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Wiadomość tygodnia 

 
 

  Kapucyńska “kapituła namiotów” 
 
"Franciszku, idź i odbuduj mój Kościół, 
bo cały jest w ruinie". Co to oznacza w 
dzisiejszych czasach? Jakie kroki 
należy podejmować we współczesnym, 
coraz bardziej zlaicyzowanym świecie? 
Odpowiedzi na te pytania szukała 
Międzynarodowa Kapituła Namiotów 
Braci Mniejszych Kapucynów, która 
odbywała się w dniach 7-9 września w 
Krakowie w kapucyńskim klasztorze. 
  
Udział w niej wzięło ponad 170 braci z 20 
krajów Europy, a wraz z nimi generał 
zakonu br. Mauro Jöhri OFMCap. Prowa-
dzącymi konferencje byli m.in. 
Kaznodzieja Domu Papieskiego - br. 
Raniero Cantalamessa OFMCap, inicjator 
Drogi Neokatechumenalnej - Kiko Argüello 
i inni. 
  
Środa była dniem pokuty i nawrócenia, i 
przebiega pod tytułem „Zaczynając od 
nowa”. Dzień rozpoczął się jutrznią i 
medytacją. Konferencję oraz homilię 
wygłosił br. Raniero Cantalamessa OF-
MCap – kaznodzieja Domu Papieskiego.  
 
Kaznodzieja poświęcił poranną konfer-
encję tematowi nawrócenia. Mówił, że z 
przyjściem Jezusa Chrystusa zmienia się 
całkowicie optyka zbawienia. Królestwo 
Boże nie jest rzeczywistością, na którą 
mamy sobie zasługiwać np. przez uczynki 
pokuty. Jest to darmowy dar Boga w 
Jezusie Chrystusie. Uczynki pokuty, trud 
nawracania się jest odpowiedzią miłości, 
serca, które czuje się kochane przez Boga 
i pragnie w pełni przyjąć to królestwo. 
Głoszenie Dobrej Nowiny nie powinno być 
nauczaniem (didache), a powinno być 
właśnie ogłaszaniem kerygmatu (keryg-
ma). Br. Raniero ukazywał potrzebę 
osobistego przejścia przez doświadczenie 
Zesłanie Ducha Świętego. Bóg nas 
umiłował, to jest najważniejsze – 
kontynuował kaznodzieja apostolski. 
Nasza miłość do Boga przychodzi później, 
najważniejsza jest miłość, którą Bóg ma 
dla nas. To właśnie miłość Boża objawio-
na w Jezusie Chrystusie zmart-
wychwstałym powinna być treścią nasze-
go głoszenia. Głoszenie to nie może 
zawężać się jedynie do słów, ale musi być 

również głoszeniem poprzez postawę, 
świadectwo radosnej wspólnoty, która żyje 
Jezusem. 
 
Po konferencji br. Raniero dał osobiste 
świadectwo nawrócenia, które przeżył w 
swoim życiu. Dzielił się również faktem 
zostania wędrownym kaznodzieją. Na 
Eucharystii, podczas homilii, którą głosił, 
mówił że nie jest możliwe, by pokochać 
cnoty nawet jeśli jest to ubóstwo i 
czystość, pokochać można jedynie osobę, 
i tu kaznodzieja apostolski wskazywał na 
osobę Jezusa Chrystusa, który pierwszy 
nas umiłował. 
 
Osobistemu wejściu w temat nawrócenia 
służyła skrutacja słowa Bożego, liturgia 
pokutna, której przewodniczył i wygłosił 
słowo br. Marek Przeczewski, a także 
adoracja eucharystyczna. (…) 
 
Tematem drugiego dna “kapituły 
namiotów” była sekularyzacja i nowa 
ewangelizacja. Przed południem konfer-
encję wygłosił Kiko Argüello, który przybył 
wraz z pozostałymi dwoma inicjatorami 
Drogi Neokatechumenalnej: Carmen 
Hernández i o. Mario Pezzi. Obecny był 
również Stefano Gennarini – odpowiedzi-

alny za Drogę w Polsce. Kiko wezwał 
braci do nowej ewangelizacji, wyjścia na 
misje. Podkreślił, że bez powiewu Ducha 
Świętego, którego istotą jest gorliwość, nie 
da się głosić Dobrej Nowiny o Jezusie 
Chrystusie. Sam dzielił się doświ-
adczeniem posłania w misji, ewange-
lizowania różnych zakątków świata i 
osobistym spotkaniem z Jezusem Chrys-
tusem. Wezwał także zgromadzonych do 
osobistego nawrócenia, które zanurzone 
w męce, śmierci i zmartwychwstaniu 
Jezusa, pozwala porzucić starego 
człowieka i przyoblec się w nowego.  
 
Podczas Eucharystii homilię głosił bp 
Grzegorz Ryś, odpowiedzialny za dzieło 
nowej ewangelizacji w archidiecezji kra-
kowskiej. 
 
Po południu bracia wysłuchali także kon-
ferencji nt. charyzmatu komunii, którą 
wygłosił Theo Jansen OFMCap – związa-
ny z ruchem Focolare. Uczestnicy kapituły 
zakończyli dzień adoracją eucharystyczną. 
  
Dzień misyjno-ewangelizacyjny zakończył 
trzydniową Kapitułę Namiotów. Bracia 
Kapucyni pochylali się nad tematem 



 2 

posłania, dlatego po południ rozeszli się 
na ulice Krakowa, aby głosić Dobrą 
Nowinę. Wysłuchali też konferencji br. 
Sergio Tellana OFMCap, biblisty. Podczas 
Eucharystii homilię wygłosił Minister Gen-
eralny Zakonu Braci Mniejszych 
Kapucynów br. Mauro Jöhri OFMCap.  
 

Krakowska “kapituła namiotów” nawiązuje 
do pierwszych kapituł zakonu, które zain-
icjował Franciszek z Asyżu. Najsłynniejsza 
zgromadziła ok. 5000 braci w maju 1217 
roku. Z powodu braku mieszkań bracia 
spali w szałasach zrobionych ze słomy, 
trzciny i gałęzi, stąd pochodzi nazwa: 
kapituła szałasów/namiotów. Owe brater-

skie spotkania wypłynęły ze spontan-
icznego pragnienia Biedaczyny – spot-
kania się całego zakonu, ponownego 
odnajdywania swojej tożsamości, a także 
poszukiwania nowych sposobów dociera-
nia do wiernych.  

Więcej na: www.kapucyni.pl
 

     
  Wiadomości krajowe 

 

Nuncjusz apostolski abp C. Migliore 
na Górze Św. Anny 

 
Sanktuarium św. Anny w diecezji opolskiej, 
prowadzone od wieków przez zakon braci 
mniejszych, gościło w swojej historii wielu 
notabli i hierarchów Kościoła. Przybywali 
do niego z różnych motywów i w roz-
maitych okolicznościach, a ich pobyt w 
mniejszym czy większym stopniu miał 
charakter pielgrzymkowy.  W roku 1920 
nawiedził sanktuarium ks. abp Ambrogio 
Achille Ratti, nuncjusz apostolski w Polsce, 
a później papież Pius XI. Błogosławiony 
Jan Paweł II, papież "z Krakowa, pod Górą 
Św. Anny" - jak sam żartobliwie mówił - był 
tu w roku 1983. Krótko po nim sanktuarium 
odwiedził ks. kard. Joseph Ratzinger, 
prefekt kongregacji doktryny wiary z 
Rzymu, dzisiejszy papież Benedykt XVI. 
 

 
 
Wieczorem, 10 IX 2011, do tego sanktu-
arium przybył ks. abp Celestino Migliore, 
nuncjusz apostolski w Polsce. Wziął on 
udział w tradycyjnie odprawianym na 
Górze Św. Anny „Nabożeństwie ze 
świecami”, należącym programowo do 
obchodów kalwaryjskich z okazji odpustu 
Podwyższenia Krzyża świętego. To-
warzyszyli mu księża biskupi diecezji opol-
skiej i gliwickiej, minister prowincjalny 
franciszkanów, gwardian klasztoru i 
kustosz sanktuarium, księża i klerycy 
diecezjalni i zakonni, siostry zakonne i, jak 
zwykle w tym miejscu pielgrzymkowym, 
liczni świeccy uczestnicy obchodów kal-
waryjskich. 
 
W okolicznościowym kazaniu nuncjusz 
apostolski wspomniał o kulcie św. Anny w 
jego rodzinnych włoskich stronach, wysoko 
w Alpach, na pograniczu Włoch i Francji. 
Przybywa więc do sanktuarium na Opol-
szczyźnie z uczuciem czci do św. Anny, 
której pamięć nosi w sobie od dawna. W 

zasadniczej części kazania wskazał na 
Krzyż Chrystusa, który w myśl cytowanego 
wiersza C. K. Norwida "stał się nam 
bramą" - do zbawienia. Ten motyw wiązał 
się z treścią obchodów kalwaryjskich, które 
we wrześniu trwają trzy dni, a są 
wspomnieniem tajemnicy Podwyższenia 
Krzyża. 
 
Tegoroczne "Nabożeństwo ze świecami" 
miało charakter powołaniowy, a główną 
myśl do refleksji dostarczył fragment 
Ewangelii św. Marka (5, 27-28). Z kolei 
plastyczną inspiracją stał się obraz o 
powołaniu celnika Mateusza, autorstwa 
Hendricka ter Brugghena, holenderskiego 
ucznia Michelangelo Caravaggia. W obu 
diecezjach: opolskiej i gliwickiej - program 
duszpasterski przewiduje wzrost modlitwy 
o powołania i refleksji nad tajemnicą 
kapłaństwa i życia zakonnego. Z tej racji w 
tych diecezjach rok pastoralny został 
ogłoszony "Rokiem Powołań". 

Za: www.franciszkanie.com  
 

Ponad 4 tysiące osób uczestniczyło 
w Lednicy Seniora 

 
4 tysiące osób przyjechało 3 września na 
Pola Lednickie k. Gniezna, by wziąć udział 
w VIII Lednicy Seniora. Spotkanie – 
podobnie jak czerwcowy Apel młodych – 
było podziękowaniem za życie, pontyfikat i 
świętość bł. Jana Pawła II. 
 
„Jesteście tu u siebie, jesteście potrzebni, 
to jest wasz dyżur nad Lednicą!” – mówił 
witając seniorów organizator spotkania, 
dominikanin o. Jan Góra. Jak dodał, 
budujące jest to, że co roku, w pierwszą 
sobotę września, pod Bramę-Rybę 
przyjeżdża tak wiele osób, mimo, że spot-
kanie nie jest specjalnie nagłaśniane ani 
reklamowane. 
 
„To jest wasz czas! Tutaj, w tym szczegól-
nym miejscu, gdzie nasza Ojczyzna zos-
tała ochrzczona zaświadczacie, że Polska 
należy do Chrystusa!” – wołał o. Góra. 
 
Spotkanie, podobnie jak czerwcowe czu-
wanie młodzieży, rozpoczęła procesja, w 
której niesiono relikwie św. Wojciecha i bł. 
Jana Pawła II oraz kopię obrazu Matki 
Bożej Częstochowskiej. Przygotowując się 
do Mszy św. seniorzy ćwiczyli lednickie 
tańce i śpiewy. Mieli również okazję skor-
zystać z sakramentu pojednania. Eucha-
rystii koncelebrowanej przez uczest-

niczących w spotkaniu kapłanów prze-
wodniczył zasłużony poznański pallotyn ks. 
Stefan Dusza. W homilii zachęcał sen-
iorów, by odpowiedzieli sobie na pytanie, 
jaka jest ich wiara? 
 
„Gdybym miał powiedzieć o swojej wierze, 
byłbym w wielkim kłopocie. Jako kapłan 
jestem postawiony między niebem a 
ziemią. Muszę w imieniu Boga zwracać się 
do ludzi, stawiać im wysokie wymagania, a 
zwracając się do Boga muszę mówić w 
imieniu ludzi. Po półwieczu kapłaństwa 
mogę powiedzieć, że trudno być wiernym 
w każdym calu” – mówił ks. Dusza. 
 

 
 
Po Eucharystii i przerwie na posiłek sen-
iorzy uczestniczyli w Nabożeństwie Chrztu, 
Nabożeństwie Bierzmowania i Adoracji 
Najświętszego Sakramentu. Spotkanie 
zakończyło tradycyjne przejście przez 
Bramę-Rybę będące deklaracją wyboru 
Chrystusa, jako najwyższej wartości w 
życiu. Uczestnicy mieli również możliwość 
ucałować relikwiarz z kroplą krwi bł. Jana 
Pawła II. 
 
W Lednicy Seniora uczestniczyło ponad 4 
tysiące osób, głównie z Wielkopolski i 
okolic. Wśród pielgrzymów byli wierni z 
pobliskiego Poznania, Gniezna, Słupcy i 
Kłecka, jak i z odleglejszych zakątków: 
Włocławka, Ostrowa Wlkp., Markowic i 
Inowrocławia. Wielu przyjechało z wnu-
kami, także kilkuletnimi. 
 
Pierwsza Lednica Seniora odbyła się w 
2004 roku. Uczestniczyło w niej wówczas 
około 3 tysięcy osób z całej Polski. Gości-
em specjalnym była 93-letnia wówczas dr 
Wanda Błeńska, lekarka, która przez wiele 
lat pracowała na misjach w Ugandzie. Nie 
mniejsza liczba uczestników stawiła się 
pod Bramą Rybą także w roku następnym. 
Z seniorami modliła się wtedy m.in. Hanna 
Suchocka, ambasador RP przy Stolicy 
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Apostolskiej. Kolejne spotkanie pod 
Bramą-Rybą już w sobotę 24 września. Na 
Pola Lednickie przybędą miłośnicy mo-
tocykli z całego kraju, by w ten sposób 
uczcić zakończenie sezonu.                   

Za: www.dominikanie.pl  
 

Prymicje biskupie 
o. Marka Piątka CSsR 

 
W niedzielę 4 września o godz. 12.00 w 
sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej 
odbyła się niespotykana dotychczas 
uroczystość prymicji biskupa redempto-
rysty o. Marka Piątka, pierwszego biskupa 
pochodzącego z Tuchowa i jednoczenie 
pierwszego biskupa z parafii prowadzonej 
przez redemptorystów. Uroczystość ta 
zgromadziła wielu parafian, wiernych z 
sąsiednich parafii oraz zaproszonych 
gości. Kurię tarnowską reprezentował ks. 
prałat Krzysztof Czermak, wikariusz gen-
eralny biskupa tarnowskiego i zarazem 
dyrektor ds. misji.  
 

 
 
Przy ołtarzu w najbliższym otoczeniu bpa 
Marka stanęli dwaj jego bracia: ks 
Włodzimierz ze Zgromadzenia Księży 
Misjonarzy Wincentego a Paulo i o. Janusz 
ze Zgromadzenia św. Augustyna. Homilię 
wygłosił prowincjał redemptorystów o. 
Janusz Sok. W uroczystej koncelebrze, 
którą sprawowało ok. 40 kapłanów byli 
również koledzy z roku o. Marka Piątka. 
Nie zabrakło na prymicjach licznego grona 
kolegów i koleżanek biskupa z lat 
szkolnych.               Za: www.redemptor.pl.  

 
Generał salezjanów zakończył  

“visita d’insieme” w Polsce 
 

Na zakończenie “Visita d’Insieme” dla 
Regionu Europa Północna – strefa 
wschodnia, Przełożony Generalny 
salezjanów odwiedził Salezjański Dom 
Duchowości na „Szczyrkowskiej Górze 
Błogosławieństw”, na której wznosi się 
Sanktuarium Maryjne. 
 
Ks. Pascual Chávez przybył do Szczyrku 
wczesnym popołudniem w środę, 7 
września, w towarzystwie pana Jeana 
Paula Mullera, Ekonoma Generalnego, ks. 
Marka Chrzana, Radcy Regionu Europa 
Północna, i sekretarza Przełożonego Gen-
eralnego – ks. Juana José Bartolomé. 
Towarzyszyli mu także: Inspektor krakow-
ski, ks. Dariusz Bartocha, jego Wikariusz – 

ks. Adam Paszek i koadiutor Sebastian 
Wiśniewski. 
 
Bardzo uroczyste przyjęcie zgotowano 
Przełożonemu Generalnemu: oprócz słów 
powitania przedstawiciela miejscowych 
władz – zastępcy burmistrza miasta 
Szczyrk Wojciecha Kufel i wikariusza 
szczyrkowskiej parafii – ks. Krzysztofa 
Cojda, miało miejsce powitanie muzyką i 
tradycyjnymi pieśniami góralskimi ze 
strony regionalnych zespołów 
muzycznych, a w międzyczasie – 
pozdrowienie skierowane do ks. Cháveza 
w języku hiszpańskim, wręczenie wiązanki 
kwiatów i kapelusza góralskiego, co bar-
dzo wzruszyło Przełożonego Generalnego. 
 
W Sanktuarium znajduje się Cudowny 
Obraz Szczyrkowskiej Wspomożycielki. 
Przełożony Generalny długo trwał na 
modlitwie, wpatrując się nieruchomo w 
oblicze i oczy Matki – Pani Beskidów. 
 
Ks. Marek Kaczmarczyk, kustosz Sanktu-
arium, a także dyrektor placówki 
salezjańskiej, oficjalnie powitał 
Przełożonego Generalnego, a następnie 
głos zabrali przedstawiciele młodzieży. 
Jeden z nich, Maciej, w ten sposób zwrócił 
się do ks. Cháveza: “Jesteśmy gotowi iść 
za Twoimi słowami, Księże Generale, a 
zwłaszcza tymi, które skierowałeś do nas 
w tegorocznej Wiązance. Chcemy iść za 
Chrystusem, aby ujrzeć Go w naszych 
Braciach i Siostrach”. 
 
Po krótkim występie chóru Sanktuarium, 
pod kierunkiem ks. Piotra Wali i pana 
Grzegorza Steca, przemówił Przełożony 
Generalny, który podziękował za posługę 
duszpasterską, jaką salezjanie pełnią na 
“Szczyrkowskiej Górze Błogosławieństw”. 
„Maryja stoi u początków historii zbawienia 
i u początków Zgromadzenia Salezjański-
ego. Pamiętajmy, że w pamiętnym śnie z 9 
roku życia, Jezus zwrócił się do małego 
Janka ze słowami: „ Ja ci dam Mistrzynię – 
moją Matkę”. A zwracając się do obecnych 
dzieci i młodzieży, dodał: “Cieszę się, że w 
Inspektorii Krakowskiej jest takie miejsce 
jak Szczyrk, gdzie obecność maryjna jest 
szczególnie wyakcentowana”. 

Za: www.salezjanie.pl  
 

Brylantowy Jubileusz Profesji Za-
konnej w Karmelu o. Ottona Filka 

 
Karmelici bosi z krakowskiego klasztoru 
przy ul. Rakowickiej obchodzili 3 września 
2011 r. niecodzienny Jubileusz 75-lecia 
ślubów zakonnych o. Otto od Aniołów 
(Jakuba Filka), seniora Krakowskiej 
Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, 
wieloletniego wychowawcy alumnów w 
Wyższym Seminarium Duchownym za-
konu w Poznaniu i Krakowie, byłego 
dwukrotnego (w latach 1966-1969 oraz 
1975-1978) przełożonego prowincjalnego. 
 
O o. Otto można również powiedzieć, że 
tytułuje się go mianem zasłużonego teolo-
ga duchowości, wykładowcy, rekolekc-

jonisty, pisarza i redaktora wielu książek 
jak i czasopism karmelitańskich, w tym 
„”Głosu Karmelu”, prac zbiorowych, m.in. 
2-tomowego wydania Pism św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus, św. Teresy od Jezusa i 
św. Jana od Krzyża.   
  

 
 
O. Otto od Aniołów urodził się w 
Barwałdzie k. Wadowic w arch. krakow-
skiej w 1918 r., Po ukończeniu gimnazjum 
wadowickiego  w  wstąpił do zakonu i po 
roku nowicjatu w Czernej 29 sierpnia 1936 
r. złożył profesję zakonną. Studia filozo-
ficzne w Wadowicach i Czernej w latach 
1938-1940 przerwane zostały wybuchem 
wojny. Studia teologiczne w Krakowie 
uwieńczone zostały święceniami 
kapłańskimi, które przyjął 24 czerwca 1944 
r. w Czernej, wraz z kolegą kursowym - 
obecnie Sługą Bożym - o. Rudolfem 
Warzechą. W latach 1958-1962 odbył 
studia uniwersyteckie na KUL-u za-
kończone doktoratem z teologii as-
cetyczno-mistycznej. Był promotorem 
odnowy soborowej we wspólnotach kar-
melitańskich zakonnych. Po dziś dzień jest 
cenionym współbratem oraz gorliwym, 
pełnym pasji i humoru kapłanem.   
W otoczeniu swojej rodziny, jak i licznie 
zgromadzonej rodziny zakonnej, 93 –letni 
o. Otto w pełni przewodni-
czył Jubileuszowej Mszy św., wygłosił 
serdeczne podziękowanie, od-
nowił swoją  profesję zakonną, otrzymał 
specjalne błogosławieństwo papieskie i od 
prowincjała o. Andrzeja Ruszały wraz z 
okoli-cznościową laską jubileuszową z 
krzyżem. Ojciec prowincjał w swej homilii 
ukazał ten brylantowy jubileusz jako 
szczególną łaskę, ponieważ jest obcho-
dzony po raz pierwszy od ponad 400 lat 
obecności karmelitów bosych w Polsce a 
także piękną sylwetkę duchową samego 
jubilata, nieustannie twórczego i radosne-
go.    
 
O. Otto pracuje obecnie przy procesie 
beatyfikacyjnym sługi Bożego o. Anzelma 
Gądka, założyciela sióstr Karmelitanek 
Dzieciątka Jezus, stąd i one w delegacji 
przybyły na tę uroczystość wraz z listem 
gratulacyjnym przełożonej generalnej. 
Uroczystości zakończyły się gratulacjami, 
jubileuszowym obiadem z miłymi akcen-
tami poezji, wspomnieniem hu-
morystycznych opowiastek z życia jubilata 
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i wspólnym zdjęciem.    O. Piotr Karauda 
OCD 

 
Uroczyste otwarcie kompleksu 

klasztornego w Hebdowie 
 

W dniu 5 września odbyło się uroczyste 
otwarcie i poświęcenie gotycko-
barokowego ponorbertańskiego założenia 
klasztornego w Hebdowie. Uroczystość 
rozpoczęła Msza św. w kościele pw. 
Wniebowzięcia NMP sprawowana przez J. 
E. Ks. Biskupa Kazimierza Ryczana.     
 
Uroczystość tę swoją obecnością 
zaszczycili: Ordynariusz Diecezji Kielec-
kiej  J. E. Ksiądz Biskup Kazimierz 
Ryczan, o. Mateusz Pindelski SP Asystent 
Generalny na Włochy i Europę Środ-
kową,  o. Józef Matras SP Prowincjał 
Zakonu Pijarów,  Marek Sowa Marszałek 
Województwa Małopolskiego, Jan Janczy-
kowski Małopolski Wojewódzki Konser-
wator Zabytków, Zbigniew Wójcik Starosta 
Powiatu Proszowickiego, Grzegorz Czajka 
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko 
jak również przedstawiciele firm wykonaw-
czych i podwykonawczych. Na uroczystość 
licznie przybyli również współbracia z 
pijarskich wspólnot z kraju i zza granicy 
oraz wielu innych znamienitych gości. 
 

 
 
W wygłoszonej homilii J. E. Ks. Biskup 
Kazimierz Ryczan nawiązał do  histo-
rycznych faktów i losów jakie przechodziły 
polskie ziemie oraz nawiązał do historii 
opactwa w Hebdowie i roli klasztoru dla 
regionu. Wyraził radość, że to dziedzictwo 
duchowe i kulturowe będzie nadal pom-
nażane w powstającym dziele, oraz zawarł 
podziękowanie: Dziękujemy, że za wiarą 
szła kultura, że mogły powstać tak liczne 
sanktuaria, miejsca modlitwy, gdzie Jezus 
zwycięża w ludzkich sercach. – Takim 
miejscem staje się nowo otwarte „Centrum 
Wiara i Kultura” – stwierdził bp Ryczan, 
dodając, że ostatecznie zawsze pozosta-
nie Jezus, wiara i prawdziwa kultura. 
 
Uroczyste otwarcie obiektu nastąpiło 
poprzez przecięcie symbolicznej wstęgi. 
Ksiądz Biskup poświęcił nowootwarty 

obiekt. Następnie zebrani goście udali się 
do sali św. Norberta, gdzie po powitaniu 
przybyłych gości głos zabrał o. Prowincjał 
Józef Matras, przedstawiając krótko his-
torię obiektu. Na zakończenie serdecznie 
podziękował swojemu poprzednikowi  o. 
Józefowi Tarnawskiemu, który rozpoczął 
prace nad rewaloryzacją Hebdowa ponad 
dwa lata temu - z głęboką wiarą, że uda 
się je doprowadzić do końca, pomimo 
wielu obiektywnych trudności: i tak to co 
kilka lat temu wydawało się nierealne - dziś 
nas tu gromadzi i zachwyca. W dalszej 
części uroczystości głos zabrał o. Józef 
Tarnawski krótko przedstawiając kalendar-
ium prowadzonych  prac rewaloryzacyjno-
konserwatorskich. Przybyłym gościom 
szczególnie wyróżniającym się podczas 
rewitalizacji obiektu wręczone zostały 
pamiątkowe figurki św. Józefa Kal-
asancjusza oraz okolicznościowe upomin-
ki. 
 
Świetności uroczystości dodał fakt otwar-
cia wystawy "Zakonne dziedzictwo kultur-
owe w zbiorach pijarów" - usytuowanej na 
krużgankach klasztoru. Wszyscy zebrani 
goście przystąpili do zwiedzania obiektu, 
po czym nastąpił poczęstunek.  

Za: www.pijarzy.pl  
 

Film pt. 'Prawdziwie spadła z nieba' 
 

Ukazała się płyta DVD z filmem 
„Prawdziwie spadła z nieba” w reż. 
Zdzisława Sowińskiego. Film ten jest 
dokumentalnym zapisem powstania i 
umieszczenia na Obrazie Jasnogórskim 4 
września 2010 r. Koron i Sukni 
Wdzięczności, Miłości, Cierpienia i Nad-
ziei.  
 
„Film opowiada o tym jak powstawał mate-
rialny wyraz bezgranicznego zawierzenia 
Maryi. Jest też dowodem na to, że na 
częstochowskiej Jasnej Górze wszystko 
służy Królowej Polski, a przez Nią 
wszystko poddane jest Jezusowi. Film ten, 
jest też podziękowaniem dla tych 
wszystkich, dzięki którym powstało to 
niezwykłe Wotum. Bo rzeczywiście niez-
wykła jest miłość i wiara Polaków oraz 
dary, które od wieków składają Matce 
Bożej Częstochowskiej” – napisał przeor 
Jasnej Góry o. Roman Majewski, a tekst 
ten można odczytać na odwrocie okładki 
płyty DVD.  
 
„Kiedy rozmawialiśmy o tym pomyśle z 
ojcem Romanem Majewskim, czułem, że 
jest to dobry temat do filmu – opowiada 
Zdzisław Sowiński - Przekonywałem go 
więc, że trzeba zrobić ten materiał, tak 
długo, aż uległ”.  
 
Jasnogórska premiera filmu miała miejsce 

w czwartek, 8 września w Kaplicy Ró-
żańcowej. Słowo do przybyłych 
wypowiedział przeor Jasnej Góry o. Ro-
man Majewski.  
 
„Reżyserem filmu jest pan Zdzisław 
Sowiński, który poświęcił cały swój talent, 
zaangażowanie serca i umysłu, aby udo-
kumentować to, co miało miejsce przez te 
ostatnie lata – podkreślił o. przeor – Suknia 
tkana była ogniem, takim materialnym, bo 
inaczej nie dało się zszyć tych elementów, 
z których ona jest wykonana, nie można 
połączyć złota z kamieniem w inny sposób. 
Właściwie powstała nowa technika, żeby 
uszyć te suknię. Kilkuosobowy zespół 
najpierw projektował, potem zszywał, tkał 
tę suknię przez wiele miesięcy 24 godziny 
na dobę. Ciężka praca pod mikroskopem 
(…) I drugą taką osobą tu właśnie obecną, 
którą chcę wymienić, jest szef tego 
zespołu, artysta, bursztynnik, złotnik, kon-
frater naszego Zakonu pan Mariusz 
Drapikowski z Gdańska”.  
 

 
 
„Często jestem pytany, o czym właściwie 
jest ten film. Wiele nad tym myślałem i 
doszedłem do wniosku, że traktuje on o 
wielkiej miłości Polaków do Matki Bożej. 
Jest to również film o tym, jak z materii 
stworzyć ducha. Nie wiem, czy to mój 
ostatni dokument związany z Jasną Górą, 
ale mam nadzieję, że nie” – powiedział 
reżyser po pokazie.  
 
Film obejrzeli m.in.: ks. inf. Ireneusz Sku-
biś, redaktor naczelny Tygodnika Katol-
ickiego „Niedziela” oraz jego zastępca 
Lidia Dudkiewicz; o. Jan Golonka, kustosz 
Zbiorów Sztuki Wotywnej na Jasnej Górze, 
o. Jerzy Kielech, przeor klasztoru w 
Leśniowie.  
 
Płyta DVD z filmem jest do nabycia w 
niektórych punktach na Jasnej Górze. O. 
Stanisław Tomoń  Za: www.jasnagora.com   

  



 5 

     
Refleksja tygodnia 

 
 

Kościół przed wyborami 
Felieton o. Dariusza Kowalczyka SJ 

 

 
Biskupi polscy stwierdzili, iż „oczekiwanie, 
że Kościół stanie się »wielkim milczącym« 
na czas kampanii wyborczej nie ma 
uzasadnienia w nauce społecznej 
Kościoła”. Taka postawa mnie cieszy. 
Mam bowiem wrażenie, że w niektórych 
zsekularyzowanych krajach Zachodu nie 
brakuje duchownych, którzy przestraszyli 
się lewackich wrzasków i nie przypominają 
zupełnie podstawowych zasad, jakimi 
powinien kierować się chrześcijanin, 
katolik przy wrzucaniu kartki wyborczej do 
urny. 
 
Kościół w swoim nauczaniu nie utożsamia 
się z żadną partią, gdyż perspektywy jego 
misji są dużo szersze i głębsze niż cele 
jakiejkolwiek ugrupowania politycznego. 
Co oczywiście nie znaczy, że pojedynczy 
katolicy nie powinni angażować się w 
działalność partyjną. Wręcz przeciwnie, 
Kościół zachęca wiernych świeckich do 
bycia obecnym w aktywnej polityce. Przy 
czym trzeba pamiętać o podstawowym 
rozróżnieniu „pomiędzy tym, co chrześcija-
nie, czy to indywidualnie, czy 
stowarzyszeni, kierując się chrześci-
jańskim sumieniem, czynią we własnym 
imieniu jako obywatele, a tym, co czynią w 
imieniu Kościoła wraz ze swoimi paster-
zami” (Gaudium et spes, 76). 
Wyborcy katolicy mają obowiązek podjęcia 
pewnego wysiłku, aby móc świadomie i 
zgodnie z sumieniem oddać głos. W 
komunikacie ze spotkania Rady Biskupów 
Diecezjalnych znajdujemy kilka kryteriów, 

którymi powinien kierować się katolik pod-
czas wyborów politycznych. Podane kryter-
ia są ogólne, ale nie na tyle, aby wierni nie 
znaleźli w nich praktycznych wskazówek. 
Biskupi stwierdzają m.in., że obowiązkiem 
katolika jest wybieranie ludzi, którzy gwa-
rantują obronę życia człowieka od 
poczęcia do naturalnej śmierci. A zatem 
katolik nie powinien popierać tych, którzy 
postulują liberalne ustawy w takich 
sprawach jak aborcja, eutanazja czy też 
zapłodnienie in vitro. Przy odrobinie 
wysiłku łatwo dowiedzieć się, jakie poglądy 
na ten temat prezentują poszczególne 
ugrupowania. 

 
W komunikacie biskupów czytamy też, że 
należy wybierać osoby, dla których troska 
o rodziny będzie na pierwszym miejscu. 
Cóż to znaczy? Na pewno nie znaczy, że 
warto oddać głos na tych, którzy zamiast 
zastanawiać się, jak realnie wspomagać 
młode małżeństwa i młodych rodziców, 
zachowują się tak, jakby istotną dla do-
brobytu rodaków sprawą było legal-
izowanie związków partnerskich, czyli 
przede wszystkim homoseksualnych. 
Rodziny i rodzące się w nich dzieci to 
kwestia fundamentalna dla przyszłości 
Polski. Trzeba pytać polityków, jakie mają 
pomysły, by zatrzymać katastrofę demo-
graficzną, która niechybnie nadejdzie, jeśli 
Polacy nie zechcą mieć więcej dzieci, o 
czym pisałem w poprzednim tekście. 

 
Biskupi stwierdzają ponadto, że trzeba 
głosować na ludzi „zdolnych podjąć trudne 
sprawy i reformy”. Ta uwaga dotyczy nie 
tylko postaw polityków, ale także wy-
borców, którzy (nie wszyscy, ale wielu) 
lubią słuchać pustych obietnic, czego to 
politycy nie zrobią, by każdy mógł godnie 
żyć, co dla niektórych znaczy mieć więcej 
pieniędzy. Gdyby wyborcy byli bardziej 
dojrzali i nie słuchali tak chętnie bajek, a 
poza tym gdyby mieli lepszą pamięć i 
rozliczali polityków ze składanych obietnic, 
zapewne klasa polityczna byłaby lepsza, 
bardziej odpowiedzialna. Politycy nie sku-
pialiby się na medialnych zagrywkach i 
budzeniu negatywnych (wobec opo-
nentów) emocji, ale na tłumaczeniu, jakie 
reformy i dlaczego trzeba zrobić dla 
wspólnego dobra. 

 
Dwóch moich współbraci jezuitów udało 
się na pieszą, indywidualną  pielgrzymkę z 
Warszawy do Piotrkowa Trybunalskiego, 
do sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej, 
patronki parlamentarzystów. Kiedy po 
drodze mówili, że pielgrzymują w intencji 
polityków, słyszeli różne komentarze, np.: 
„Za tych złodziei to już nie ma co się 
modlić” lub: „Módlcie się dla nich o 
zdrowie, bo o rozum to już za późno”. 
Można zrozumieć rozgoryczenie ludzi, tym 
niemniej naprawdę potrzeba szczerej 
modlitwy za tych, którzy rządzą i którzy 
stanowią prawo. 

 
   

  Wiadomości zagraniczne  
 

Jubileusz 75 - lecia obecności i 
posługi chrystusowców we Francji 

 
W czasie kapłańskich rekolekcji polo-
nijnych duszpasterzy pracujących we 
Francji odprawianych w Lourdes, chrys-
tusowcy duszpasterzujący w tym kraju 
zaakcentowali swój jubileusz. W przed-
dzień i w dniu 79. rocznicy powstania 
zgromadzenia (8 września 1932 r. – 
Kardynał Założyciel August Hlond podpisał 
dekret erygujący naszą zakonną 
wspólnotę) w sposób szczególny dziękow-
ali Bogu za 75 lat obecności i posługi 
kapłanów i braci z Towarzystwa Chrys-
tusowego dla Polonii Zagranicznej na 
francuskiej ziemi, prosząc o siłę, Bożą 
łaskę i Jego błogosławieństwo na dalsze 
duszpasterzowanie. 
 
Ta intencja towarzyszyła modlitwie w 

czasie Eucharystii sprawowanej w Grocie 
Objawień jak i wieczornej procesji ró-
żańcowej z lampionami.  
 

 
 
Z okazji jubileuszu 75-lecia pracy we 
Francji wydano okolicznościowy biuletyn, 
który został rozprowadzony wśród 
współbraci kapłanów pracujących w ra-

mach Polskiej Misji Katolickiej we Francji 
świętującej w tym roku jubileusz 175-lecia 
istnienia. Biuletyn będzie także rozprowa-
dzany w duszpasterskich placówkach 
chrystusowców. Główne obchody jubi-
leuszu obecności i posługi Towarzystwa 
Chrystusowego we Francji przewidziane 
są na niedzielę, 25 września o godz. 16 w 
kościele st Joseph w Aulnay-sous-Bois.  

Za: www.chrystusowcy.pl  
 
Rozpoczęcie roku akademickiego u 

dominikanow w Kijowie 
 

5 wrzenia 2011 roku został zainauguro-
wany nowy rok akademicki w Instytucie 
św. Tomasza z Akwinu w Kijowie. W roku 
akademickim 2011/2012 naukę rozpoczęło 
w nim 25 studentów na studiach stac-
jonarnych, i tyleż samo na zaocznych 
kursach katechetycznych Uroczystą Eu-



 6 

charystię celebrował abp Piotr Malczuk, 
niedawno mianowany ordynariusz diecezji 
kijowsko-żytomierskiej. 
 
W homilii skierowanej do studentów i gro-
na profesorskiego, zwracał uwagę na 
potrzebę całościowej formacji osobowości 
studenta, której nie możemy ograniczyć 
jedynie do przekazania wiedzy. Następnie 
społeczność akademicka wysłuchała 
wykładu o. Pawła Krupy OP, dyrektora 
Instytutu Tomistycznego z Warszawy: 
„Asceza czy zabawa? Studiowanie w 
tradycji dominikańskiej”. Pod nieobecność 
prelegenta, który nie mógł przyjechać, 
wykład odczytał o. Wojciech Surówka OP, 
nowo mianowany dyrektor Instytutu.  
 
W roku akademickim 2011/2012 w Insty-
tucie św. Tomasza na pierwszym roku 
rozpoczęło naukę 25 studentów na studi-
ach stacjonarnych, i tyleż samo na 
zaocznych kursach katechetycznych. 
Placówka ta zajmuje ważne miejsce w 
życiu Kościoła lokalnego i społeczeństwa 
Ukrainy. Od samego początku swojego 
istnienia, czyli od 19 lat, Instytut jest prow-
adzony przez braci dominikanów z Wikari-
atu św. Michała Archanioła, pracujących 
na terytorium Rosji i Ukrainy. Większość z 
nich pochodzi z Polskiej Prowincji, jednak 
są wśród nich również bracia z Ukrainy, 
Rosji i Francji.       Za: www.dominikanie.pl  
 

Uroczystości w Ostrówkach na 
Wołyniu ku czci pomordowanych 

przez UPA 
 
W poniedziałek, 30 sierpnia 1943 r. oddział 
UPA przeprowadził akcję wymordowania 
Polaków w zasiedlonych przez nich od 400 
lat wioskach Wola Ostrowiecka i Ostrówki 
na Wołyniu w powiecie lubomelskim. 
Meldunek złożony przez dowódcę kurenia 
UPA do krajowej centrali OUN donosił: 
„zniszczyłem wszystkich Polaków od 
małego do starego. Wszystkie budynki 
spaliłem, a mienie i bydło zabrałem na 
potrzeby kurenia”. Wśród zamordowanych 
ok. 1100 osób był miejscowy proboszcz ks. 
Stanisław Dobrzański i brat zakonny z 
Towarzystwa Chrystusowego Józef Har-
mata.  
 

 
 
W 1992 r. ekshumowano szczątki ok. 330 
osób, które pochowano na 
uporządkowanym wtedy cmentarzu w 
Ostrówkach. Co roku żyjący jeszcze 
mieszkańcy oraz potomkowie ocalałych z 
tego pogromu, pielgrzymują do tych trag-
icznych miejsc pamięci. 

 
W lutym bieżącego roku na spotkaniu 
prezydentów Polski i Ukrainy zapadła 
decyzja o kontynuacji dalszych prac 
poszukiwawczych i ekshumacyjnych oraz 
o budowie na cmentarzu w Ostrówkach 
pomnika ku czci pomordowanych.  
 
We wtorek, 30 sierpnia 2011 r. w 68. rocz-
nicę wymordowania tych dwóch polskich 
wiosek odbyła się kolejna pielgrzymka, 
której przewodniczył chrystusowiec, ks. 
prof. Bernard Kołodziej oraz dr Leon 
Popek, główny organizator. Tegoroczne 
uroczystości były szczególne, gdyż 
połączone z pogrzebem dalszych ok. 300 
ofiar z odnalezionych masowych grobów. 
Szczątki te zostały zebrane w prostych 
siedmiu trumnach. Mszy świętej pogrze-
bowej przewodniczył ordynariusz łucki 
Marcjan Trofimiak z udziałem kapłanów 
diecezjalnych i zakonnych. Udział wzięli 
też dostojnicy kościoła prawosławnego z 
metropolitą łuckim i ordynariuszem 
włodzimierskim, mitraci, kapłani i służba 
kościelna. Władze ukraińskie reprezen-
tował gubernator wołyński wraz z władzami 
powiatowymi i okręgowymi; polskie re-
prezentował prof. Andrzej K. Kunert, 
Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i 
Męczeństwa, ambasador RP w Kijowie 
Henryk Litwin, służby konsularne z Łucka 
oraz władze z Lublina i Chełma. Ogółem 
uroczystości zgromadziły ok. 500 uczest-
ników, Polaków z kraju i zagranicy oraz 
Ukraińców.  
 

25 lat pracy w Niemczech  
franciszkanów z Krakowa 

 
25 lat temu franciszkanie z Krakowa 
rozpoczęli działalność duszpasterską w 
Niemczech. Dziś pracują w pięciu mi-
astach na terenie różnych landów. W 
niedzielę 4 września w Ratingen koło 
Kolonii obchodzili srebrny jubileusz swojej 
obecności w Republice Federalnej Nie-
miec. 
 
Prowincjał niemieckich franciszkanów o. 
Leo Beck OFMConv podczas mszy św. 
dziękczynnej przypomniał historię przyjścia 
krakowskich franciszkanów z Prowincji św. 
Antoniego i bł. Jakuba Strzemię do Nie-
miec. 
 
Prowincjał z Krakowa o. Jarosław Zachari-
asz podziękował za współpracę prowincji 
niemieckiej, za serdeczne przyjęcie braci z 
Polski 25 lat temu i za wszelką życzliwość, 
której bracia doświadczają po dziś dzień 
od mieszkańców Ratingen.  
 
Krakowscy franciszkanie uroczyście zain-
augurowali pracę przy kościele św. Suit-
berta w Ratingen 6 września 1986 roku. 
Umowa w tej sprawie została zawarta 
najpierw z prowincją niemiecką 21 czerwca 
1986 roku, a później - 31 lipca 1986 roku 
kard. Joseph Hoffner z Kolonii wyraził 
zgodę na przejęcie parafii. 
 
Na terenie parafii są cztery kościoły (pro-
boszczem jest ksiądz diecezjalny - przyp. 
red.). Franciszkanie posługę duszpas-

terską sprawują przy trzech kościołach i w 
szpitalu. Przy kościele klasztornym działa 
kilka chórów dziecięcych i dorosłych, kręgi 
rodzinne, duszpasterstwo przedszkolaków. 
 
Od kilku lat bracia wraz z wiernymi 
sprawują pieczę nad franciszkańską par-
afią misyjną w Montero w Boliwii. 
 
Obecnie krakowscy franciszkanie pracują 
także w Blieskastel, Bogenbergu, Neu-
stadt/WN i Ludwigshafen-Oggersheim. 

Za: www.franciszkanie.pl  
 

W afrykańskim Dragensbergu też 
czczą Maryję Jasnogórską! 

 
W niedzielę, 21 sierpnia o godz. 9.00 
odbyła się Msza św. wUroczystość Matki 
Bożej Jasnogórskiej w dalekiej Południo-
wej Afryce. To tu od 1888 roku Jej imię i 
Jej matczyna opieka ogarnia ok. 10 
tysięczną parafie. (…) 
 
Już od prawie 21 lat ojcowie paulini są na 
tym miejscu. Zaproszeni do posługi przez 
bp. Ndlovu, który był na Jasnej Górze w 
Polsce z prośbą o kapłanów dla 
Afrykańskiej Częstochowy, bo to paulini 
mają nad Nią pieczę i w Polsce, i w Austra-
lii, i w Ameryce, więc prosił, by Afryka stała 
się również ich domem. 
 
Zulusi przychodzą z modlitwą, z koronką 
do Miłosierdzia, ze śpiewem, z Różańcem 
na ustach. Niosą krzyż, na którym 
zapisane są nazwy miejscowości, a w nich 
ukryte wszystkie dziatwy narody i ple-
miona. 
 

 
 
Przychodzą i pytają, dlaczego w Polsce 
czci się czarne Oblicze Maryi. Dlaczego 
biali misjonarze mają Jej czarne oblicze? 
Próbujemy wytłumaczyć całą Jej historię: 
iż Maryja jest po pierwsze z Dalekiego 
Wschodu, że jest to ikona – i taki styl 
malowniczy był używany; że obraz ma 
wiele wieków i Jej lico promienieje modlit-
wą tysięcy wiernych. A co za tym idzie Jej 
kopie wzorowane są zawsze na oryginale 
– który jest brązowy. Ale oni tego nie 
pojmują! Oni czują inaczej. A może tak 
samo? Czują, że to jest ich MATKA, że to 
Ta, która weźmie w opiekę i zwycięży 
wielkiego smoka. 
 
Wróćmy do naszej uroczystości. Na 
wstępie o. Ignacy Stankiewicz, przeor i 
proboszcz parafii powitał pielgrzymów i 
pokropił ich wodą święconą. Msza św. 
ubogacona była śpiewem chóru, może nie 
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tak uroczystym jak na Jasnej Górze z 
orkiestrą pana Piątka, ale z prześlicznymi 
głosami nie potrzebującymi żadnego in-
strumentu. Same głosy są melodią dla 
duszy. 
 
Kazanie na tę okoliczność wygłosił br. dk. 
Dawid Dlamini, pierwsze i jedyne 
powołanie z parafii paulińskiej. Wzruszył 
nas wszystkich, gdy wspominał historię 
Jasnej Góry - tej z Polski. Gdy mówił, 

można było zauważyć wielkie zainteres-
owanie wśród słuchaczy w kościele. Gdy 
po Mszy św. zapytałem jedną z młodych 
dziewcząt, która zna język angielski o 
czym br. Diakon Dlamini mówił, 
powiedziała: 'opowiedział, jak powstała 
Jasna Góra, i że Jej obraz jest czczony 
przez wielkie rzesze pielgrzymów, tysiące 
tysięcy'. 
 
Diakon Dawid, który pochodzi dokładnie z 

Macygane, niewielkiej chałupki położonej 
na zboczu góry nieopodal brązowej rzeki, 
wijącej się z gór, zmierzającej aż do Ocea-
nu Indyjskiego, szczycił się, że: „On, młody 
chłopak z tejże miejscowości mógł zo-
baczyć prawdziwe sanktuarium, oryginal-
ne, gdzie Jej obraz jest tak otoczony 
licznymi wotami”. Za: www.jasnagora.com   

 

 
Zapowiedzi wydarzeń 

 

 
 

Zaproszenie na uroczystości  
odpustowe w Dębowcu 

 
W dniach 15 - 18 września 2011 roku w 
Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w 
Dębowcu odbędą się uroczystości od-
pustowe ku czci Matki Bożej Płaczącej. Do 
Polskiego La Salette zapraszają Mis-
jonarze Saletyni, którzy tym odpustem 
kończą świętowanie Jubileuszu 100-lecia 
przybycia do Dębowca. 
 
Uroczystą sumę odpustową w niedzielę 
dnia 18 września o godz. 11.00 odprawi 
ordynariusz diecezji Grenoble z Francji - 
bp Guy de Kerimel. Szczegółowy program 
znajduje się poniżej a także na stronie 
www.sanktuarium.saletyni.pl.  

Ks.Piotr Szweda MS 
. 

XIX Tydzień Kultury  
Chrześcijańskiej w Trzebnicy 

 
Już po raz dziewiętnasty organizowany 
jest w Trzebnicy Tydzień Kultury Chrześci-
jańskiej. Odbędzie się on w dniach 18-25 
września pod hasłem „Trzebnickie kamie-
nie milowe”. Hasło nawiązuje do 
tegorocznych Europejskich Dni 
Dziedzictwa, których celem jest zwrócenie 
uwagi na wkład Rzeczpospolitej na 
przestrzeni dziejów w rozwój Europy. 
Natomiast organizatorzy Tygodnia Kultury 
chcą przybliżyć wydarzenia i osoby 
związane z Trzebnicą mające doniosłe 
znaczenie w dziejach miasta oraz Kościoła 
 
I tak poniedziałek będzie poświęcony 150. 
rocznicy przybycia sióstr boromeuszek do 
Trzebnicy, wtorek – ks. prof. Antoniemu 
Kiełbasie, środa – ks. dziekanowi 
Wawrzyńcowi Bochenkowi. Na piątkowy 
wieczór przewidziano nocną wędrówkę 
szlakiem zabytków Trzebnicy, a w sobotę 
pieszą pielgrzymkę dużą ścieżką św. 

Jadwigi Śląskiej. 
 
Warto zwrócić także uwagę na wystawy, 
które będą istotną częścią Tygodnia Kul-
tury. W dniu rozpoczęcia, czyli w niedzielę 
18 września o godz. 13.30, w bazylice 
odbędzie się otwarcie wystawy prac 
znanego artysty Janusza Łozowskiego pt. 
„Jest inny świat albo opowieści drewnianej 
duszy” (potrwa do 9 października) i prac 
dzieci z Zespołu Szkół im. ks. W. 
Bochenka w Czeszowie zatytułowanych 
„Ksiądz Bochenek. Patron wesoły, strzeże 
wrota naszej szkoły”, natomiast w środę, 
21 września, w Muzeum Kultu św. Jadwigi 
zostanie otwarta wystawa pt. „Ślady 
pamięci” poświęconej bł. Janowi Pawłowi II 
i ks. Wawrzyńcowi Bochenkowi.  

 

Organizatorami tegorocznego Tygodnia 
Kultury Chrześcijańskiej są obydwie trzeb-
nickie parafie: parafia św. Bartłomieja Ap. i 
św. Jadwigi oraz parafia śś. Apostołów 
Piotra i Pawła, Kongregacja Sióstr 
Miłosierdzia św. Karola Boromeusza, 
Urząd Gminy Trzebnica, Starostwo Powia-
towe w Trzebnicy i Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Trzebnickiej. 

Zapraszamy do udziału z nadzieją, że 
każdy znajdzie coś interesującego dla 
siebie. ks. Bogdan Giemza SDS 

Dominikańskie warsztaty dla 
kapłanów 

 
Księża diecezjalni i zakonni będą mogli 
pogłębić swoje kapłaństwo na warsztatach 
Pro Populo, które od października 
rozpoczną się w klasztorze dominikanów w 
Krakowie. „Spotkania organizowane są, by 
wspólnie uczyć się, jak owocniej przeży-
wać sakrament święceń, jak lepiej służyć 
tym, do których Pan nas posyła – 
począwszy od liturgii, przez zarządzanie i 
pracę z ludźmi w parafii, spowiednictwo, aż 
po szlifowanie warsztatu kaznodziejskiego” 
– zapewniają organizatorzy. 
 
W tym celu w wybrane soboty kapłani 
będą spotykać się na zajęciach organi-
zowanych w jednym z najstarszych klaszt-
orów dominikańskich na świecie, gdzie od 
blisko ośmiu wieków dominikanie przygo-
towują się do służby Kościołowi. 
 
„Wszystkich kapłanów – niezależnie od 
stażu czy wieku – zainteresowanych 
wspólną refleksją, rozmową i pracą nad 
sobą, zapraszamy do Krakowa. Chcemy, 
by nasze warsztaty stały się okazją do 
wspólnej Eucharystii i braterskiego spot-
kania, by prowadzili je najlepsi specjaliści, 
zarówno dominikanie, jak i osoby spoza 
zakonu” – zapraszają krakowscy domini-
kanie. 
 
Więcej na temat samych warsztatów i 
zapisów na stronie internetowej: www.pro-
populo.org. 
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Odeszli do Pana 

 
   

ŚP. O. DAMIAN SZOJDA (1932-2011) OFM

O. Damian Szojda OFM, biblista, tłumacz 
Pisma Świętego i długoletni prowincjał 
franciszkanów z Katowic zmarł dziś rano 6 
września br. w Szpitalu Klinicznym w Ka-
towicach-Ligocie. O. Damian (na zdjęciu) 
urodził się w Katowicach 1 stycznia 1932 
roku. Do Prowincji Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny Zakonu Braci 
Mniejszych (OFM) wstąpił w roku 1949. 
 
Po ukończeniu studiów filozoficzno-
teologicznych i złożeniu ślubów 
wieczystych przyjął święcenia kapłańskie z 
rąk biskupa chełmińskiego Bernarda 
Czaplińskiego 6 lutego 1955 roku. 
 
Po studiach z teologii biblijnej na Katol-
ickim Uniwersytecie Lubelskim o. Damian 
był wykładowcą w seminarium duchownym 
swojej macierzystej prowincji zakonnej w 
Katowicach Panewnikach. 
 
Przetłumaczył "Listy do Tesaloniczan", 

które znalazły się w opublikowanej w roku 
1975 w tzw. Biblii Poznańskiej. 
 

 
 

Był dwukrotnie wybierany na ministra 
prowincjalnego (prowincjała). Posługę tę 
pełnił przez 18 lat. Jako prowincjał był 
zaangażowany w budowę szeregu klaszt-
orów na terenie Polski. Za kadencji o. 
Damiana zaczęto rozwijać prowincjalne 
dzieło misyjne na terenach byłego Związku 
Radzieckiego. 
 
W 2004 roku wojewoda śląski odznaczył o. 
Damiana Srebrnym Medalem Opiekuna 
Miejsc Pamięci Narodowej, za upamięt-
nianie historycznych wydarzeń, postaci i 
obiektów. 
 
O. Szojda, szczególnie w ostatnich latach 
swojego życia, był oddanym spowiedniki-
em i kierownikiem duchowym w wielu 
żeńskich wspólnotach zakonnych. 
 
Pogrzeb o. Damiana odbył się w Katowi-
cach Panewnikach 9 września br.  

.  

ŚP. KS. HENRYK IGNASZEWSKI (1913-2011) SDB

11 września 2011 r. - w 98 roku życia, 79 
profesji zakonnej i 70 kapłaństwa - odszedł 
do Pana ks. Henryk Ignaczewski, 
współbrat Inspektorii pw. św. Wojciecha. 
 
Curriculum vitae: Urodził się 14 lutego 
1913 r. w Aleksandrów Kujawskim. Po 
ukończeniu Gimnazjum w Aleksandrowie 
Kujawskim wstąpił do Nowicjatu w Czer-
wińsku, gdzie złożył śluby zakonne: 
pierwsze 23 lipca 1932 r. Śluby wieczyste 
złożył 17 lipca 1937 r. w Sokołowie Pod-
laskim. Został wyświęcony na kapłana 
24.05.1941 r.    
 
Pracował w następujących placówkach:   
Warszawa (Lipowa) - 1941-1943 - asystent 
i katecheta. Zielone - 1943-1945 - 
prefekt. Zielone 

  

- 1945-1946 - dyrektor. Zielone - 1946-
1947 - prefekt. Jaciążek - 1947-1948 - 
prefekt. Dębno - 1948-1950 - wikariusz 
parafii. Czarnowo Stare - 1950-1955 - 
proboszcz. Łódź - św. Teresa - 1955-1956 
- pomoc dyrektora. Czerwińsk - 1956-1958 
- prefekt. Kwakowo - 1958-1967 - wikari-
usz samodzielny. Cecenowo - 1972-1973 - 
wikariusz samodzielny. Cecenowo - 1973-
1974 - proboszcz. Rumia Wspomożycielka 
- 1974-2011 - pomoc w duszpasterstwie.   
 
Pogrzeb śp. ks. Henryka odbędzie się w 
kościele parafialnym pw. NMP Wspo-
możenia Wiernych w Rumi w środę 14 
września 2011 r. O godz. 10.30 – różaniec, 
o godz.11:00 – Eucharystia i ostatnie 
pożegnanie.  Wieczny odpoczynek racz 
Mu dać Panie... 

Za: www.salezjanie.pl  
 

 


