólnego
przebywania na modlitwie i trwać w autentycznej wspólnocie pokoju i radości. Dla
wielu uczestników Golgota Młodych stała
się miejscem, które dzięki modlitwie potrafi
odmienić życie. Oto relacja z pierwszego
dnia spotkania:
Tegoroczna, piąta i jubileuszowa Golgota
Młodych rozpoczęła się wyjątkowo – od
cichej,
nadbużańskiej
scenerii.
Niesamowity widok na szeroką rzekę
wzmógł wrażenie, że sceny z życia św.
Franciszka, przedstawiane na plaży, mają
symboliczne znaczenie dla każdego
uczestnika.

wieczności - niczym zawodnika wg. św.
Pawła, który zakończył dobry bieg. Nasz
seraficki Ojciec zostaje przedstawiony jako
człowiek
przemieniony,
nasycony,
przepełniony Bogiem. Ktoś, kto zostawia
swoich braci w radości i nadziei - nie ma w
tym przejściu smutku ani rozpaczy. Transitus staje się więc nie tylko wprowadzeniem, ale prawdziwym punktem odniesienia. Transitus staje się tranzystorem
naszej tegorocznej Golgoty - doświadczenia krzyża.
Pierwszy etap został osiągnięty. Scena po
zakończeniu Misterium, powitała naszych
prowadzących. Niesamowite poczucie
humoru braci natychmiast przekonało nas
do nich. Pozostało tylko przedstawić
sprawy formalne i w duchu radości z nowo
rozpoczętego GMu przejść do namiotów.
Dzień skończył się dla nas refleksją - czy
taką relację z Bogiem, jaką miał Franciszek, możemy kiedyś doświadczyć
samemu? Czy jego życie może być
podobne do naszego? Wierzę, że
następne dni mogą odpowiedzieć Ci na te
pytania.
Za: www.kapucyni.pl
Więcej informacji oraz linki do transmisji
telewizyjnej i radiowej znajdziesz na
stronie www.golgotamlodych.pl

Nowy zarząd prowincjalny u Sióstr
Małych Misjonarek Miłosierdzia
Decyzją Rady Generalnej Sióstr Małych
Misjonarek
Miłosierdzia
na
urząd
Przełożonej Prowincjalnej Prowincji „N. M.
P. Częstochowskiej”, została mianowana
S. M. Józefina Klimczak.

Obejrzeliśmy kilka krótkich (przerywanych
nastrojową,
średniowieczną
muzyką)
scenek. Powoli mogliśmy zanurzyć się w
tej porywającej historii. Był to czas na
odnalezienie w życiu młodego Franciszka
naszych problemów, pragnień, rozczarowań. Czas na wyciszenie i wysłuchanie
świadectwa człowieka takiego, jak my.
Moment zderzenia się jego rzeczywistości
z naszą. Towarzyszami tej podróży stali
się wszyscy, którzy odważnie zmierzyli się
z pogodą. To jednak był tylko przedsmak.
W deszczowym, posępnym klimacie
zbliżaliśmy się do sceny głównej. Przesiąknięte ubrania dawały nam możliwość
odniesienia się do ofiarności i zmagań,
jakie ponosił asyski zakonnik. Te doświadczenia, co dobrze zauważył prowadzący
GMu, pomogły nam na wprowadzenie w
ducha spotkania. Prowadzeni średniowieczną, niepokojącą melodią, stanęliśmy
w zadumaniu - pragnęliśmy dowiedzieć się
więcej. Mogliśmy podziwiać kunsztownie
dopracowaną
pieśń
chóru
Golgoty,
zaśpiewaną podczas projekcji filmu o św.
Franciszku. Widzimy postać na progu
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Nominację do Rady Prowincjalnej otrzymały następujące siostry:
S. M. Leticja Wojciechowska - Wikaria
Prowincjalna
S. M. Bernarda Cieślik - II Radna
S. M. Edyta Skibińska - III Radna
S. M. Augustyna Borkowska - IV Radna
S. M. Józefa Kalinowska - V Radna Ekonomka Prowincjalna.
Księża Orioniści wraz z całą Rodziną

Oriońską składają gratulacje i zapewniają
o modlitwie w intencji nowej Przełożonej
Prowincji i Rady. Za: www.orionisci.rel.pl

Campo Bosco 2011
Około 600 młodych ludzi z całej Polski
wzięło udział w 18. Campo Bosco 2011,
które zakończyło się 28 sierpnia w Czerwińsku nad Wisłą w diecezji płockiej. Spotkanie było wakacyjnym podsumowaniem
akcji salezjańskich. W programie znalazły
się wspólne Eucharystie, wykłady i koncerty.

się z salezjanami, uczestniczymy w prowadzonych
przez
nich
zajęciach,
wyjeżdżamy na różne obozy i warsztaty. W
sierpniu, tuż przed rokiem szkolnym, raz
jeszcze przypominamy sobie to, czego
uczył św. Jan Bosko: że wychowawca to
też przyjaciel" - podkreślali młodzi ludzie.
Więcej na : www.campobosco.pl

Diecezja kielecka dziękuje za 75 lat
posługiwania Misjonarzy Oblatów
Maryi Niepokalanej
21 sierpnia lud diecezji kieleckiej dziękował
Bogu za 75 lat posługiwania Ojców Oblatów w sanktuarium Relikwii Drzewa
Krzyża świętego na Świętym Krzyżu. Choć
administracyjnie Święty Krzyż należy do
diecezji sandomierskiej, to terytorialnie
znajduje się on na pograniczu trzech
diecezji. Stąd też w tym dniu swoje
dziękczynienie pragnęła wyrazić diecezja
kielecka.

Campo Bosco to cykliczne spotkania
młodych ludzi, którzy przyjeżdżają do
Czerwińska, aby wspólnie się modlić,
bawić i rozwijać w duchu dzieła św. Jana
Bosko,
założyciela
zgromadzenia
salezjanów. Po raz szósty zorganizowano
je na terenie salezjańskiej parafii pw. Zwiastowania NMP. Przed laty takie spotkania
zainicjował w Lutomiersku ks. Edmund
Modzelewski SDB, obecny proboszcz
parafii.
W osiemnastej z kolei imprezie uczestniczyła młodzież działająca w salezjańskim
ruchu
misyjnym,
uczniowie
szkół
salezjańskich oraz uczestnicy oratoriów,
uczniowie
szkół
gimnazjalnych
i
ponadgimnazjalnych.
Dotarli
do
deszczowego Czerwińska z Krakowa,
Suwałk, Ełka, Żyrardówa, Gdyni, Warszawy, Płocka, Olsztyna, Łodzie i Nidzicy.
Campo Bosco rozpoczęło się urodzinową
fetą nad Wisłą, z udziałem orkiestry i
pokazem sztucznych ogni. Był także
okolicznościowy tort i tradycyjna "Sto lat".
Muzyczną oprawę zapewniła grupa Acoustic Praise.
W programie czterodniowej imprezy znalazła się modlitwa wspólna i indywidualna,
Msze św. i Apele Jasnogórskie w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia - Pani
Mazowsza w Czerwińsku, możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.
W ramach bloków panelowych młodzież
rozważała tematy "Moje życie i dojrzałość
duchowa" i "Wybór życiowy - moje
powołanie". Odbywały się także wykłady,
warsztaty talentów, koncerty Arci i Triquetra.
"Campo Bosco jest dla nas modlitewną
przygodą na zakończenie lata - komentowali na zakończenie spotkania jego
uczestnicy. - W ciągu całego roku modlimy

Uroczystej mszy świętej polowej przewodniczył i homilie wygłosił ordynariusz
ks. Bp Kazimierz Ryczan. W homilii nawiązał on do słów Ewangelii dnia: ,,Za
kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?". Ks. Bp pytał się o stan nasze wiary.
,,Nie wystarczy odpowiedzieć Jezusowi jak
niegdyś św. Piotr, św. Paweł, męczennicy,
papieże oraz wielu świętych. Chrystus pyta
się każdego z nas: Kim dla Ciebie jestem?!
Przecież kiedy zabraknie Go w instytucjach
publicznych,
nie
będzie
sprawiedliwości i moralności. Kiedy zabraknie Go w domach, nie będzie miłości i
wierności. Panie Jezu życie społeczne bez
Ciebie jest pogańskim bezprawiem. Bez
Ciebie brat zabija brata. Bez Ciebie nie
można zrozumieć człowieka, narodu polskiego i jego historii. Jednakże nie można
uśmiercić
Twojej
Ewangelii,
Twego
miłosierdzia. Ty potrafisz pokonać śmierć,
grzech i nienawiść." W drugiej części
homilii bp Ryczan przypomniał historię
Świętego Krzyża i jego znaczenie dla
narodu oraz podziękował Ojcom Oblatom:
,,W tym unikalnym miejscu Ojcowie Oblaci
od 75 lat głoszą chwałę Krzyża Świętego,
podtrzymując jednocześnie tradycje życia
monastycznego w dawnym opactwie benedyktyńskim. Dziękuję za ich wyznawanie
wiary, świadectwo i posługiwanie!
Za: www.swietykrzyz.pl

V Pallotyńskie Spotkanie Mlodych
w Ołtarzewie
Dla wszystkich podążających do Ołtarzewa
koło Warszawy zaświeciło słońce. Z dobrą
energią i uśmiechem na twarzy młodzi
ludzie z całej Polski przybyli na V Pallotyńskie Spotkanie Młodych. Z Bogiem być,
z Bogiem żyć, z Bogiem iść… Trwać w
szczególnej bliskości z Bogiem, a więc
modlić się… Wszystko z Bogiem. Z
BOGIEM. Ta właśnie myśl będzie towarzyszyć uczestnikom Pallotyńskiego
Spotkania Młodych. W programie jak co
roku wiele zabawy połączonej z modlitwą i
uwielbieniem Jezusa.
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Każdego, kto chciał przeżyć dwa dni
wypełnione radością, przyjaźnią, a przede
wszystkim namacalną obecnością Jezusa,
zapraszamy do Wyższego Seminarium
Duchownego Księży Pallotynów w podwarszawskim Ołtarzewie.
Pierwszego dnia spotkania młodzież miała
okazję do uczestnictwa w pięciu warsztatach tematycznych takich jak: modlitwa
tańcem
prowadzona
przez
Annę
Wieradzką, medytacja chrześcijańska, w
tajniki której wprowadził ojciec Wojciech
Drążek CMM, Szkoła Nowej Ewangelizacji,
którą poprowadził ks. Krzysztof Kralka
SAC, „STOP pornografii - ciało z Bogiem”,
które poprowadzi Stowarzyszenie Twoja
Sprawa. Popołudniu swoją konferencje
wygłosił ks. Jacek Zjawin z Poznania.
Dzień zakończył koncert Mate.O - popularnego
chrześcijańskiego
zespołu
muzycznego oraz wieczorne nabożeństwo.

W sobotę uczestnicy mogli wysłuchać
świadectw m.in.: młodzieży, która brała
udział w Światowych Dniach Młodzieży w
Madrycie oraz Adama Woronowicza i
Krzysztofa Ziemca.
W trakcie trwania Spotkania każdy uczestnik mógł doświadczyć osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem poprzez
sakrament pokuty i pojednania. „W tym
roku spotykamy się po raz piąty. Chcemy
zaprosić wszystkich, aby w dniach 26 i 27
sierpnia zechcieli szukać odpowiedzi na
pytanie jak pogłębić naszą więź z Bogiem.”- mówi ks. Marek Chmielniak SAC,
organizator PSM. W pogłębianiu owej
więzi z Bogiem wszystkim uczestnikom
pomogła modlitwa śpiewem ku Chwale
Pana Boga z udziałem scholi. Zdaniem kl.
Radosława Wileńskiego SAC, odpowiedzialnego za scholę, bardzo ważnym elementem spotkania była modlitwa, w tym
także modlitwa poprzez śpiew. „Posługa
muzyczna na takich spotkaniach jest bardzo ważna. Od niej wiele zależy dlatego
zespół przygotowuje się do niej przez cały
tydzień”, mówi kl. Radosław.

Kulminacyjnym i ostatnim punktem spotkania była sobotnia Msza Święta, której
przewodniczyłks. Adrian Galbas SAC,
Wyższy Przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego.
Ci, którzy nie mogą uczestniczyć w Pallotyńskim Spotkaniu Młodych, mogli na
bieżąco śledzić wydarzenia z ołtarzewskiego seminarium za pomocą Pallotyńskiego
Radia Internetowego - www.pallotti.fm lub
poprzez bezpośrednią transmisję telewizyjną na stronie www.dobremedia.org.
Jak co roku PSM wypełni modlitwa, świadectwa, warsztaty, spotkania tematyczne,
koncerty i to wszystko co jest „pomiędzy”.
Jak co roku, warto było na ostatni
wakacyjny weekend przyjechać do Ołtarzewa. Do zobaczenia. Z Bogiem! Marta
Michalska, Renata Wieczorkowska

XIX Festiwal Muzyki Dawnej
"Pieśń Naszych Korzeni"
Już po raz dziewiętnasty Jarosław na
Podkarpaciu przez osiem sierpniowych dni
jest sceną dla wydarzeń i artystów związanych ze „Wschodem bliskim”. Tegoroczny
program Festiwalu Muzyki Dawnej „Pieśń
Naszych Korzeni” w Jarosławiu obfituje też
w wydarzenia liturgiczne.

Choć w tym roku przeważy duchowość
Wschodu, tradycja łacińska także jest
zauważalna. Osią Festiwalu są tygodniowe
warsztaty, przygotowujące Chór Festiwalowy do odprawienia Wieczerni Zaśnięcia
Bogurodzicy w cerkwi Przemienienia
Pańskiego. W środę, 24 sierpnia, uczestnicy słuchali Akatyst ku czci Bogarodzicy w
wykonaniu Bornus Consort i Marcina
Abijskiego. Przez cały tydzień pojawią się
odwołania
do
tradycyjnych
form
modlitewnych Kościołów Zachodniego i
Wschodniego: uczestnicy modlą się
łacińskim chorałem, polską monodią i biorą
udział w bizantyjskoruskich Nieszporach.
Festiwal w Jarosławiu to oczywiście także a może przede wszystkim - wieczorne

koncerty. Serię rozpoczęła Orkiestra
Czasów Zarazy z koncertem G.F. Telemanna „Tańce polskie z Rękopisu Rostockiego; polska kapela karczemna XVIII
w.". Jak zwykle, dużą popularnością
cieszył się poniedziałkowy koncert w cerkwi greckokatolickiej - w tym roku zespół
Sakhioba zaprezentował tradycyjne pieśni
religijne Gruzji. Odmianą dla mocnych
modlitewnych akcentów był wtorkowy
występ Viva BiancaLuna Biffi z Włoch w
bazylice reformatów pt. „Fermate il passo Przechodniu,
wstrzymaj
krok.
Renesansowa poezja śpiewana przy
akompaniamencie wioli".
W czwartek w bazylice dominikańskiej miał
miejsce koncert tradycyjnych pieśni
kozaków znad Kubania i Donu w
wykonaniu Kazaczyj Krug z Rosji, a na
piątek zaplanowana jest prezentacja XVIIIwiecznych polskich pieśni pokutnych i
pasyjnych w wykonaniu Adama Struga
(śpiew), Bartosza Izbickiego (organy) i
Monodii Polskiej. Ukoronowaniem festiwalowych wieczorów będą wspomniane
sobotnie Nieszpory święta Zaśnięcia Bogarodzicy, wykonane przez chór festiwalowy w cerkwi greckokatolickiej.
Jak
podkreślają
organizatorzy,
„specyficzna
formuła
festiwalu-święta
zakłada równowagę pierwiastka sakralnego i świeckiego, duchowego i intelektualnego, elementu praktyki i teorii, skupienia i
zabawy, elementu profesjonalnego I amatorskiego, sztuki akademickiej i ludowej".
Te założenia są konsekwentnie realizowane - codziennie odbywają się zajęcia
warsztatowe oraz seminarium z udziałem
wykonawców koncertu z dnia poprzedniego. Bardzo ważnym punktem programu
jest też wieczorna biesiada, której towarzyszą niezliczone rozmowy, a także
tradycyjne śpiewy i tańce.
Festiwal odbywa się w Jarosławiu od
dziewiętnastu lat, z każdym roku stając się
imprezą coraz popularniejszą wśród
środowisk
zainteresowanych
muzyką
dawną z Polski i nie tylko. Dla wielu - nie
tylko muzyków - od lat jest pozycją
obowiązkową w sierpniowym kalendarzu.
Ci, którzy w tym roku nie mogli dotrzeć na
do Perły Podkarpacia - jak nie bez powodu
określany jest Jarosław - mogą posłuchać
niektórych wieczornych koncertów w Programie Drugim Polskiego Radia, a także
przeczytać relacje i kuluarowe wywiady w
serwisie internetowym Liturgia.pl, który stał
się oficjalnym sprawozdawcą tegoroczne-

go Festiwalu.

Za: www.dominikanie.pl

Michalici: Na rolkach do Matki
22 sierpnia br. ruszyła IX Michalicka
Pielgrzymka Rolkowa na Jasną Górę. Na
starcie w naszej parafii na Bemowie
stanęło 80 osób. Najmłodszy uczestnik
liczy zaledwie 9 lat. Pątnicy 270 kilometrów
pokonali w 3 dni. Na Jasną Górę dotarli 25
sierpnia, a dzień później wezmą udział w
uroczystości ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej.

W pielgrzymkowej grupie znalazło się
trzech kapłanów: jeden z diecezji częstochowskiej, drugi z diecezji rzeszowskiej, a
trzeci - "spiritus movens" i główny organizator pielgrzymki ks. Grzegorz Sprysak
CSMA. Kapłani będą dbali o stronę duchową wszystkich pątników. Pielgrzymka
to nie tylko frajda jazdy na rolkach, ale
tworzenie wspólnoty, która się modli, śpiewa, i która innym daje świadectwo wiary mówił ks. Grzegorz w czasie Mszy św.
inaugurującej pielgrzymi szlak. Pięć Mszy
św., cztery dni jazdy i trzech księży na
rolkach. To jedyna taka pielgrzymka w
Polsce, a może i na świecie - charakteryzuje inicjatywę Michał Pękała, który
organizacyjnie pomaga ogarnąć całość
przedsięwzięcia. Najbardziej podoba mi się
atmosfera jedności, wspólnoty całej ekipy i
to, że mimo wszelkich trudów i przeciwności każdy każdemu bezinteresownie poda
rękę - mówi pątnik, który na pielgrzymkę
wybrał się po raz trzeci.
W czasie rolkowej wędrówki pątnicy
wysyłali MMS-y do galerii oraz SMS-y do
pielgrzymkowego mikrobloga w serwisie epielgrzymka.pl. Internauci mogli wpisywać
się na e-Listę Pielgrzymów jako "przyjaciel
pielgrzymki" i duchowo towarzyszyć jasnogórskim rolkowcom.
Za: www.michalici.pl

Wiadomości zagraniczne
60-lecie sakry biskupiej kard. Jana
Chryzostoma Korca SJ
Potajemne przyjęcie święceń biskupich to

wydarzenie, które na pewno na trwałe
pozostaje w pamięci biskupa – napisał
Benedykt XVI w telegramie do kard. Jana
Korca SJ. Dziś przypada 60. rocznica jego
sakry. Otrzymał ją w wieku zaledwie 27
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lat, niespełna rok po święceniach
kapłańskich.
Chodziło
o
zmylenie
komunistycznych służb bezpieczeństwa,
które rozprawiały się wówczas z
Kościołem katolickim w Czechosłowacji.

Jako tajny biskup imał się różnych zajęć,
był między innymi zamiataczem ulic i
monterem wind. Ponad 8 lat spędził też w
komunistycznych więzieniach. Pomimo tak
trudnych warunków, zawsze pozostał
wierny swej biskupiej misji i czynnie się w
nią angażował - pisze Benedykt XVI w
okolicznościowym telegramie.
Tajne święcenia kapłańskie w roku 1950
młodego jezuity Jana Chryzostoma Korca
a w rok później 24 sierpnia 1951 r. również tajne święcenia biskupie wpisały się w
rzeczywistość zmasowanego ataku na
Kościół w byłej Czechosłowacji z programem maksymalnego ograniczenia jego
publicznej działalności z zamiarem
całkowitej likwidacji. Tajne święcenia
duchownych były krokiem w kierunku
zachowania kontynuacji pracy Kościoła w
kraju na wypadek całkowitej jego izolacji
od Watykanu.

robotnika aż w nowej rzeczywistości. Jan
Paweł II w lutym 1990 r. powierza mu
stolicę biskupią w Nitrze, którą jezuita
kieruje aż do przejścia na emeryturą w
lipcu 2005 r. a w czerwcu 1991 r. Papież
mianuje go kardynałem.
Kościół na Słowacji dziękuje Bogu za
wielkie, odważne świadectwo wiary i heroiczne życie kard. Jana Chryzostoma Korca. W minioną niedzielę w kościołach
odczytano specjalny list pasterski przygotowany przez biskupów z Nitry. Tygodnik
Katolickie Noviny przygotowały specjalny
dodatek, w publicznej telewizji film a
„Ojciec kardynał" jak nazywają Słowacy,
przeżywa rocznicę prywatnie, pośród
brzemienia chorób, w ciszy swojego
mieszkania w pobliżu katedralnego
wzgórza w Nitrze. Za: Radio Watykańskie

Łagodniejsza linia nowych władz
Kongregacji względem
amerykańskich zakonnic
Amerykańskie zakonnice objęte wizytacją
apostolską mogą spać spokojnie. Nowy
prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia
Apostolskiego rezygnuje z twardej linii
względem problematycznych sióstr. Poinformował o tym sekretarz dykasterii, abp
Joseph Tobin CSsR.

„Biskup w kombinezonie" jak go nazywano, bo całe lata pracuje jako robotnik staje się stopniowo wiodącą osobistością
milczącego Kościoła. Poprzez indywidualne i w małych grupach tajne spotkania
troszczy się o zachowanie wiary,
wierności Stolicy Świętej i zachowaniu
jedności Kościoła na Słowacji. Programowo dużo pisze i w postaci samizdatów wydaje religijną literaturę w serii
nazwanej „biblioteka wiary". Koordynuje
ukryte życie wspólnot zakonnych, święci
też tajnie zakonnych kandydatów do
kapłaństwa, w całym okresie 120.
Za tę swoją apostolską gorliwość a według
komunistów za zdradę ojczyzny poprzez
współpracę z imperialistycznym wrogiem,
jakim w ich oczach był Watykan, został
skazany na 12 lat więzienia, gdzie w
nieludzkich warunkach przebywał aż do
tzw. praskiej wiosny przez 8 lat. Zarówno
przed uwięzieniem, jak i po wyjściu na
wolność i formalnej rehabilitacji, aż do
upadku reżimu komunistycznego w
Czechosłowacji, w listopadzie 1989 r. nie
mógł pełnić publicznie żadnej funkcji
duszpasterskiej, aż do przejścia na rentę
inwalidzką pracował jako robotnik.
Nowe

zadania

czekały

na

biskupa-

W wywiadzie dla agencji CNS wyraził on
ubolewanie z powodu niefortunnych
decyzji poprzedniego prefekta kongregacji, kard. Franca Rodé CM. Zdaniem abp.
Tobina wizytacja została rozpoczęta w taki
sposób, że nie sprzyjała nawiązaniu dialogu. Od samego początku nie było jasne,
czy poszczególne wspólnoty będą miały
wgląd do raportu na ich temat. Kongregacja stworzyła atmosferę strachu przyznaje abp Tobin. Zakonnice obawiały
się, czy Watykan nie będzie domagał się
zmiany
kierownictwa
niektórych
zgromadzeń, albo czy w ogóle nie zażąda
ich kasaty. Sekretarz watykańskiej dykasterii zaznacza, że zostało naruszone
wzajemne zaufanie i nie zostanie ono
odbudowane z dnia na dzień. Siostry mają
prawo do ostrożności - zaznaczył.
Przypomnijmy, że wizytacja apostolska
zgromadzeń zakonnych w Stanach Zjednoczonych została zarządzona w styczniu
2009 r. Jak podał wówczas jej inicjator
kard. Rodé, jej celem było wyjaśnienie
przyczyn nagłej zapaści, jaka pojawiła się
w żeńskich zgromadzeniach począwszy
od lat 60. ubiegłego stulecia. Zdaniem
ówczesnego prefekta Kongregacji ds.
Instytutów Życia Konsekrowanego i
Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w
wielu wspólnotach dochodziło do poważnych zaniedbań zasad życia zakonnego.
Ulegały
one
postępującemu
zeświecczeniu, a nawet pojawiał się w
nich „duch feminizmu". Dziś wizytacja
dobiega już końca. Do Watykanu
nadesłany został 400-stronicowy szkic
raportu. Trzeba zaznaczyć, że w
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międzyczasie zmieniło się kierownictwo
watykańskiej dykasterii ds. zakonów. Ze
względu na wiek na emeryturę odeszli jej
sekretarz i prefekt. Ich miejsce zajęli
pochodzący ze Stanów Zjednoczonych
abp Joseph Tobin, redemptorysta, oraz
Brazylijczyk abp João Braz de Aviz z
Ruchu Focolari. Za: Radio Watykańskie

Salezjanie: zaproponujmy młodym
drogę świętości
Po definitywnym zakończeniu XXVI Światowych Dni Młodzieży nadszedł czas
refleksji nad tym, co te oznaczały, i nad
owocami, które te mogą zrodzić. Publikujemy wypowiedź ks. Fabio Attarda, Radcy
generalnego ds. Salezjańskiego Duszpasterstwa Młodzieży. ŚDM w Madrycie jako
wydarzenie należą do przeszłości. To, co
teraz pozostnie, to wrażenie, jakie to
przeżycie wywarło w sercach tak licznych
młodych. Wsłuchując się i odczytując na
nowo przemówienia Benedykta XVI,
uważam, że istnieją cztery kluczowe punkty tego święta wiary.

Pierwszym jest zachęcenie młodych do
tego, ‘by się nie lękali'. Papież wielokrotnie
prosił młodych, by nie tracili odwagi w
środowisku
nieprzyjaznym
wierze;
środowisku, które już wyśmiewa sam
wybór wiary. Jego słowa były pocieszające, nie stanowiły konfrontacji.
Papież otworzył dla ludzi młodych drzwi
pociechy, która pochodzi z wyboru wiary;
otorzył je dla tych, którzy ją przyjmują z
odwagą i prostotą.
Poruszając się po tej samej linii, drugim
celem, jaki Papież wskazał młodym, jest
‘przezwyciężenie przeciętności'. Przynajmniej trzykrotnie Papież Benedykt podkreślił w swoich refleksjach, prostych i
jednocześnie głębokich, potrzebę przezwyciężenia kultury pustki, która pochłania
ludzi. Kto przyjmie wyzwanie wiary, porzuca czysto horyzontalny model życia i
kieruje się ku odkryciu piękna tajemnicy,
która nadaje sens czasowi i historii.

Oto dlaczego Papież proponuje pewne
rozwiązanie: zakorzenić się w Chrystusie,
tj. zbudować swój dom, swoją historię na
skale, mocne w wierze. Zaproszenie Papieża Benedykta nie jest czymś co byłoby
obce historii młodzieży. Młodzi wprowadzają to zaproszenie w program swojego
życia. Ten, kto jak ja, spędził kilka godzin
w konfesjonale w Parku Retiro w czasie
tych dni w Madrycie, dobrze wiedzą, w jaki
sposób młodzi przyjęli słowa Papieża.
Doświadczenie przebaczenia i pojednania,
jakie było udziałem młodych pielgrzymów
w Madrycie, nie było sporadyczne. W ich
życiu sakrament pojednania jest dobrze
przeżywany i żyją nim często.
I na koniec, ostatnim kluczowym punktem
ŚDM w Madrycie była zachęta Papieża do
tego, by powrócili do domu szczęśliwi, ale
nie tylko oni sami. Kto miał szczęście
spotkać Chrystusa, nie może zatrzymać
Go egoistycznie dla siebie, teraz musi Go
głosić, musi być apostołem. Papież prosił
młodych, by byli wiernymi i szczęśliwymi
świadkami - to dwie fasady życia wiary.
Kto wierzy, stara się być wierny, a w
wierności znajduje swoją prawdziwą radość, prawdziwe szczęście.
Madryt przez tydzień był wieczernikiem,
gdzie odczuwało się wiarę pokolenia
młodych, którzy zmęczeni są nicością;
wieczernikiem radości tak wielu młodych,
którzy poszukują prawdy i piękna. Spotkaliśmy młodych wszystkich języków,
wszystkich ras i wszystkich kultur. Są to
młodzi szczęśliwi, którzy wydają się być
przyjaciółmi od zawsze - jest to przyjaźń,
która pochodzi z wiary w Jezusa Chrystusa.
Ks. Bosko wzywa nas, byśmy dali im
prawdziwą radość, która jest drogą
świętości. A świętość dla młodych
pielgrzymów nie jest już więcej słowem,
które przynosi wstyd, ale wyłącznie siłę!
Przed nami stoi to wyzwanie!".
Za: www.infoans.org

Międzyzakonny Uniwersytet
powstaje w Kenii
Drugi katolicki uniwersytet powstaje w
Kenii. Już w październiku dojdzie do fuzji
dwóch kościelnych szkół wyższych: Tangaza College i wydziału filozoficznego
prowadzonego przez Zgromadzenie Misjonarzy Konsolata (Consolata Philosophi-

cum).
Nowa uczelnia, Tangaza Consolata University, będzie kształcić ponad półtora
tysiąca studentów na kilku wydziałach. Po
połączeniu władze kościelne zwrócą się
do rządowej komisji szkolnictwa wyższego
w Nairobi o nadanie placówce statusu
uniwersytetu. Obie szkoły od dłuższego
czasu aspirowały do rangi uniwersyteckiej,
ale brakowało im odpowiedniej liczby
wydziałów i kadr akademickich. Nowy
katolicki uniwersytet zapewni między
innymi jednolitą formację kandydatów do
kapłaństwa, ponieważ w jednym miejscu
będzie wydział filozoficzny i teologiczny.
Ma
stać
się
miejscem
formacji
Afrykańczyków, ale też przyjeżdżających
na ten kontynent misjonarzy.

Tangaza College przeżywa w tym roku
srebrny jubileusz. Nowy uniwersytet
powiązany będzie z sześcioma instytutami, które wyrosły z doświadczenia tej
szkoły. Wielu misjonarzy, także Polaków,
studiuje tam już np. misyjne duszpasterstwo
społeczne,
młodzieżowe,
czy
pogłębia wiedzę o Czarnym Lądzie.
Natomiast
zgromadzenie
Konsolata
dysponuje wysokiej jakości centrum językowym w Nairobi, bez którego w wielu
wypadkach
niemożliwe
byłoby
rozpoczęcie studiów uniwersyteckich.
Za: Radio Watykańskie

Piesza pielgrzymka w Gabonie
Podczas
gdy
w
Polsce
tysiące
pielgrzymów maszerowało na Jasną Górę,
w Gabonie miała miejsce pielgrzymka
piesza z Ntoum do Cocobeach. Parafia

Notre Dame de la Mer w nadmorskiej
Cocobeach od trzech lat na swoim terenie
organizuje krótką pielgrzymkę przed
świętem patronalnym, które przypada 15
sierpnia. W tym roku udało się ją zorganizować we współpracy z parafią Ntoum na
nieco dłuższym dystansie.
Tegorocznym hasłem pielgrzymki był cytat
„Uczyńcie wszystko, co wam powie" (J 2,
5). W ciągu pięciu dni przeszliśmy 84
kilometry, co jak na polskie warunki nie
jest zbyt wielkim wyczynem, a tutaj trudno
niektórym uwierzyć, że to w ogóle możliwe. W Gabonie sierpień jest czasem pory
suchej, dzięki czemu łatwiejsze było zorganizowanie pielgrzymki - nie padają
obfite deszcze tropikalne, jest mniej
wilgotno i mniej upalnie, ogólnie całkiem
znośnie. W naszej grupie „brązowej" szło
nas około 50 osób, robiąc dziennie dystans od 14 do 20 kilometrów. Przewodnikiem był br. Daniel Stelmaszek, który
wprowadzał nieco polskiego klimatu
pielgrzymkowego, tłumacząc na francuski
i ucząc pielgrzymów różnych rodzimych
przyśpiewek i animacji. Dzięki przenośnemu systemowi nagłaśniającemu
można było w drodze mówić konferencje,
wspólnie się modlić i śpiewać. W mentalności tubylczej leży, że kiedy śpiewa się
radosne piosenki, to zazwyczaj trzeba też
tańczyć. I tak przez całą drogę. Na noclegi
zatrzymywaliśmy się w naszych wioskach,
gdzie czekało nas zazwyczaj serdeczne
przyjęcie ze strony ludzi. Kąpiel odbywała
się w rzekach czy przy pomocy wiader z
wodą z lokalnych studni - taka tutejsza
codzienność mieszkańców wiosek. Z kolei
elektryczność była prawie wszędzie, z
wyjątkiem jednego noclegu.
W ostatniej wiosce przed Cocobeach
mieszkańcy przyjęli nas bardzo dobrze, po
czym w nocy większość z nich udała się
na tańcowanie bwiti - rozpowszechnionego tutaj kultu spirytystycznego. Po
pięciu dniach w końcu doszliśmy z dużym
entuzjazmem do kościoła w naszej misji w
Cocobeach. Następnego dnia odbyło się
świętowanie odpustu parafialnego, jak co
roku w tym miejscu - dość huczne.
Pielgrzymi byli zadowoleni z tego czasu i
mamy nadzieję, że rozpoczętą tradycję
uda się w przyszłości kontynuować. br.
Piotr Wrotniak, Ntoum
Za: www.kapucyni.pl

Zapowiedzi wydarzeń

Zapowiedź obchodow jubileuszowych 400-lecia Fundacji
Opactwa Benedyktynek w
Jarosławiu
W dniach 17-18 września b.r. odbędą się

główne Obchody Jubileuszowe 400-lecia
Fundacji Opactwa Benedyktynek
w
Jarosławiu. 17września w sobotę serdecznie zapraszamy na Pierwszy Benedyktyński Jarmark z prezentacją m.in.wyrobów
ssBenedyktynek oraz produktów Opactwa
Tynieckiego
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18 września w niedzielę od 13.00 dalszy
ciąg Jarmarku, o 16.30 odbędą się
uroczyste Nieszpory z udziałem wspólnot
jarosławskiej i przemyskiej, 17.00 Eucharystia pod przewodnictwem Ojca Opata
Bernarda Sawickiego z Tyńca, ok.18.00
przewidujemy Koncert organowo-wokalny

w wykonaniu Opata i Braci Benedyktynów
z Tyńca. Siostry Benedyktynki z Jarosławia

kulturowego cystersów na Śląsku w
kontekście walorów kulturowych regionu.

Towarzystwo Św. Pawła:
Rozpoczęcie przygotowań
do jubileuszu

W programie VI Forum znajdzie się m.in.:
konferencja naukowa "Forum scientiae
cisterciense", w czasie której naukowcy z
Czech, Francji, Niemiec i Polski omówią
problematykę działalności gospodarczej
cystersów; panel dyskusyjny prezentujący
doświadczenia w zakresie promocji
dziedzictwa kulturowego; koncert Filharmonii Opolskiej, a także pierwszy Jarmark
Cysterski
w
Jemielnicy.
Podczas
pierwszego dnia Forum Biskup Opolski
prof. dr hab. Andrzej Czaja, przewodniczyć
będzie uroczystej Mszy św. w jemielnickim
kościele parafialnym. Biskup Gliwicki Jan
Wieczorek,
poprowadzi
nabożeństwo
przed obrazem Matki Boskiej Pokornej w
kościele parafialnym w Rudach, które
odwiedzą uczestnicy Forum w jego drugim
dniu.

We wspomnienie św. Bernarda, opata i
doktora Kościoła (20.08), Rodzina Świętego Pawła na całym świecie rozpoczęła
trzyletni okres przygotowań do jubileuszu
100-lecia swojego istnienia, który będzie
uroczyście obchodzony w 2014 roku. Czas
ten będzie wypełniony modlitwą i refleksją
nad dotychczasowymi dziejami Rodziny
oraz rozeznawaniem woli Bożej co do
wyzwań, jakie Bóg stawia przed nią we
współczesnym świecie.
Dokładnie 20 sierpnia 1914 roku do
rodzącej się Szkoły Małego Robotnika bł.
Jakub Alberione przyjął pierwszych kandydatów. W ten sposób konkretnych kształtów zaczęło nabierać dzieło, do którego
Bóg natchnął młodego Jakuba podczas
nocnej adoracji Najświętszego Sakramentu
na przełomie wieków XIX i XX. Do końca
życia ks. Alberione powołał do istnienia
pięć zgromadzeń zakonnych, cztery instytuty
życia
konsekrowanego
i
stowarzyszenie
wiernych
świeckich,
tworzące Rodzinę Świętego Pawła, a także
liczne dzieła apostolskie, zwłaszcza na
polu katolickich mediów w służbie
Ewangelii. (…)
Spontanicznie rodzi się modlitwa: „Żyj,
Pawle! I pomnażaj apostołów dobra, którzy
przez słowo i pióro dadzą poznać Jezusa.
Niech Jezus będzie wysławiany przez
wszystkie ludy jako Droga, Prawda i Życie"
(bł. Jakub Alberione).
Za: www.paulus.org.pl

Forum Szlaku Cysterskiego
już za tydzień
W dniach 2-4 września 2011 r. w Pocysterskim
Zespole
Kulturowym
w
Jemielnicy, pod patronatem honorowym
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
odbędzie się VI Forum Szlaku Cysterskiego w Polsce. Sesja naukowa, jarmark i
koncert Filharmonii Opolskiej to jedne z
wielu wydarzeń zaplanowanych dla
uczestników Forum.
Spotkają się tam gospodarze obecnych i
dawnych obiektów stanowiących cysterskie dziedzictwo w Polsce usytuowanych
na jednej z głównych dróg kulturowych
Europy. Oprócz nich przybędą do
Jemielnicy
przedstawiciele
środowisk
naukowych, zajmujących się problematyką
cysterską oraz wszystkich zainteresowani
kulturą, tradycją i znaczeniem obecności
Szarych Mnichów w historii Kościoła i
Europy. To międzynarodowe wydarzenie
stanie się doskonałą okazją do zaprezentowania całego bogactwa dziedzictwa

cielki Młodzieży w Warszawie na Siekierkach rozpocznie się uroczysta Msza św.,
która zainauguruje nowy rok szkolny
2011/2012. Eucharystii przewodniczyć
będzie J. Em. Kazimierz Kardynał Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski, który
zaproponował, by Tydzień Wychowania
(po raz pierwszy obchodzony w dniach 1218 września br.) połączyć z Uroczystą
Inauguracją Roku Szkolnego w Sanktuarium na Siekierkach.
Intencją tego corocznego uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego jest, aby przy Matce
Bożej Nauczycielce Młodzieży na Siekierkach
zgromadziło się jak najszersze grono osób i
instytucji związanych z wychowaniem: przedstawicieli władz oświatowych, wojewódzkich
kuratoriów,
placówek
edukacyjnowychowawczych wszystkich szczebli i typów,
wydziałów katechetycznych i parafii, nauczycieli i katechetów.
Tak dzieje się od wielu lat. Z początkiem
września u stóp Matki Bożej Nauczycielki
Młodzieży zbiera się edukacyjne środowisko,
by polecać Bogu dzieci i młodzież wraz z ich
rodzicami oraz nauczycieli, katechetów i wychowawców, upraszając Boże błogosławieństwo w nowym roku pracy.

W wydarzeniach tych wezmą udział
znakomici goście z kraju i zza granicy,
wśród których znajdą się m.in: przedstawiciele Europejskiej Karty Opactw i
Miejsc
Cysterskich,
Stowarzyszenia
Przyjaciół
Klasztoru
Doberan
i
Stowarzyszenia Klasztorów z Meklemburgii, Forum Cystersów Morza Północnego i Bałtyku, a także goście z Niemiec
Francji
oraz
Republiki
Czeskiej.
Zaproszeni do udziału w Forum zostali
także Ojcowie cystersi z wszystkich
głównych ośrodków polskiej Kongregacji
Cystersów, przedstawiciele wszystkich
szczebli samorządów polskich ośrodków
cysterskich i pocysterskich. Przewidziana
jest również obecność reprezentantów
organizacji pozarządowych zajmujących
się organizacją i promocją Szlaku Cysterskiego w Polsce.

Wspólną modlitwę poprzedzi tradycyjnie
FORUM DYSKUSYJNE skupiające się na
ważnych i bieżących zagadnieniach edukacyjnych. Tegoroczne, które rozpocznie
się o godz. 11.00 w sali teatralnej pod
kościołem
sanktuaryjnym,
przebiegać
będzie pod hasłem: ”WSPÓŁDZIAŁAJMY Z
PASJĄ – perspektywy, potrzeby i możliwości
współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym,
instytucjami i organizacjami pozarządowymi”.
Powyższy temat jest echem decyzji Minister
Edukacji Narodowej ogłaszającej ROK
SZKOŁY Z PASJĄ, tj. takiej szkoły, która
otwiera się i podejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi, aby uatrakcyjnić
swoją edukacyjno-wychowawczą ofertę i
czynić ją ciekawszą dla uczniów.

Wąchock będzie reprezentowała 6 osobowa delegacja, której będzie przewodniczył burmistrz - Jarosław Samela.
Delegatem Opactwa Cysterskiego w
Wąchocku będzie przeor klasztoru - o.
Wincenty Polek.
Za: www.wachock.cystersi.pl

Po zakończeniu uroczystości w kościele
(od godz. 14.30) na Siekierkowskich Fortach
rozpocznie
się
FESTYN
SPORTOWO-REKREACYJNY Z OKAZJI
POŻEGNANIA WAKACJI. Organizatorzy
przygotowali szereg atrakcji i niespodzianek na to wielkie rodzinne piknikowanie.
Zapraszamy serdecznie na warszawskie
Siekierki! (rw, jt).

Pijarzy zapraszają na uroczystą
inaugurację roku szkolnego i rozpoczęcie Tygodnia Wychowania
W niedzielę 11 września 2011 r. o godz.
13.00 w Sanktuarium Matki Bożej Nauczy-
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Odeszli do Pana

ŚP. O. ANDRZEJ HOŁOWATY OP
Z
ogromnym
bólem
zawiadamiamy, że w dniu
25 sierpnia 2011,
w wigilię Matki
Bożej
Częstochowskiej,
wieczorem opuścił nas
i odszedł do domu
Ojca,
nasz
współbrat śp. o.
Andrzej Hołowaty
dominikanin.
W
zakonie 31 lat, w
kapłaństwie
22
lata.
Urodził się 28 sierpnia 1960 r. w Opocznie.
2 października 1980 r. rozpoczął nowicjat

dla Polskiej Prowincji Dominikanów. 3
października 1981 r. złożył pierwszą
profesję, 21 września 1986 r. – profesję
wieczystą. Święcenia kapłańskie otrzymał
7 stycznia 1989 r. w Prudniku, z rąk biskupa Antoniego Adamiuka. Pracował jako
katecheta i duszpasterz w klasztorach: w
Prudniku (1987-1992), w Rzeszowie
(1992-1993) i w Tarnobrzegu (1993-1996).
W latach 1996-2000 pracował w Poznaniu
jako dyrektor oficyny wydawniczej „W
drodze”. W latach 2000-2009 był katechetą
i duszpasterzem w Rzeszowie, gdzie od
2007 roku był również subprzeorem konwentu..
Niezwykle utalentowany rekolekcjonista,
kaznodzieja, katecheta.Budował atmosferę
Sanktuarium Matki Boskiej Niezawodnej

Nadziei wraz ze współbraćmi z pełnym
zaangażowaniem. Lubiany i szanowany
przez ludzi.Swoim dowcipem i humorem
wnosił dużo radości. Wierny syn Kościoła i
Zakonu.
Kapłan
głęboko
wierzący.
Wierzących prosimy o modlitwę, niewierzących o życzliwą pamięć.
Msza Święta pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele rektoralnym pw. Matki
Bożej Niezawodnej Nadziei na Jamnej,
gmina Zakliczyn, powiat tarnowski, w
środę, 31 sierpnia, o godzinie 12:00, a po
niej pogrzeb.
W oczekiwaniu zmartwychwstania,
Andrzej Chlewicki OP i Jan Góra OP

ŚP. O. KRZYSZTOF KULCZAK (1969-2011) OFMCap
W dniu 22 sierpnia 2011 roku w przepięknych Dolomitach u podnóża szczytu
Antelao (3264 m), na wysokości około
3100 metrów rozegrała się tragedia, w
wyniku której śmierć poniósł polski kapłan
z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów br.
Krzysztof Kulczak. Od trzech lat pracował
w kapucyńskim klasztorze w Neumarkt
(Włochy), w którym pełnił głównie posługę
duszpasterza młodzieży. Feralnego dnia
wybrał się na samotną wędrówkę w góry.
Jak zeznali świadkowie zdarzenia, w
czasie schodzenia w dół wypadł mu plecak z ręki, który zsunął się do lodowej
rynny. Zamierzając ratować plecak z
dokumentami, kapucyn poślizgnął się i
runął z dużej wysokości ponosząc śmierć
na miejscu.

niecko-Podolskiej na Ukrainie.

macyjny dla młodych naśladowców św.
Franciszka z Asyżu i opracować statut
Młodzież Franciszkańskiej TAU, która w
pewnym sensie uważa go za swojego
„ojca założyciela". W roku 2007 przełożeni
zakonni krakowskiej prowincji kapucynów,
odpowiadając na prośbę ministra generalnego Zakonu, zdecydowali się na podjęcie
posługi w kapucyńskiej prowincji zakonnej
Południowego Tyrolu. Pośród trzech
pierwszych braci oddelegowanych do tego
nowego zadania był także śp. Krzysztof
Kulczak. Po rocznym przygotowaniu językowym zaangażował się pracę z tamtejszą
ludnością, głównie z młodzieżą przy
klasztorze kapucynów w Neumarkt oraz z
ruchem odnowy charyzmatycznej diecezji
Brixen.

Brat Krzysztof Kulczak urodził się 18
czerwca 1969 roku we Wrocławiu. Po
ukończeniu Liceum ogólnokształcącego
wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych
Kapucynów prowincji krakowskiej. Swoją
pierwszą profesję zakonną złożył dnia 23
września 1990 roku. Po ukończeniu
studiów seminaryjnych w Krakowie, w dniu
18 maja 1996 roku przyjął święcenia
kapłańskie z rąk bpa Stanisława
Padewskiego
OFMCap,
ówczesnego
biskupa pomocniczego diecezji Kamie-

Jako młody kapłan został skierowany do
pracy duszpasterskiej w Nowej Soli, gdzie
między innymi podjął się niełatwej pracy
katechety
w
Zespole
Szkół
Mechanicznych, tzw. „Odlewniaku". Po
czterech latach pracy parafialnej i
katechetycznej, w roku 2000 został mianowany
prowincjalnym
referentem
Młodzieży Franciszkańskiej, dla której
bardzo ofiarnie pracował. Przez siedem lat
posługi udało mu się między innymi
wypracować bardzo bogaty program for-

Jego tragiczny wypadek w górach zastał
go w pełni sił w 42-gim roku życia oraz 15tym roku kapłańskiej posługi. Z pewnością
będzie go bardzo brakowało, tym bardziej,
że jego ostatnia misja miała miejsce tam,
gdzie zakon kapucynów bardzo cierpi z
powodu dotkliwego braku powołań. Br.
Jacek Waligóra OFMCap - Minister
Prowincjalny
Za: www.kapucyni.pl

ŚP. O. TYTUS FLORIAN PLUTA (1933-2011) OFMCap
W dniu 19 sierpnia 2011
r., o godz. 18.45, zmarł w
klasztorze kapucyń-skim
w Lublinie na Krakowskim Przedmieściu śp. o.
Tytus Florian Pluta. O.
Tytus urodził się 14
lutego 1933r. w Sadkowicach. Habit przyjął

15 lipca 1949r; profesję wieczystą złożył
14 lutego 1954r., a święcenia kapłańskie
otrzymał 13 października 1957r.
Msza święta pogrzebowa była sprawowana we wtorek, 23 sierpnia 2011 roku o
godzinie 11.30 w kościele kapucyńskim w
Lublinie na Krakowskim Przedmieściu 42.
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Obrzędy pogrzebowe zostały odprawione
na cmentarzu przy ul. Lipowej
Za: www.kapucyni.pl

