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Wiadomość tygodnia 

 
 
“Misja kontynentalna” redemptorystów w brazylijskiej Itabunie 

 
Pod hasłem „Zjednoczeni w Chrystusie” 
odbywa się w Itabunie w Brazylii jeden z 
etapów tzw. Misji Kontynentalnej. W 
ewangelizacji ponad 250-tysięcznego 
miasta bierze udział 62 redemptorystów z 
z 4 prowincji  i 4 wiceprowincji 
Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela 
leżących na terenie Brazylii oraz 40 mis-
jonarzy świeckich. Misje odbywają się 
równocześnie w 14 parafiach Itabuny. 
  
Bp Czesław Stanula CSsR, pasterz 
diecezji Itabuna, 24 sierpnia celebrował 
Mszę św. Posłania,  która rozpoczęła 
kilkunastodniowy czas bezpośredniego 
głoszenia słowa Bożego i celebracji 
misyjnych. Na placu miejskim modliło się 
wówczas ok. 15 tys. mieszkańców miasta. 
  
Misje święte w Itabunie stanowią część 
wielkiego projektu ewangelizacyjnego 
Kościoła w Ameryce Łacińskiej, noszące-
go nazwę Misji Kontynentalnej. Idea prze-
wodnia tej inicjatywy episkopatu połud-
niowoamerykańskiego to ożywienie i 
pogłębienie wiary, co wyraża motto Misji 
Kontynentalnej: „Jestem katolikiem, żyję 
moją wiarą”. (…) 
 
W czasie V Konferencji Episkopatu 
Ameryki Łacińskiej i Karaibów, która od-

była się w 2007 roku, Kościół naszego 
Kontynentu wystosował bardzo mocny 
apel o "głębokie przemyślenie oraz 
ożywienie, z wiernością i odwagą, swojej 
misji w nowej rzeczywistości" (Dokument z 
Aparecida, 11). Przy tej samej okazji, 
uczestnicząc w pracach Konferencji, pa-
pież Benedykt XVI przestrzegał, że 
największe zagrożenie stanowi dzisiaj 
"pospolity pragmatyzm codziennego życia 
Kościoła, w którym pozornie wszystko 
przebiega normalnie, a w rzeczywistości 
wiara ulega osłabieniu i przeradza się w 
małostkowość" (Dokument z Aparecida, 
12).   
 
W obliczu powyższej sytuacji, misjonarze 
redemptoryści Jednostek Brazylii, za-
konnicy i osoby świeckie, postanowili 
wyjść naprzeciw tym wyzwaniom. Jedną z 
inicjatyw, która została podjęta na 
początku 2010 roku podczas spotkania 
grupy misyjnej w Aparecida (Sao Paulo), 
było przeprowadzenie Misji Międzypro-
wincjalnej w mieście Itabuna (Bahia), w 
której będą uczestniczyli redemptoryści 
wszystkich jednostek Brazylii.       Miasto 
Itabuna, położone na terytorium 
Wiceprowincji Bahia, liczące około 
250.000 mieszkańców, zostało wybrane 
ze względu na to, że jego rzeczywista 

sytuacja odpowiada wyzwaniom charyz-
matu naszego Zgromadzenia. Pot-
wierdzeniem tego jest stwierdzenie bpa 
Czesława Stanuli CSsR, biskupa Itabuny, 
który w liście do Zarządu Wiceprowincji 
redemptorystów Bahia napisał: "Diecezja 
Itabuna ma w dalszym ciągu charakter 
misyjny i potrzebuje pomocy ze strony 
misjonarzy... W mieście Itabuna istnieje 
jeszcze wiele dzielnic, które nie mają 
rzetelnej opieki duszpasterskiej ze 
względu na brak kapłanów". 
  
Po uświadomieniu sobie takiej sytuacji, 
zarówno biskup jak i duchowieństwo tego 
miasta, skłonili się do propozycji 
zaangażowania redemptorystów we 
wszystkich 14 parafiach na terenie miasta, 
łącznie w 55 ośrodkach misji i cele-
bracji.  Uroczyste otwarcie Misji Między-
prowincjalnej miało miejsce w maju 2010 
roku. Misja ta zostanie przeprowadzona w 
ciągu trzech lat: 2010 (przygotowanie), 
2011 (misja właściwa), 2012 (post-
misja).  Podstawowym oparciem dla tej 
Misji jest wspólnota międzyprowincjalna, 
powołana w Itabunie w 2010 roku, złożona 
ze współbraci Wiceprowincji Bahia i 
Prowincji Porto Alegre, która zajmuje się 
całościowym koordynowaniem Misji. 

Za: www.redemptor.pl
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  Wiadomości krajowe 

 

Abp Jan Paweł Lenga MIC 
odznaczony Krzyżem Komandor-

skim 
 
Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczy-
pospolitej Polskiej odebrał 2 września z rąk 
wojewody wielkopolskiego Piotra Florka abp 
Jan Paweł Lenga, marianin, rezydent domu 
zakonnego Zgromadzenia Księży Marianów 
w Licheniu. Był on pierwszym i długoletnim 
administratorem apostolskim Kazachstanu i 
Azji Środkowej, a następnie biskupem 
diecezji karagandzkiej w Kazachstanie. 
 

 
 
Odznaczenie zostało nadane abp. Janowi 
Pawłowi Lendze MIC przez prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komor-
owskiego na wniosek Ministra Spraw Zagra-
nicznych. Jak czytamy w uzasadnieniu 
decyzji prezydenta RP abp Lenga został 
odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu 
Zasługi Rzeczypospolitej Polski „za wybitne 
zasługi w działalności na rzecz środowisk 
polonijnych i krzewienie polskości w Ka-
zachstanie”. 
  
– Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzec-
zypospolitej Polskiej jest to order, który nada-
je się obywatelom polskim, którzy urodzili się 
za granicą, bądź też obywatelom polskim, 
którzy mieszkają poza granicami naszego 
kraju. W związku z posługą, którą ksiądz 
arcybiskup pełnił przez 36 lat w dalekiej Azji, 
Minister Spraw Zagranicznych wystąpił do 
Prezydenta RP o nadanie tak zaszczytnego 
odznaczenia – powiedział wojewoda wielko-
polski Piotr Florek podczas uroczystości 
wręczenia orderu abp. Lendze. 
  
Dziękując za przyznanie odznaczenia 61-letni 
obecnie hierarcha przybliżył przybyłym na 
uroczystość historię swojej posługi w Ka-
zachstanie i na stepach dalekiej Azji. 
  
– Urodziłem się na Ukrainie, mam oby-
watelstwo kazachskie, uczyłem się w pod-
ziemiu w seminariach na Litwie i na Łotwie, 
służyłem w republikach Środkowej Azji, a 
okazuje się, że nagroda czeka na mnie w 
Polsce. Nigdy o tym nawet nie marzyłem, a tu 
taka niespodzianka. Dziękuję tym, którzy 
obserwowali moją pracę, dziękuję Panu 
Prezydentowi, że podjął taką decyzję – 
powiedział laureat. 
  
Jan Paweł Lenga urodził się 28 marca 1950 
w polskiej rodzinie w Gródku (Horodok) na 

Ukrainie. Jego rodzina przeprowadziła się na 
Łotwę, gdzie przyszły kapłan pracował jako 
robotnik na kolei. Raz w tygodniu jeździł do 
zakonnika ze Zgromadzenia Księży Maria-
nów, odbywając w ten sposób roczny nowi-
cjat. Z Łotwy przeniósł się do Kowna na 
Litwie, gdzie istniało jedno z dwóch w 
ówczesnym Związku Radzieckim seminariów 
duchownych. Ukończył je potajemnie i także 
w ukryciu przyjął święcenia kapłańskie 28 
maja 1980 r. z rąk bp. Vincentasa Slad-
kevičiusa MIC (późniejszego kardynała). W 
1981 r. przybył do Kazachstanu, gdzie 
posługę duszpasterską pełnił przez 10 lat. 
  
13 kwietnia 1991 r. Jan Paweł II mianował ks. 
Lengę przełożonym utworzonej w tym samym 
dniu administratury apostolskiej Kazachstanu 
i Azji Środkowej, wynosząc go jednocześnie 
do godności biskupa tytularnego Arby. Sakrę 
biskupią otrzymał 26 maja 1991 r. Gdy 7 lipca 
1999 papież utworzył diecezję karagandzką, 
jej pierwszym ordynariuszem mianował 
biskupa Lengę. Po kolejnej reorganizacji 
struktur Kościoła Katolickiego w Ka-
zachstanie i utworzeniu tam metropolii 17 
maja 2003 r., diecezja karagandzka pod-
porządkowania została metropolii 
Najświętszej Maryi w Astanie, jednakże bp 
Jan Paweł Lenga jako pierwszy hierarcha 
katolicki Kazachstanu decyzją Ojca Świętego 
uzyskał tytuł arcybiskupa „ad personam”. 
  
5 lutego 2011 Benedykt XVI odwołał abp. 
Jana Pawła Lengę z urzędu ordynariusza 
Karagandy, który odtąd jest rezydentem 
domu zakonnego Zgromadzenia Księży 
Marianów w Licheniu Starym.  

Za: www.marianie.pl. 
 

Jasnogórskie dożynki 
 
Z apelem o szacunek dla polskiej ziemi, 
nie rozprzedawanie jej cudzoziemcom, o 
obronę życia i wierność tradycji, zwrócił się 
na Jasnej Górze bp Ignacy Dec. Z 
udziałem prezydenta RP i ponad 25 tys. 
rolników w sanktuarium odbyły się 
ogólnopolskie dożynki.  
 
Święto dziękczynienia było także błaga-
niem, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie 
zabrakło codziennego chleba.  W kazaniu 
ordynariusz świdnicki przypomniał, że 
oprócz języka i kultury ziemia jest pod-
stawą bytu narodu. Bez ziemi, jak bez 
domu, człowiek staje się sierotą. Dlatego 
troska o ziemię musi być podstawą polskiej 
racji stanu: „Dlatego tu na Jasnej Górze 
kierujemy apel do obecnego i przyszłego 
parlamentu i rządu, aby nie stanowił prawa 
sprzyjającego wyprzedaży ziemi w obce 
ręce” – mówił kaznodzieja.   
 
Bp Dec prosił rolników, by mimo trudnych 
warunków nie opuszczali gospodarstw i 
trwali na służbie narodowi. Zachęcał ich do 
przekonywania dzieci i wnuków, by nie 
uciekali ze wsi, bo może nam zabraknąć w 
Polsce chleba.   Kaznodzieja przypomniał, 
że rolnicy są nie tylko żywicielami narodu, 

ale i jego obrońcami: „Nie dajcie się zwieść 
liberalistycznej propagandzie nagłaśni-
ającej tezę, że obrona poczętego życia jest 
sprzeczna ze standardami europejskimi. 
Zabijanie dzieci nienarodzonych, to 
prawdziwy holocaust naszych czasów”.   
 

 
 
Rolnicy podkreślali, że obecny rok ze 
względu na obfitość opadów jest bardzo 
trudny, a zebrane plony będą znacznie 
mniejsze.   Jak zwykle na dożynkach nie 
zabrakło tradycyjnych wieńców, wiejskich 
orkiestr i pokazów sprzętu rolniczego.  

Za: Radio Watykanskie 
 

Zjazd Ojców Duchownych 
Wyższych Seminariów Duchownych 

Diecezjalnych i Zakonnych 
 

Księża, którzy pełnią posługę Ojców Du-
chownych w wyższych seminariach 
diecezjalnych i zakonnych wysłuchają w 
Płocku wykładów o tym, jak rozmawiać z 
alumnami, jak wprowadzać ich w doświ-
adczenie głębokiego spotkania ze Słowem 
Bożym i w liturgię. Podczas zjazdu ojcowie 
duchowni będą zastanawiać się także nad 
tym, w jaki sposób pomagać klerykom z 
problemem współuzależnienia. W pro-
gramie spotkania zaplanowano też m.in. 
„ojcowskie forum" czyli czas na dyskusje i 
wymianę doświadczeń.  
 
Księża, którzy pełnią posługę Ojców Du-
chownych w wyższych seminariach 
diecezjalnych i zakonnych wysłuchają w 
Płocku wykładów o tym, jak rozmawiać z 
alumnami, jak wprowadzać ich w doświ-
adczenie głębokiego spotkania ze Słowem 
Bożym i w liturgię. Podczas zjazdu ojcowie 
duchowni będą zastanawiać się także nad 
tym, w jaki sposób pomagać klerykom z 
problemem współuzależnienia. W pro-
gramie spotkania zaplanowano też m.in. 
„ojcowskie forum" czyli czas na dyskusje i 
wymianę doświadczeń.  
 
We wtorek 30 sierpnia z kapłanami spotkał 
się metropolita częstochowski abp 
Stanisław Nowak, odpowiedzialny za 
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sekcję ojców duchownych. Natomiast w 
środę (31 sierpnia) Eucharystię wraz z 
uczestnikami zjazdu celebrował biskup 
płocki Piotr Libera. Zjazd zakończył się 1 
września poranną Mszą św. pod prze-
wodnictwem biskupa pomocniczego 
diecezji płockiej Romana Marcinkowskie-
go.                           Za: www.episkopat.pl  
 
Trwa VI Forum Szlaku Cysterskiego 

w Polsce 
 
Od czwartku w Jemielnicy na opol-
szczyźnie trwa VI Forum Szlaku Cyster-
skiego w Polsce. Pierwszy dzień przyniósł 
konferencję naukową oraz Mszę św. inau-
gurującą Forum. W nastepne dni na 
uczestników czekały kolejne porcje 
wrażeń, rozmów i ciekawych spotkań. 
 
W czwartek 2 września w Jemielnicy od-
była się międzynarodowa konferencja 
naukowa na temat działalności zakonu 
cysterskiego z udziałem badaczy z Polski, 
Niemiec, Francji i Czech. Forum potrwa do 
niedzieli. 
 

 
 
Chcemy, by Jemielnica, która jest trochę 
zapomnianym skarbem, znów, jak przed 
wiekami, stała się prawdziwą perełką – 
mówi wójt gminy Joachim Jelito. – A mamy 
co pokazać. Zabytkowy klasztor i kościół 
Najświętszej Marii Panny, odrestaurowany 
spichlerz, oczyszczone i otoczone 
ścieżkami spacerowymi pocysterskie 
stawy, XIII-wieczny kościół Wszystkich 
Świętych, budynek młyna, przy którym 
umieściliśmy makietę koła młyńskiego oraz 
fragment ulicy Wiejskiej z oryginalną grze-
bieniastą zabudową są unikatem w skali 
europejskiej. Zabiegamy, by te zabytki 
zyskały status pomnika historii. 
 
Przy sporządzaniu wniosku do minister-
stwa pomagała prof. Ewa Łużyniecka z 
Politechniki Wrocławskiej, wiceprze-
wodnicząca Rady Koordynacyjnej Szlaku 
Cysterskiego w Polsce, która prowadziła 
dzisiejsze sympozjum. (…) 
 
- Jemielnica zawdzięcza cystersom prawie 
wszystko – uważa pani profesor. – Nie 
tylko te interesujące zabytki. Cała osada 
została ukształtowana w okresie ich pobytu 
tutaj. Mam nadzieję, że dzięki temu eu-
ropejskiemu forum mieszkańcy poczują się 

dumni, a niektórzy po prostu dowiedzą się, 
że mają się z czego cieszyć i że z turystyki 
mogą zarobić pieniądze. 
 
Cystersi przybywali w Jemielnicy od XIII 
wieku do kasaty klasztoru w XIX wieku. 
Uczyli uprawy roli - żyta, prosa, grochu, 
hodowli ryb, (to oni sprowadzili do 
Jemielnicy karpia) i owiec, produkcji smoły 
i węgla drzewnego, kowalstwa itp. 
Jemielnica powstała jako filia opactwa w 
Rudach – dodaje o. Piotr Chojnacki, opat, 
prezes Polskiej Kongregacji Cystersów. – 
Ich pierwszym zadaniem była modlitwa. 
Ale mieli też duży wkład w rozwój kultury i 
to nie tylko rolnej, także edukacji. W 
Jemielnicy i Rudach też działały cysterskie 
szkoły. 
 
W XVII wieku w Jemielnicy działało – 
znane w całej Europie - bractwo św. 
Józefa. Należało do niego m.in. 8 
kardynałów. – Chcemy, by to miejsce 
nadal przyczyniało się do duchowego 
rozwoju – mówił witając uczestników, 
opolski biskup Andrzej Czaja. – Wokół 
reaktywowanego bractwa św. Józefa za-
mierzamy ożywić duszpasterstwo 
mężczyzn i młodzieńców oraz bractwa 
poszczególnych zawodów oraz centrum 
duchowej pomocy współczesnym ojcom. 

Za: www.wachock.cystersi.pl. 
 

Rekordowa liczba uczniów  
u franciszkanów w Legnicy 

 
5 mln uczniów w Polsce 1 września 
rozpoczęło nowy rok szkolny. Młodzieży z 
Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i 
Gimnazjum im. św. Franciszka w Legnicy 
pobłogosławił prowincjał franciszkanów o. 
Jarosław Zachariasz OFMConv. Wyższy 
przełożony życzył młodzieży obfitości 
Bożych łask, sił i wytrwałości.  Za św. 
Pawłem zachęcał uczniów szkół, prow-
adzonych przez franciszkanów, aby 
postępowali w sposób godny Pana, wyda-
jąc owoce wszelkich dobrych czynów. 
 
Nie ukrywał przed młodymi ludźmi, że 
będą chwile, kiedy będzie im trudno, kiedy 
nie będą widzieć sensu swoich wysiłków, 
starań. Ale zachęcał, aby wówczas nie 
załamywali się, nie rezygnowali, tylko na 
wzór św. Piotra potrafili zaufać wbrew 
nadziei. "Nie ma sytuacji bez wyjścia" - 
dodał.   
 
Podczas spotkania z gronem pedagog-
icznym o. Zachariasz pogratulował 
dyrektorowi szkoły o. Józefowi Szańcy i 
nauczycielom wspaniałych wyników 
nauczania. (W tym roku znów gimnazjum 
okazało się najlepszą placówką oświatową 
na Dolnym Śląsku, a egzamin dojrzałości, 
maturę zdało 100 proc. licealistów - przyp. 
red.).  "Oby ten rok był równie udany. 
Abyście i w tym roku mieli wiele satysfakcji 
z waszej ciężkiej pacy" - życzył 
prowincjał. Przełożony z Krakowa zapewnił 
dyrekcję i nauczycieli o swojej modlitwie za 
nich. "Wasza praca nie jest łatwa. Potrze-
ba wam oprócz wiedzy, doświadczenia i 

ludzkich sił, także sił nadprzyrodzonych. 
Zapewniam was o swojej opiece duchowej, 
modlitewnej" - obiecywał.  1 września 2011 
r. liceum rozpoczęło 55. rok swojej działal-
ności, a gimnazjum - 10. W KLO kształci 
się 120 uczniów, a w Gimnazjum - 300. Są 
to liczby rekordowe dla tych szkół. 

Za: www.franciszkanie.pl 
 

XI Franciszkańskie Warsztaty  
Misjologiczne w Niepokalanowie 

 
Od poniedziałku w Niepokalanowie stu-
denci seminariów franciszkańskich uczest-
niczą w XI Franciszkańskich Warsztatach 
Misjologicznych, które w tym roku odby-
wają się w duchu św. Maksymiliana. War-
sztaty mają na celu pogłębienie du-
chowości misyjnej św. Maksymiliana oraz 
przybliżenie podstawowych zagadnień z 
zakresu misjologii. 
  
„Przede wszystkim są wykłady te-
oretyczne, to znaczy zajęcia z misjologii, z 
różnych zagadnień, jest odczyt, wykład, 
prelekcja, są też prezentacje multimedialne 
obrazujące cała tę tematykę, po południu 
natomiast są spotkania z misjonarzami" - 
powiedział o. Mirosław Buczko, sekretarz 
ds. animacji misyjnej w prowincji war-
szawskiej, współorganizator spotkania.  

Za: Radio Watykańskie 
 

Jezuicka perła Podkarpacia ze 
Starej Wsi odzyskała blask 

 
Zakończył się remont bazyliki i zespołu 
klasztornego Jezuitów w Starej Wsi. 
Pochłonął ponad 4 mln zł.  Jeden z 
największych kompleksów sakralnych na 
Podkarpaciu na taką renowację czekał sto 
lat. - To była historyczna inwestycja - mówi 
ks. Jan Gruszka, rektor kolegium jezuicki-
ego i proboszcz parafii 
 

 
 
Konstrukcja kościoła była w złym stanie. 
Odpadały tynki zewnętrzne, mury niszczyła 
wilgoć. Wymiany wymagały okna. Pod 
ścianami we wnętrzu świątyni nie raz 
trzeba było stawiać wiadra, by łapać 
skraplającą się parę.  Przez ponad rok 
trwały intensywne prace. Wyremontowana 
została elewacja całego kompleksu – 
sumie 8,5 tys. m, kw. powierzchni. Samo 
stawianie rusztowań (wieże sanktuarium 
wznoszą się na wysokość 50 metrów) 
zajęło dwa miesiące. 

Za: www.jezuici.pl   
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  Wiadomości zagraniczne  
 

10-lecie sakry biskupiej ks. bpa 
Zygmunta Robaszkiewicza MSF 

 
W dniu 02.09.2011 r. J.E. Ks. Bp Zygmunt 
Robaszkiewicz MSF, ordynariusz Diecezji 
Morombe, obchodzi 10-lecie sakry 
biskupiej. Ksiądz Biskup Zygmunt 
Robaszkiewicz MSF (Misjonarze Świętej 
Rodziny) urodził się 16.10.1958 r. w 
miejscowości Nietuszkowo k. Chodzieży, 
w Archidiecezji Poznańskiej, w wo-
jewództwie wielkopolskim. 
  
Do Zgromadzenia Misjonarzy Świętej 
Rodziny do nowicjatu w Bąblinie wstąpił w 
dniu 20.08.1979 r. Pierwszą profesję 
zakonną złożył 08.09.1980 r. w Bąblinie, a 
następnie rozpoczął 6-letnie studia filozo-
ficzno-teologiczne w Kazimierzu Biskupim. 
Tam też przyjął święcenia kapłańskie w 
dniu 11.06.1986 r.   
 

 
 
Jako młody kapłan przez rok pracował 
jako wikariusz parafialny w Tarnówce. 
Wstępując do Zgromadzenia marzył o 
misyjnej pracy. To jego marzenie spełniło 
się 01.09.1989 r., w dniu wyjazdu na 
Madagaskar. Tam też 02.09.2001 r., po 12 
latach misyjnej pracy, otrzymał sakrę 
biskupią, zostając Ordynariuszem Diecezji 
Morombe i zarazem pierwszym biskupem 
w historii Polskiej Prowincji Misjonarzy 
Świętej Rodziny. 
 
J.E. Ks. Bpowi Zygmuntowi Misjonarze 
Świętej Rodziny składają najserdec-
zniejsze życzenia: obfitości Bożych łask, 
błogosławieństwa Bożego, pokoju serca, 
radości, zdrowia oraz stałej opieki Świętej 
Rodziny w posłudze na rzecz Kościoła 
misyjnego.           Ks. Bogdan Mikutra msf 

 
List Generała Braci Mniejszych do 

całego Zakonu  
 

Do wszystkich w zakonie braci mniejszych 
- niekapłanów i kapłanów - minister gen-
eralny o. José Rodríguez Carballo OFM 

skierował list okolicznościowy, by byli 
"braćmi mniejszymi". Okazją jego pub-
likacji jest zbiżająca się uroczystość św. 
Ojca Franciszka z Asyżu, która w liturgii 
Kościoła przypada 4 X. Przewodnią z kolei 
jego myślą jest refleksją nad "bratem 
mniejszych niekapłanem", jego miejscem i 
rolą w zakonie franciszkańskim. 
 
W pierwszym fragmencie listu pojawia się 
stwierdzenie, że każdy w zakonie jest 
"bratem mniejszym", co wynika ze 
sposobu życia św. Franciszka. Brat nie 
mający święceń kapłańskich też legitymu-
je się powołaniem Bożym i przeżywa je 
jako "odpowiedź na dar Bożego wezwania 
(...), aby być «żywą pamięcią» Ewangelii i 
w ten sposób uczestniczyć w misji «profe-
tycznej» Kościoła". Nie uczesniczy on w 
służbie kapłańskiej ani nie pełni misji na 
wzór wiernych świeckich w Kościele; ma 
swój sposób, w którym "upodabnia się do 
Chrystusa i spełnia różne obowiązki 
kościelne dla Królestwa niebieskiego". 
Istota jego powołania zakonnego jest taka 
sama jak brata ze święceniami: naślado-
wać Chrystusa oraz żyć w braterstwie i 
umniejszeniu - dla dobra Kościoła. 
 
Z historycznego punktu widzenia 
powołanie brata zakonnego ujawniło jego 
sens: "Na przestrzeni wieków - czytamy w 
liście - pojawiło się wielu braci 
niekapłanów, którzy pozostawili wspaniały 
przykład życia i świętości, pokory i modlit-
wy, wzorowej pracy i misyjnego 
poświęcenia". Byli wśród nich sławni 
mężczyźni. Św. Franciszek był pierwszy - 
nie przyjął święceń kapłańskich, jedynie 
święcenia diakonatu. Od spotkania z 
Chrystusem w kościele św. Damiana w 
Asyżu kierował się świadomością, że ma 
"żyć na wzór Świętej Ewangelii" (Testa-
ment 14) i tę formę życia zaproponował 
wszystkim braciom. Pod tym względem 
wszyscy są równi w powołaniu, choć w 
historii zakonu - przyznaje minister gener-
alny - nie brakowało wyrazów dys-
kryminacji braci bez święceń. 
 
W dalszym fragmencie listu pojawia się 
opis aktualnej sytuacji braci niekapłanów 
w zakonie. "Statystyki zdają się wskazy-
wać niepokojącą rzeczywistość, tak co do 
nowych powołań - zwierza się o. José 
Rodríguez Carballo - jak również w od-
niesieniu do Braci niekapłanów, którzy 
odchodzą z zakonu albo wybierają drogę, 
aby przyjąć święcenia kapłańskie". Potem 
następują pytania, np.: "Będzie miał 
przyszłość nasz Zakon złożony z samych 
Braci kapłanów?" To pytanie i każde 
następne domagają się "zmiany naszego 
sposobu myślenia i działania, aby móc w 
ten sposób zapobiec zniknięciu obecności 
Brata niekapłana w Zakonie" - czytamy. 
 
W kolejnych fragmentach listu autor od-

notowuje, że w kwestii dotyczącej brata 
niekapłana w poszczególnych częściach 
świata są różne sposoby myślenia. Ta 
różnorodność, choć utrudnia określenie 
tożsamości Brata niekapłana, nakazuje 
stawiać sobie stosowne pytania i szukać 
odpowiedzi. List kończy się zachętą do 
głębszej refleksji nad wskazanym 
problemem w zakonie braci mniejszych. 

Za: www.franciszkanie.com 
 

Polscy dominikanie zakończyli  
posługę w Nowym Jorku 

 
28 sierpnia, był dla polskich dominikanów 
w Nowym Jorku dniem pożegnań. Ośmio-
letnia posługa braci w parafii Notre Dame i 
na uniwersytecie Columbia dobiegła 
końca i od 1 września tak parafia, jak i 
duszpasterstwo akademickie, będą prow-
adzone przez księży Archidiecezji Nowo-
jorskiej.  
 

  
 
Eucharystii o 11:30 nie zakłócił nawet 
huragan Irene, który poprzedniej nocy 
przechodził nad miastem, powodując 
paraliż całej metropolii. "Wygląda na to, że 
huragan i polscy dominikanie opuszczają 
Nowy Jork razem" - żartował koncelebru-
jący mszę prowincjał o. Krzysztof 
Popławski OP. Przełożony polskich braci 
brał udział w uroczystościach pożegnal-
nych zorganizowanych przez grupy 
duszpasterskie działające przy parafii 
Notre Dame. Ich różnorodność - od imi-
grantów z Ameryki Centralnej po pra-
cowników naukowych Columbii - oddaje 
dobrze bogactwo tej niezwykłej placówki. 
"Pracować z wami było dla nas 
przywilejem" - kontynuował o. Popławski, 
zwracając szczególną uwagę na serdec-
zną życzliwość i otwartość, z jaką domini-
kanie zostali przez parafian przyjęci, oraz 
na modlitewne wsparcie, jakie przez lata 
towarzyszyło posłudze polskich za-
konników. 
 
Celebrujący mszę o. Andrzej Fornal OP, 
proboszcz parafii od 2003 roku, nie krył 
wzruszenia. To on razem z o. Jackiem 
Budą OP rozpoczynał tę dominikańską 
misję w Nowym Jorku na zaproszenie 
ówczesnego arcybiskupa, kard. Edwarda 
Egana. Od czasu jego przybycia do Notre 
Dame zostały wprowadzone dodatkowe 
codzienne msze, codzienna adoracja 
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Najświętszego Sakramentu, kościół i 
budynek klasztoru są otwarte od rana do 
późnego wieczora, a liczba parafian 
wzrosła o ponad połowę. Piękna liturgia, 
kaznodziejstwo w zgodzie z nauczaniem 
Kościoła oraz dyspozycyjność to cechy, za 
które najczęściej dziękowano o. Fornalowi 
i polskim braciom podczas pożegnalnego 
poczęstunku.  
 
Zamknięcie domu w Nowym Jorku nie 
oznacza końca duszpasterskiej pracy 
polskich dominikanów w Ameryce - od 
teraz kontynuowana ona będzie we 
współpracy z braćmi zachodniej prowincji 
amerykańskiej w dwóch placówkach: o. 
Jacek Buda OP został duszpasterzem 
akademickim w Tucson, Arizona, a o. 
Łukasz Miśko OP wikarym katedry w 
Anchorage, Alaska.  

Za: www.dominikanie.pl  
 

Nowy wielki mistrz bożogrobców 
 

Ojciec Święty przyjął rezygnację złożoną 
przez 75-letniego kard. Johna Patricka 
Foleya z funkcji wielkiego mistrza Zakonu 
Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie. 
Na jego miejsce Papież mianował 72-
letniego abp. Edwina Fredericka O’Briena, 
dotychczasowego metropolitę Baltimore w 
Stanach Zjednoczonych.  
  

 
 
Znany już od średniowiecza Zakon Rycer-
ski Grobu Bożego w Jerozolimie jest ak-
tualnie stowarzyszeniem osób du-
chownych i świeckich. Bożogrobcy 
działają w ok. 40 krajach świata, w tym w 
Polsce. Ich głównym zadaniem jest 
wspieranie Kościoła w Ziemi Świętej. 
Utrzymują tam blisko sto szkół pod-
stawowych i zawodowych, otwartych dla 
dzieci i młodzieży różnych wyznań. 
Ponadto dotują w 50 proc. budżet 
łacińskiego patriarchatu Jerozolimy. 

Za: Radio Watykańskie 
 

Międzynarodowy kongres te-
rezjański w Hiszpanii 

 
Na Uniwersytecie Mistyki w Awili w 
Hiszpanii rozpoczął się II Międzynarodowy 
Kongres Terezjański „Droga dos-
konałości”. Został on zorganizowany w 

ramach przygotowań do 500-lecia urodzin 
św. Teresy od Jezusa (1515-2015). 
  
Ponad sto osób z kilku krajów świata 
bierze udział w kongresie, który został 
poświęcony „Drodze doskonałości" - dru-
giemu ważnemu dziełu św. Teresy z Awili 
(1566/67). Organizatorzy z jednej strony 
chcą ułatwić zrozumienie tego klasyczne-
go dzieła poświęconego modlitwie. Z 
drugiej strony celem kongresu jest pod-
kreślenie aktualności doświadczenia 
mistyczki z Awili. Także i dzisiaj „Droga 
doskonałości" może stać się punktem 
odniesienia i pomocą dla każdego. 
 
Obrady kongresu otworzył przełożony 
generalny karmelitów bosych o. Saverio 
Cannistrà konferencją „Droga dos-
konałości dla dzisiejszego człowieka i 
Kościoła". Poszczególne wystąpienia 
analizują dzieło m.in. z punktu widzenia 
teologicznego, antropologicznego, lit-
erackiego, psychologicznego i eku-
menicznego. Autorami konferencji są 
głownie znani specjaliści z dziedziny du-
chowości karmelitańskiej. 
 
Uczestnicy mogą zobaczyć także manusk-
rypt dzieła św. Teresy, który został 
przywieziony na czas kongresu z klasztoru 
karmelitanek bosych w Valladolid. Obrady 
kongresu można śledzić w internecie pod 
adresem www.teresadeavila.net. Mię-
dzynarodowy Kongres Terezjański potrwa 
do 4 września. M. Raczkiewicz CSsR, 
Madryt                   Za: Radio Watykanskie 

 
20. lat posługi misyjnej  

w Kazachstanie Ks. Krzysztofa 
Kuryłowicza TChr 

 
W niedzielę, 28 sierpnia, parafia Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła w Czkałowie 
(Kazachstan) uroczyście świętowała 
dwudziestolecie istnienia i 20 lat 
kapłańskiej posługi w Kazachstanie ks. 
Krzysztofa Kuryłowicza, chrystusowca.  
  
W celebrowanej pod przewodnictwem ks. 
Kuryłowicza Mszy Świętej jubileuszowej 
wziął udział i homilię wygłosił wikariusz 
generalny Towarzystwa Chrystusowego, 
ks. Krzysztof Grzelak. Po Eucharystii 
Konsul Generalny RP w Astanie, p. Bar-
tosz Jabłoński w imieniu Prezydenta RP 
wręczył ks. Kuryłowiczowi Krzyż Kawaler-
ski Orderu Odrodzenia Polski, doceniając 
w ten sposób jego pracę polonijną, 
społeczną, kulturotwórczą, a także 
harcerską. Następnie miała miejsce 
uroczysta akademia przygotowana przez 
parafian ukazująca w krótkich scenkach 
ważne momenty z życia parafii i jej pas-
terza. Po niej z kolei działająca przy parafii 
grupa harcerzy zaprosiła wszystkich na 
poczęstunek. 
 
Ks. Krzysztof Kuryłowicz pod koniec 
sierpnia 1991 roku przybył do Karagandy. 
Stamtąd udał się na północ, do Czkałowa, 
gdzie przed II wojną światową zesłani 
zostali Polacy zamieszkujący tereny 

dzisiejszej Ukrainy (okolice Żytomierza i 
Kamieńca Podolskiego). Ksiądz 
Kuryłowicz ustanowiony został pro-
boszczem i rozpoczął tworzenie struktur 
parafialnych i polonijnych. Wybudował 
Kościół, plebanię, kupił i wyremontował 
budynek, w którym utworzył Dom Polski, 
umiejscawiając w nim największą polo-
nijną bibliotekę w Azji Środkowej.  
 

 
 
Rozpoczął także wydawanie czasopisma 
"Głos Polski", jedynego polskojęzycznego 
czasopisma w Kazachstanie. Przez wiele 
lat prowadził także aptekę z darmowymi 
lekarstwami. Nade wszystko jednak 
otaczał opieką duchową powierzonych 
sobie parafian, czego owocem jest 
udzielenie sakramentu chrztu 2100 
osobom dorosłym i 900 dzieciom.  

Za: www.chrystusowcy.pl  
 

Kongres salezjański w Brazylii 
 
Kongres Salezjański na temat Systemu 
Prewencyjnego i Praw Człowieka, w 
którym uczestniczyło 300 wychowawców, 
rozpoczął się w piątek, 26 sierpnia, w 
mieście Brasilia, stolicy kraju, i trwał do 27 
sierpnia. W tym samym dniu, w piątkowe 
popołudnie, zainaugurowano Salezjański 
Dzień Młodzieży. Oba te wydarzenia 
poprzedziły marsz Ks. Bosko, który wy-
ruszył z sanktuarium św. Jana Bosko, 
przeszedł od katedry w Brasilii aż do 
Ermita Don Bosco, przemierzając trasę 
liczącą 18 kilometrów. W marszu wzięło 
udział 1.200 osób.  
  
Kongres rozpoczął się ceremonią otwarcia 
i prezentacją salezjańskich szkół Brazylii. 
Na jego rozpoczęcie głos zabrało sześciu 
Inspektorów: ks. Nilson Faria dos Santos 
(BBH), ks. Lauro Takaki (BCG), ks. Ben-
jamim Morando (BMA), ks. Orestes 
Fistarol (BPA), ks. Diego Vanzeta (BRE) i 
ks. Marco Biaggi (BSP), a oprócz tego ks. 
Natale Vitali (Radca Regionu Ameryki 
Łacińskiej-Stożek Południowy) i ks. Ni-
valdo Luiz Pessinatti, dyrektor wykonaw-
czy CISBRASIL. Wszyscy mówcy pod-
kreślili znaczenie tematu Kongresu. Na 
koniec zaprezentowano video instytuc-
jonalne autorstwa Sieci Szkół 
Salezjańskich (RSE) na temat Historii Ks. 
Bosko i początków Zgromadzenia 
Salezjańskiego. 
 
Po krótkiej przerwie rozpoczął się prze-
widziany programem cykl konferencji. Na 
temat "Społeczeństwo Cywilne a Prawa 
Człowieka" mówili profesorowie Vanildes 
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G. Dos Santos, Jussara M. O. Seidel i 
José Ivaldo Lucena. Prelekcja na temat 
"Pomiędzy Prawami Człowieka a Sys-
temem Prewencyjnym" została przed-
stawiona w formie prezentacji i dyskursu 
zaproszonych gości. Kolejnym tematem, 
który omówił prof. Ricardo Chagas, były 
"Nowe praktyki wychowawcze w nowym 
scenariuszu mediatycznym". Wychodząc 
od video i aktualnej sytuacji, profesor 
wskazał na potrzebę rozwoju w człowieku 
młodym zmysłu krytycznego w kontekście 
różnych form rozrywki, dostępnych we 
współczesnym świecie. 
  
Po południu pierwszego dnia były 
kontynuowane prezentacje poszczegól-
nych Inspektorii. Każdy z przedstawicieli 
referował działalność swojej Inspektorii i 
przedstawił wychowawców obecnych na 
Kongresie. Pierwszą konferencję 
popołudniową wygłosił prof. dr Hugo J. 
Sarubi, adwokat CISBRASIL, który omówił 
temat "Prawa Człowieka i ich trajektoria". 
Ostatnią prelekcję, na temat "Sytuacja 
Praw Człowieka", przedstawiła prof. Lucia 
Camini. Obrady tego dnia zakończyły się 
Mszą św. w Audytorium Ośrodka 
Wychowawczego Maryi Wspomożycielki 
(CEMA/Brasilia-DF), w której uczest-
niczyły osoby biorące udział w obu 
wspomnianych wydarzeniach. 
 
W drugim dniu obrad wziął udział Minister 
Sekretariatu Krajowego Praw Człowieka, 
pani Maria do Rosário Nunes, która w 
swojej konferencji zatrzymała się na 

temacie "Prawa Człowieka w Brazylii". 
Głos zabrali także inni prelegenci, 
wypowiadając się na takie tematy, jak 
"Kościół a Prawa Człowieka", "Prawa 
Człowieka a propozycje Sieci Szkół 
Salezjańskich Brazylii". 
 

 
 
Salezjański Dzień Młodzieży zgromadził 
350 młodych na refleksji obracającej się 
wokół Praw Człowieka. Z pomocą ks. 
João Carlosa, z salezjańskiej Inspektorii 
Recife, i jego Zespołu, zmontowano wielk-
ie przedstawienie muzyczne, w którym 
starano się wykorzystać tematy omawiane 
przez prelegentów na Kongresie 
Salezjańskim. Zaprezentowane refleksje 
zostały wyrażone w rozbudowany, pogod-
ny oraz dynamiczny sposób i przed-
stawione w formie wielkiego musicalu - z 
muzyką, tańcem i wielkim 
zaangażowaniem młodych - przez 
młodzież i wychowawców, biorących 
udział w Kongresie, na zakończenie spot-
kania.                        Za: www.infoans.org 

 

Grecja: monaster na drodze do 
ocalenia 

 
Kosztowną i skomplikowaną operację 
przeniesienia dwunastowiecznego bi-
zantyjskiego monasteru podjęli greccy 
inżynierowie. Budynek klasztorny stał na 
terenie przeznaczonym pod budowę za-
pory wodnej w okolicach miasta Grevena 
na północy kraju. Powstający tam zalew 
ma zaopatrywać w wodę Saloniki oraz 
nawadniać odległe obszary rolne.   
 
Państwowe przedsiębiorstwo Public Pow-
er Corporation przeznaczyło na projekt 
ratowania zabytku 850 tys. euro. Polega 
on na przeniesieniu na wyżej położony 
grunt niespełna 300-tonowego budynku. 
W jego miejsce powstanie zapora i szt-
uczny akwen. Jak wyjaśniają organiza-
torzy, budynek umieszczony w całości na 
specjalnej 50-tonowej platformie jest 
przesuwany przy pomocy siłowników 
hydraulicznych po 120-metrowej rampie 
ku nowej lokalizacji na położonym 27 
metrów wyżej terenie. Przy dobrych 
warunkach pogodowych budynek może 
być przenoszony nawet do 30 metrów 
dziennie.  Niezamieszkane mury klaszt-
orne pod wezwaniem Świętej Dziewicy z 
Tornikio mieszczą cenne malowidła 
ścienne datowane na XV i XVIII wiek. 
Monaster, poważnie uszkodzony przez 
trzęsienie ziemi w 1995 r., w dziesięć lat 
później został odrestaurowany. 

Za: Radio Watykanskie

 

 
Zapowiedzi wydarzeń 

 
 

 

Zaproszenie do Gostynia 
 

III Międzydiecezjalna Pielgrzymka Insty-
tutów Życia Konsekrowanego i 
Stowarzyszeń Życia Apostolskiego do 
Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej 
Róży Duchownej w Gostyniu dnia 10 
września 2011 r. pod hasłem "Maryjo, 
Matko Powołanych, ucz nas Komunii z 
Bogiem". Zaproszenie to kierujemy w 
szczególności do wszystkich Sióstr i 
Współbraci Instytutów Życia Konsekro-
wanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskie-
go stanowiących Region modlitewnych 
spotkań na Świętej Górze Gostyńskiej z 
Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Poznańskiej, 
Szczecińsko - Kamieńskiej, z Diecezji 
Bydgoskiej, Kaliskiej, Koszalińsko - 
Kołobrzeskiej, Włocławskiej i Zielonogór-
sko - Gorzowskiej. s. M. Józefa Krupa 
CSSE; ks. Zbigniew Starczewski Cor. 

 
Uroczyste otwarcie gotycko-

barokowego ponorbertańskiego 
kompleksu w Hebdowie 

 
Dnia 5 września br., o godz. 10.00 nastąpi 
uroczyste otwarcie gotycko-barokowego 
ponorbertańskiego założenia klasztornego 
w Hebdowie.  Otwarcie i oddanie do użytku 

zespołu kościelno-klasztornego ma 
miejsce po zakończeniu kompleksowych, 
długotrwałych i niezwykle kosztownych 
prac remontowo-konserwatorskich. 
 

 
 
Założony przez Norbertanów klasztor w 
Hebdowie istnieje od 1149 roku. Przeżywał 
różne koleje losu. Norbertanie po kasacji 
zakonu przez cara w 1819 roku do Heb-
dowa już nigdy nie wrócili. Obecnie, od 
1949 roku klasztorem opiekują się Ojcowie 
Pijarzy. Klasztor sytuowany jest na wzgór-
zu, w malowniczym zakolu Wisły niedaleko 
Nowego Brzeska. Należy do najcen-
niejszych pomników architektury średnio-

wiecznej i nowożytnej w Małopolsce.  
 
Tak rozległe prace remontowe, które real-
izowane były w Hebdowie -  możliwe były 
dzięki środkom finansowym pozyskanym w 
ramach różnych projektów (m.inn. Mało-
polski Regionalny Program Operacyjny, 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego), oraz poprzez środki własne. 
Zakonu Pijarów nie tylko ocala tak okazały 
zabytek od zniszczenia i przywraca do 
dawnej świetności, ale także przeznacza 
do nowych funkcji. Założeniem przyjętym 
przez Zakon jest to, by klasztor "żył nowym 
życiem", by stał się miejscem otwartym, 
przyjmującym gości, oferującym swe 
przestrzenie na to, co współczesnemu 
człowiekowi jest potrzebne dla jego har-
monijnego rozwoju i wzrostu. Klasztor 
zatem, po kompleksowej rewitalizacji 
pełnić będzie podwójną funkcję. Jedna 
zawarta jest w misji powołanego przez 
Zakon "Centrum Wiara i Kultura". Podtytuł 
wyjaśnia praktycznie wszystko: "Ośrodek 
duchowości chrześcijańskiej, edukacji i 
kultury". Druga funkcja oddana jest przez 
drugi powołany przez Zakon podmiot i jest 
nim Hotel św. Norberta. Oba wymiary 
wzajemnie się przenikają - Hotel służy 
Centrum, bowiem Centrum korzysta z całej 
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infrastruktury Hotelu, zaś z drugiej strony 
działalność "Centrum Wiara i Kultura" 
sprawi, że i działalność hotelarska, gastro-
nomiczna i konferencyjna będzie się rozwi-
jać. 
 
Tak więc dla - do niedawna jeszcze - bar-
dzo zniszczonego klasztoru nadchodzi 
nowy czas, wręcz nowa epoka. Klasztor w 
Hebdowie stanie się - jak dawniej - cen-
trum duchowym i kulturalnym regionu, na 
nowo przyciągnie nie tylko zwiedzających, 
ale i pielgrzymów z zewnątrz, stanie się 
atrakcją dla mieszkańców regionu i 
przybyszów z daleka, miejscem spotkań, 
odpoczynku i spędzania wolnego czasu, 
które posiada walor religijny, edukacyjny i 
kulturalny.                      Za: www.pijarzy.pl. 
 

Mogilski odpust 2011 
 

Wrzesień jest szczególnym miesiącem w 
mogilskim sanktuarium. Jest to czas w 
którym przeżywamy odpust ku czci Krzyża 
Świętego (14 września). Sama nazwa tego 
święta pochodzi od faktu odnalezienia 
krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus. Z 
tym wydarzeniem związana jest postać 
cesarzowej - świętej Heleny, której pałac 
przekształcono na bazylikę. W tej świątyni 
umieszczono następnie drogocenną 
relikwię Krzyża przywiezioną z Jerozolimy. 
W kaplicy za głównym ołtarzem, oprócz 
wspomnianej relikwii, przechowywana jest 
również część tabliczki, jaką Piłat kazał 
umieścić na krzyżu. 
 

 
 
W mogilskim sanktuarium czcimy relikwie 
Chrystusowego Krzyża oraz związany od 
wieków z naszą bazyliką łaskami słynący 
wizerunek Pana Jezusa Ukrzyżowanego. 
Kiedy cystersi przybyli do Mogiły, zastali tu 
resztki obrzędów pogańskich, odprawian-
ych u stóp kopca Wandy, córki Kraka - 
legendarnego założyciela Krakowa.  
 
Postawili tu krzyż i rozpoczęli ewange-
lizację. Następnie wybudowali kościół, w 
którym Chrystusowy Krzyż zajaśniał 
szczególnymi łaskami. Jego dzieje, a 
zwłaszcza początki, giną w zakamarkach 
historii. W południowej ścianie krużganków 
znajduje się wmurowana płyta pochodzącą 
z kaplicy Krzyża Świętego, noszącą ślady 
wyżłobione kolanami pielgrzymów. Jest 
ona świadectwem bardzo żywego kultu, 

który rozwijał się w poprzednich wiekach. 
  
Wielki odpust w Mogile rozpoczynają 
Nieszpory Pontyfikalne (13 września) 
śpiewane po łacinie przez cysterską 
wspólnotę oraz Msza św. z procesją 
pokutną, podczas której niesione są 
relikwie Krzyża Świętego. 
  
W tym roku, podczas wszystkich od-
pustowych dni, będziemy dziękować Bogu 
za beatyfikację papieża Jana Pawła II, 
który pełniąc obowiązki metropolity kra-
kowskiego wielokrotnie przybywał do 
naszego sanktuarium. Jako następca św. 
Piotra, pielgrzymując po polskiej ziemi, 
zawitał również do Mogiły - 9 czerwca 
1979 roku. Msza św. dziękczynna z beaty-
fikację Jana Pawła II będzie sprawowana 
14 września (środa) o godz. 18:00 w 
naszej bazylice. Eucharystii będzie prze-
wodniczył J. Em. Ks. Kard. Stanisław 
Dziwisz - Metropolita Krakowski. 
  
Każdego dnia wedle stałego porządku 
odprawiane są w bazylice Msze św. i 
nabożeństwa, podczas których przyby-
wający licznie pielgrzymi rozważają 
bolesną mękę naszego Zbawiciela, 
uwielbiają Go i dziękują za wszelkie dobro 
w życiu. Przychodzą również, by żałować 
za swe grzechy i przewinienia oraz prosić 
o łaski dla siebie i swoich bliskich. W dni 
powszednie odpustu o godz. 11:30 od-
prawiana jest uroczysta Msza św., której 
przewodniczą wspólnoty zakonne z Kra-
kowa: dominikanie, franciszkanie konwen-
tualni, franciszkanie reformaci, księża 
misjonarze św. Wincentego a Paulo oraz 
paulini.  
 
Zgodnie z tradycją piątek przypadający w 
odpustowym tygodniu przeżywany jest w 
naszym Sanktuarium jako dzień 
pielgrzymki chorych. Z pomocą swoich 
opiekunów w zorganizowanych grupach 
jak też indywidualnie chorzy licznie 
gromadzą się w murach bazyliki mogilskiej 
u stóp łaskami słynącego Pan Jezusa, aby 
skorzystać z łaski odpustu. Wieczorna 
Msza św. o godz. 18:00 tradycyjnie 
gromadzi licznie przybyłych pielgrzymów z 
parafii nowohuckich i okolic, aby pod 
przewodnictwem swoich duszpasterzy 
uczcić Chrystusowy Krzyż i prosić o po-
trzebne łaski w codziennym życiu. 
  
Centralna uroczystość odpustowa od 
kilkunastu lat jest celebrowana przy ołtarzu 
polowym na Placu bł. Jana Pawła II. W tym 
roku będzie to niedziela 18 września. 
Uroczystej Mszy św. pontyfikalnej (o godz. 
11:00) będzie przewodniczył J. Em. Ks. 
Kard. Franciszek Macharski. W ostatni, 
ósmy dzień odpustu (21 września) 
sprawowana jest uroczysta Msza św. o 
godz. 18:00, której przewodniczą cystersi z 
klasztorów w Krakowie-Mogile i na os. 
Szklane Domy. Jest to dzień 
dziękczynienia za otrzymane łaski od 
Chrystusa Ukrzyżowanego w czasie 
kończącego się odpustu.  

Za: www.mogila.cystersi.pl.   
  
 
 

Dlaczego warto studiować na 
„Ignatianum” w Krakowie? 

 
Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna 
„Ignatianum” to jedna z dwóch polskich 
uczelni prowadzonych przez zakon jezui-
tów. Ponad cztery tysiące studentów 
zdobywa tu wiedzę na pięciu kierunkach: 
filozofia, pedagogika, kulturoznawstwo, 
politologia i praca socjalna. Uruchomione 
zostały nowe kierunki studiów podyplo-
mowych: etyka, wiedza o kulturze i filozo-
fia, kultura i historia Azji Wschodniej, oli-
gofrenopedagogika, pedagogika 
opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika 
resocjalizacyjna, przygotowanie pedagog-
iczne, wychowanie przedszkolne, po-
dyplomowe studia socjoterapii, edukacja 
przedszkolna i wczesnoszkolna. 
 

 
 
„Ignatianum” to nawiązanie do 
czterowiekowej tradycji jezuickiego 
szkolnictwa, do pedagogiki ignacjańskiej i 
jezuickiego zarządzania; „Ignatianum” to 
również wysoko wyspecjalizowana kadra z 
międzynarodowym doświadczeniem akad-
emickim i liczne kontakty z uczelniami 
zagranicznymi (zwłaszcza jezuickimi) – to 
wreszcie solidne humanistyczne wykszt-
ałcenie oparte na chrześcijańskich i 
ogólnoludzkich wartościach.  
 
Oto co sami studenci i absolwenci „Ignati-
anum” mówią o swojej uczelni: 
 
Studia filozoficzne na „Ignatianum” uczą 
logicznego myślenia, otwartego spojrzenia 
na świat i sprzyjają rozwojowi osobowości. 
Pomagają mi odnosić sukcesy w pracy i 
rozsądnie kierować moim życiem. Michał, 
doktorant 
 
Co urzekło mnie w „Ignatianum”? Kamer-
alność i rodzinna atmosfera oraz nacisk na 
rozwój i nowoczesność. „Ignatianum” 
stawia też na studenta – tę pro-
studenckość podkreśla zwłaszcza uczest-
nictwo w programach Unii Europejskiej, 
które są inwestycją w aktywnych młodych 
ludzi chcących czegoś więcej (Erasmus, 
Nowoczesna Uczelnia, staż płatny). 
Katarzyna, filozofia 
 
Studia na „Ignatianum” to świetna okazja, 
by poznać wyjątkowych ludzi. Są nimi 
koledzy i koleżanki z roku, przyjaciele, 
znajomi i przede wszystkim wykładowcy, 
którzy oprócz przekazywania wiedzy służą 
zawsze pomocą, radą i wsparciem. Dzięki 
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nim studiowanie staje się procesem kszt-
ałtującym osobowość i pobudzającym 
kreatywność. Daje to wspaniałe możliwości 
do rozwijania zainteresowań i umiejętności 
niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. 
Piotr, kulturoznawstwo i politologia 
 
Studiowanie na uczelni, gdzie przenika 
chrześcijański duch daje dużo dobrej en-
ergii. Można spotkać wspaniałych ludzi, 
którzy stają sie przyjaciółmi na całe życie. 
Warto studiować na „Ignatianum”, bo 
otoczenie jezuitów jest inspirujące. Marta, 
absolwentka pedagogiki 

Dobrze jest studiować na „Ignatianum”, 
dlatego, że tu nie jest się tylko numerem w 
indeksie, lecz do każdego studenta 
uczelnia podchodzi bardzo indywidualnie i 
z zaangażowaniem. Klaudia, kulturoz-
nawstwo 
 
Dlaczego warto studiować na „Ignatia-
num”? Bo idąc korytarzem naszej uczelni 
nie zastanawiasz się - kim są studenci i 
wykładowcy, których mijasz, bo Ty ich 
znasz a oni znają Ciebie. Bo u nas nie ma 
opozycji my studenci - oni wykładowcy, 
ponieważ łączy nas wiele wspólnych 

wartości (tj. wiara, wiedza). Michał, filozofia 
 
Zapraszamy do studiowania na WSFP 
„Ignatianum”! 
 
Wrześniowa rekrutacja uzupełniająca:  12-
17 września 2011r. - rekrutacja na studia 
1-go i 2-stopnia; 5-27 września 2011r. - 
rekrutacja na studia podyplomowe. Więcej 
informacji na:  
http://ignatianum.edu.pl/rekrutacja  

 

 
 
 
 
 

Odeszli do Pana 
 

ŚP. O. EUGENIUSZ LASKOWSKI (1924-2011) OMI  
 

W niedzielę 4 września 2011 r. o godz. 8 rano zmarł w Kodniu śp. o. Eugeniusz Laskowski OMI. Śp. o. Eugeniusz urodził 
się 13 maja 1924 r., pierwsze śluby złożył 8 września 1947 r., a święcenia prezbiteratu otrzymał 24 czerwca 1951. 
 
Pogrzeb śp. O. Eugeniusza Laskowskiego odbędzie się w Kodniu, we wtorek 6 września 2011, o godz. 12.00. 
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie... Za: www.oblaci.pl  

 
 


