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Wiadomość tygodnia

LIST OTWARTY PRZEŁOŻONYCH ZAKONNYCH
Obradujący w domu rekolekcyjnym
diecezji kieleckiej w Skorzeszycach
przełożeni żeńskich i męskich wspólnot
zakonnych i pozostałych form życia
konsekrowanego wystosowali protest
na ręce prezesa TVP Juliusza Brauna.
Zaproszeni przez bpa Kazimierza Gurdę, przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia
Apostolskiego członkowie Konsult
czterech Konferencji życia konsekrowanego rozmawiali o misji zakonów we
współczesnym społeczeństwie polskim. Uznali jednak wspólnie, iż konieczna jest reakcja na ostatnie bulwersujące wydarzenia w mediach publicznych. Oto treść Listu Otwartego:

Protest przeciwko brakowi szacunku
dla wierzących w Chrystusa
i wyznawców innych religii
W imieniu Komisji Episkopatu Polski ds.
Życia Konsekrowanego i Konferencji
Przełożonych Wyższych Instytutów Życia
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia
Apostolskiego w Polsce, reprezentujących
blisko 40 tys. osób, zdecydowanie prote-

stujemy przeciwko eskalacji w ostatnim
czasie w Telewizji Polskiej aktów agresji,
cynizmu i braku szacunku wobec chrześcijaństwa i wartości chrześcijańskich.
Wyrażamy przypuszczenie, że gdyby
zjawisko deprecjonowania wartości dotyczyło innych religii, wówczas bardzo szybko pojawiłby się protest, zarówno wielu
instytucji publicznych i państwowych, jak
też osób pełniących funkcje publiczne.
Postawa milczenia wobec powyższych
zachowań, czy wręcz pojawiające się w
TVP wyrazy zdziwienia napływającymi
protestami są znamienne i świadczą o
głęboko postępującym procesie zobojętnienia i niebezpiecznego relatywizmu.
Eksponowanie osób, które świadomie
drwią i wyśmiewają wartości, święte księgi
i znaki nie tylko chrześcijan, ale też Żydów
oraz wyznawców innych religii, świadczy o
ksenofobii i nietolerancji oraz jest nie do
zaakceptowania szczególnie w TVP.
Skoro Telewizja Polska odwołuje się do
pełnienia misji publicznej, musi brać pod
uwagę wiarę i przekonania widzów.
Wierzący w Chrystusa zawsze stali na
straży obrony podstawowych praw czło-

wieka, szacunku dla jego przekonań i jego
godności. Jest jednak pewna granica
wolności słowa i zakresu wypowiedzi
artystycznej, chroniąca zwykłych, ludzi,
której przekraczanie narusza ich wrażliwość i świat wartości, przez co zmuszani
są do znoszenia zbytniego ciężaru kpin i
upokorzeń.
Takie zachowania świadczą o braku tolerancji i szacunku wobec wierzących w
Chrystusa, którzy stanowią ogromną
większość odbiorców oferty programowej
TVP i wspierają tę telewizję finansowo.

List podpisali: bp Kazimierz Gurda
Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski
ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i
Stowarzyszeń Życia Apostolskiego; M.
Leticja Niemczura, Przewodnicząca Konferencji Przełożonych Wyższych Żeńskich
Zgromadzeń Zakonnych; M. Weronika
Solwulewska, Przewodnicząca Konferencji
Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce; P. Teresa Nalepa, Krajowa Konferencja Instytutów
Świeckich;
Ks.
Tomasz
Sielicki
Przewodniczący Konferencji Przełożonych
Wyższych Zakonów Męskich w Polsce

Wiadomości krajowe

odśpiewana litania do Błogosławionego.

Relikwie Jana Pawła II
w Sanktuarium Mogilskim
14 września 2011 r., w uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego Ks. Kard.
Stanisław Dziwisz przewodniczył w bazylice mogilskiej Mszy św. dziękczynnej za
beatyfikację papieża Jana Pawła II. W
czasie homilii ks. Kardynał wymownie
zaznaczył wciąż obecne znieważanie
Krzyża i wartości chrześcijańskich w naszej Ojczyźnie, w życiu publicznym, w
mediach.
Przed Mszą św. w uroczystej procesji Ks.
Kardynał wniósł do świątyni relikwiarz z
kroplą krwi bł. Jana Pawła II, gdzie wspólnie z cystersami i pielgrzymami została

Papieża-Polaka, Najdostojniejszego Pielgrzyma tego miejsca i gorliwego Czciciela
Chrystusa Ukrzyżowanego. Niech dziękczynienie składane Bogu za osobę i świętość Jana Pawła II łączy się z modlitwą o
naszą osobistą świętość, o szacunek dla
Chrystusowego Krzyża w każdej rodzinie i
w naszej Ojczyźnie.
Za: www.mogila.cystersi.pl

Ks. Piotr Skarga SJ
patronem roku 2012 w Polsce

Relikwie Jana Pawła II to kolejny (obok
krzyża pektoralnego) dar Ks. Kardynała dla
Mogilskiego Sanktuarium - staną się one
wyrazem pamięci i czci dla Wielkiego
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W piątek na ostatnim posiedzeniu Sejm
ustanowił rok 2012 Rokiem ks. Piotra
Skargi SJ, a także Janusza Korczaka i
Józefa Ignacego Kraszewskiego. Trzy
uchwały w tej sprawie przygotowała sej-

mowa Komisja Kultury i Środków Przekazu, a za ich przyjęciem posłowie zagłosowali niemal jednomyślnie.
Za inicjatywę ogłoszenia roku 2012 Rokiem ks. Piotra Skargi SJ odpowiedzialni
są posłowie PO, których zdaniem zapisał
się on w historii "jako czołowy polski
przedstawiciel kontrreformacji, filantrop
oraz ten, który w trosce o Ojczyznę miał

kościele św. Pawła Apostoła, której przewodniczył ks. bp Wiesław Lechowicz.
Następnie uczestnicy liturgii przeszli na
Cmentarz św. Rozalii, gdzie przy grobie o.
W. Całki odsłonięto Tablicę Ponarską.
Kolejnym punktem uroczystości był wieczór pamięci w Muzeum im. S. Fischera w
Bochni poświęcony duchowieństwu polskiemu w archidiecezji wileńskiej i osobie
o. W. Całki. Wystąpili: ks. prof. dr Tadeusz
Krahel (Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku), Martyrologia duchowieństwa polskiego w archidiecezji wileńskiej w latach 1939-1945 Grażyna Potępa (Muzeum w Bochni), Ojciec
Władysław Całka, redemptorysta z Bochni
Janina Kęsek (Muzeum w Bochni), Dziennik więzienny o. Władysława Całki.
Życiorys o. W. Całki na: www.redemptor.pl

W Krakowie inauguracja siódmej
edycji Szkoły Wychowawców

odwagę nazwać po imieniu największe
polskie przywary. Nawoływał do zmian
postaw rządzących, do reform, by nie
doprowadzić Rzeczypospolitej do upadku".
W przyszłym roku przypada 400. rocznica
śmierci ks. Skargi (1536-1612) - jezuity,
teologa, kaznodziei króla Zygmunta III
Wazy, rektora Kolegium Jezuitów w Wilnie,
pierwszego rektora Uniwersytetu Wileńskiego.
Ks. Skarga to autor kilkudziesięciu książek
utrzymanych w duchu religijnym, z których
najpoczytniejsze były "Żywoty świętych".
Napisał także "Kazania sejmowe". Opowiadał się za wzmocnieniem władzy królewskiej i ograniczeniem władzy Sejmu.
Założył kolegia jezuickie m.in. w Połocku,
Rydze i Dorpacie.

Z wnioskiem do komisji kultury o ustanowienie roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka wystąpił rzecznik praw dziecka Marek
Michalak. W przyszłym roku przypada 100.
rocznica założenia przez niego sierocińca i
mija 70 lat od jego śmierci w obozie zagłady w Treblince. Z ideą, żeby przyszły rok
był Rokiem Józefa Ignacego Kraszewskiego, wystąpili posłowie PSL. W 2012 roku
przypada 200. rocznica urodzin tego najpłodniejszego polskiego pisarza, autora
232 powieści, w tym 144 powieści społecznych, obyczajowych i ludowych oraz
88 historycznych.
Za: www.jezuici.pl

Upamiętnienie ofiar Zbrodni
Ponarskiej i osoby o. W. Całki CSsR
W czwartek, 15 września, w Bochni odbyła
się uroczystość patriotyczna upamiętniająca ofiary Zbrodni Ponarskiej oraz osobę o.
Władysława Całki CSsR, zorganizowana
przez Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni. Rozpoczęto Mszą św. w

12 września miała miejsce w Krakowie
inauguracja siódmej już edycji Szkoły
Wychowawców Seminariów Duchownych
Diecezjalnych i Zakonnych im. bł. Jana
Pawła II. Uroczystej Mszy koncelebrowanej na rozpoczęcie dwuletniej formacji
przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore.
Szkoła organizowana jest przez Centrum
Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie, a patronat nad nią sprawuje Komisja ds. Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski.

Dwuletnią formację rozpoczyna osiemdziesięciu wychowawców ze środowisk
diecezjalnych i zakonnych. Wśród nich są
rektorzy, wicerektorzy, ojcowie duchowni,
prefekci, mistrzowie nowicjatów i postulatów. Uczestnicy Szkoły pochodzą nie tylko
z Polski, ale również z Białorusi i Ukrainy,
Austrii, Czech i Węgier. Zajęcia, obejmują
wykłady i konwersatoria, warsztaty oraz
indywidualne rozmowy formacyjne.

U podstaw proponowanych zajęć stoi
zasada: „Od mojej osobistej formacji do
formacji powierzonych mi osób". W każdym dniu zajęć duży akcent położony jest
na modlitwę Słowem Bożym przeżywaną w
dynamice lectio divina, w klimacie ciszy i
pustyni. K. Wons SDS Za: Radio Watykańskie

10-lecie pobytu Guanellianów
w Polsce
W poniedziałek, 12 września w Centrum
Don Guanella w Skawinie, miała miejsce
uroczysta Msza św. Dziękczynna z okazji
10-lecia obecności Zgromadzenia Sług
Miłości (Guanellianów) w Polsce. Radość
jubileuszu jest tym większa, że za miesiąc
Zgromadzenie będzie przeżywać kanonizację swego założyciela - bł. Alojzego
Guanella.
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Z tej okazji w skawińskim Centrum zaprezentowano wystawę fotograficzną z 10lecia działalności Guanellianów w Polsce.
Zostały także przedstawione pierwsze w
języku polskim pozycje książkowe o nowym świętym, publikacje oraz film dvd o
historii życia ks. Alojzego Guanella oraz
założonych przez niego zgromadzeń zakonnych. Spotkanie zakończyła tradycyjna
włoska kawa i polskie ciasto ks. Wiesław
Baniak sdc

Na Jasnej Górze oddech dla ducha
zakonnych sióstr-pielęgniarek
Jak co roku we wrześniu, na Jasnej Górze
zgromadziły się siostry zakonne – pielęgniarki, aby uczestniczyć w dorocznych
dniach skupienia. Dni Skupienia Sióstr
Pielęgniarek odbywają się w dniach 13–15
września. Tematem spotkania są słowa
„Obrona życia obroną godności człowieka”.
Siostry na co dzień posługują w szpitalach,
domach opieki i placówkach zdrowotnych.
Coroczne jasnogórskie spotkanie jest dla
nich okazją do wymiany doświadczeń, ale
także nabraniem sił do dalszej, niełatwej
posługi osobom cierpiącym.
„Przyjechałyśmy już kolejny raz na nasze
dni skupienia, które obejmują także nasze
wsparcie duchowe i trochę formacyjne opowiada s. Beata Hajko, albertynka,
przewodnicząca Komisji Służb Medycznych przy Konsulcie WPŻZ - Tematem
spotkania jest 'obrona życia obroną godności człowieka'. Cały cykl spotkań będzie
poświęcony obronie życia, obronie godności człowieka. Wiemy, że w dzisiejszych
czasach, zwłaszcza w tych ostatnich, w
mediach i w całej Ojczyźnie przejawia się
ten temat obrony i godności człowieka.
Będziemy przede wszystkim te sprawy
polecać Matce Bożej, bo tyle, co jest w
naszej mocy, to jest powierzenie Jej tych
wszystkich spraw". Spotkanie rozpoczęło
się od Mszy św. odprawionej o godz. 13.30
w Kaplicy Matki Bożej. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Stanisław
Jasionek.

„Kochane siostry, wy, w swoim zakonnym
powołaniu, najpełniej naśladujecie Maryję
niosącą samarytańską pomoc swej krewnej Elżbiecie - mówił w homilii ks. Stanisław Jasionek - Drogie siostry, których
charyzmatem jest służba cierpiącym, wasza obecność dzisiaj tutaj, na Jasnej Górze, przed Obliczem Czarnej Madonny,
niewątpliwe świadczy o tym, że istotnie
rozumiecie, jak ważną sprawą jest prosić

Maryję o wszelka pomoc, świadczy o tym,
że umiecie łączyć swoje życie, tak bardzo
związane z ludzkim cierpieniem, właśnie z
modlitwą i z kontemplacją". Po Mszy św.
siostry przeszły do Kaplicy św. Józefa,
gdzie odbyło się oficjalne powitanie i wykład bpa Antoniego Długosza pt. „W służbie człowiekowi - Maryja wzorem osób
konsekrowanych".
Przez trzy dni ok. 200 sióstr zakonnych
pielęgniarek będzie modliło się, słuchało
konferencji dotyczących m.in. życia i godności życia ludzkiego, oraz brało udział w
dyskusjach panelowych. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. abp Henryk Hoser,
bp diecezjalny diec. warszawsko-praskiej,
ks. dr hab.n. teol. i med. Lucjan Szczepaniak, o. Stanisław Piętka, gwardian Niepokalanowa i s. Cecylia Falkowska, opiekunka KSM z ramienia Konsulty WPŻZ. O.
Stanisław Tomoń Za: www.jasnagora.com

do postulatu, a potem jako s. Gabriela
odbyła roczną formację w nowicjacie. Czy
chciała zostać zakonnicą? Nie wyobrażała
sobie nawet, że mogłaby odejść od sióstr.
To, że chce być jedną z michalitek, było
dla niej oczywiste ponad 80 lat temu. Dziś
jest dla niej także oczywiste, że szła właściwą drogą i realizowała Boże powołanie.
Pracowita, pogodna i rozmodlona – taka
jest obecnie stuletnia s. Gabriela. A patrząc na jej uśmiech, pokłute przy szyciu i
haftowaniu dłonie, tak często składane do
modlitwy w kaplicy, rozbrzmiewa w głębi
serca „Magnifikat”!
W tym roku Siostry Michalitki obchodzą 75lecie śmierci swojej Współzałożycielki i
pierwszej przełożonej generalnej – Anny
Kaworek. Ta służebnica Boża wydaje się
jednak być bardzo obecna pośród nich,
gdyż jest jej wychowanka – s. Gabriela,
której życie jak nić wiąże tamte i obecne
czasy.

Więcej niż brylanty …
80-lecie ślubów S. Gabrieli
W spotykanym nazewnictwie okrągłych
rocznic ślubu dochodzimy do lat 75-ciu. Te
określane są jako brylantowe gody. A jak
nazwać 80 – lecie ślubów zakonnych, do
której to rocznicy zbliża się s. Gabriela
Sporniak ze Zgromadzenia Sióstr św.
Michała Archanioła? Jakąkolwiek można
by tu stosować nomenklaturę, dziękczynienie Bogu za tak piękny jubileusz, staje
się naturalną powinnością serca.

„Mnie nic nie potrzeba, jak mam pracę i
modlitwę, to mi nic więcej nie potrzeba.” –
odpowiada s. Gabriela na pytanie, co
chciałaby otrzymać na swój Jubileusz. Nie
zaskakuje taka odpowiedź z ust Siostry,
która przez 80 lat autentycznie żyje w myśl
zasady: „Mi – cha – El” - „Któż jak Bóg!”.
s. Dawida Ryll CSSMA

Najstarszy michalita
jubileusz ks. S. Hędrzaka
sobotę 17 września 2011 r., od godz.
11.00, do domu zakonnego przy Wydawnictwie Michalineum w Markach, przybywali goście, aby dziękować Panu Bogu za
dar osoby ks. Stanisława Hędrzaka CSMA.
W tym roku skończył on 97 lat (9 września). W lipcu minęło 75 lat od pierwszej
profesji zakonnej, a wrześniowy św. Stanisław Kostka to jego Patron, więc imieniny
musiały być huczne.

17 czerwca br. s. Gabriela ukończyła 100
lat życia, a 29 września przeżywać będzie
80 lat pierwszej profesji zakonnej. To, że w
zakonie przeżyła dotąd aż 95 lat, brzmi jak
anegdota. Prawdą jest jednak, że Helenka
Sporniak (w zakonie s. Gabriela) po ukończeniu piątego roku życia trafiła do Sióstr
Michalitek jako wychowanka. W roku 1916
oficjalnie jeszcze nie było Zgromadzenia,
ale dzielne kandydatki na przyszłe michalitki od ponad 20 lat pokornie służyły najuboższym, ufając że Pan Bóg zaślubia je
w Swoim Sercu, a Kościół uzna ich wspólnotę za rodzinę zakonną i pozwoli nazywać się Zgromadzeniem Zakonnym.
Mała Helenka Sporniak dorastała w Miejscu Piastowym pod opieką Współzałożycielki - sł. Bożej M. Anny Kaworek. Przy
niej czuła się bezpiecznie, jak przy rodzonej mamie. Gdy ukończyła 18 lat wstąpiła

Były życzenia, później obiad i tortowy
deser. I przemówił Jubilat i Solenizant w
jednej osobie, że 75 lat w zakonie, to trochę jest... Że cieszy się, jak tylu Współbraci do niego przyjechało i stale o nim pamiętają. Że Bogu dziękuje i ducha nie gasi... A
później - jak co roku - martwił się, czy
wszyscy szczęśliwie do domów powracali.

W kaplicy domowej, na samym szczycie
domu, najbliżej nieba w Michalineum, o
godz. 11.30, pod przewodnictwem przełożonego generalnego ks. Kazimierza Radzika, rozpoczęła się dziękczynna Msza
święta. Ksiądz dyrektor Krzysztof Kuźnik
CSMA przywitał współbraci z Marek, Młochowa i Warszawy Bemowo oraz przedstawicieli Zarządu Zgromadzenia, a następnie zaprosił do wspólnej Eucharystii.
Ksiądz Jubilat promieniał. Odczytał Ewangelię o siewcy, który siał, a ziarno padało
na różną glebę... Tak samo nasz Jubilat:
sieje przez całe swe kapłańskie i zakonne
życie. Bóg jedyny wie, jaki owoc wydaje
jego zasiew. Później ks. dr Roman Majka
CSMA wygłosił kazanie.
Po Mszy św. były zdjęcia w kaplicy i jedno
przed domem, bo pogoda była piękna. A
na jadalni czekały dwa torty: „97 urodziny
ks. Stanisława" oraz „75 lat ślubów zakonnych". Przy pierwszym śpiewano „Plurimos
annos..." - wiadomo dlaczego... A przy
drugim „Sto lat..." oraz „Niech żyje nam...".
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Księże Stanisławie - pamiętamy w modlitwie, życzymy zdrowia oraz sił na każdy
dzień życia. ks. Sylwester Łącki CSMA
Za: www.michalicii.pl

III Kongres Polskich Towarzystw
Naukowych na Obczyźnie
W dniach 7-11 września odbył się w Krakowie III Kongres Polskich Towarzystw
Naukowych na Obczyźnie pod hasłem
„Młodzież polska na Obczyźnie – zadania
edukacyjne”.
Kongres
zorganizowany
został pod honorowym patronatem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
przez Polską Akademię Umiejętności i
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.
Udział wzięli przedstawiciele polskich
środowisk edukacyjnych z większości
krajów, w których prowadzone jest szkolnictwo z polskim językiem na wszystkich
szczeblach nauczania. Prelegenci z środowisk polonijnych przedstawiali wszystkie
problemy związane z polskim nauczaniem
w zmieniających się warunkach politycznych i emigracyjnych. Obecni byli również
przedstawiciele polskich ministerstw: Edukacji Narodowej, Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz minister finansów Jacek Rostkowski. W piątek w Kongresie udział wziął
prezydent RP Bronisław Komorowski.
Towarzystwo Chrystusowe na Kongresie
reprezentował dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego ks. Wiesław Wójcik oraz ks. prof. Bernard Kołodziej, który
należał do Komitetu Naukowego Kongresu
oraz wygłosił referat pt. „Doświadczenie
Kościoła w nauczaniu młodzieży emigracyjnej". W trakcie trwania Kongresu przygotowano deklarację skierowaną do polskich władz: „Młodzież polska na Obczyźnie - zadania edukacyjne". Kongres zakończył się w niedzielę Mszą Świętą celebrowaną przez kard. Franciszka Macharskiego w katedrze wawelskiej.
Za: www.chrystusowcy.pl

Chęciny: „20 lat temu franciszkanie
wrócili do domu”

Bonifratrzy mają najnowocześniejszy na Śląsku blok porodowy

20 lat temu franciszkanie odzyskali swój
klasztor, który ufundował im król Kazimierz
Wielki, a który przez dziesiątki lat był zajmowany, najpierw przez rosyjskiego zaborcę, a później przez władze PRL. W
sobotę 17 września, w święto Stygmatów
św. Franciszka, mieszkańcy Chęcin k.
Kielc świętowali rocznicę powrotu do grodu
swoich ojców i braci.

Z radością informujemy, iż w środę, 31
sierpnia, po niespełna czterech miesiącach
od rozpoczęcia modernizacji Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach uruchomił
najnowocześniejszy blok porodowy i oddział noworodków na Śląsku.

Obecni na uroczystości przedstawiciele
władz samorządowych jednym głosem
mówili, że nie wyobrażają sobie dziś Gminy i Miasta Chęcin bez franciszkanów.
"Dziś mieszkańcy Chęcin nie wyobrażają
sobie sytuacji, aby tu miało zabraknąć
franciszkanów" - zaczął burmistrz Robert
Jaworski. W tym samym duchu wypowiadała się Barbara Piwnik, sekretarz Powiatu
Kieleckiego.
"Tu ciągle tętni życie, tu ciągle chętnie
przychodzą młodzi i starsi. Nasza lokalna
społeczność jest dumna, że taki obiekt z
takim potencjałem ludzkim funkcjonuje u
nas" - przekonywał włodarz miasta. (…)

Sale jednoosobowe z indywidualnym węzłem sanitarnym, wanny relaksacyjne oraz
specjalna wanna do porodu w wodzie,
łóżka na piloty, mobilny monitoring kardiotokograficzny,
umożliwiający
spacery
rodzących po wyodrębnionym tylko dla
nich korytarzu, automatyczne drzwi i zapewniające pełną aseptykę wbudowane w
ściany szklane szafy, komfortowy pokój dla
taty, podłogi w kolorze inkubatorów. Takie
europejskie standardy przygotowaliśmy dla
przyszłych mam. (…)

w eliminacjach na poziomie inspektorialnym. Były więc reprezentowane zarówno
inpektorie salezjanów, jak i sióstr salezjanek.
Oprócz rozgrywek sportowych igrzyska
oferowały uczestnikom imprezy kulturalne:
występy zespołów muzycznych i tanecznych, kabaretu oraz spotkania z ciekawymi
ludźmi; gościem specjalnym tych igrzysk
był skoczek narciarski Kamil Stoch.
Zgodnie z ideą SALOSu sport i kultura
powinny harmonijnie łączyć się z religią.
Mszy św. na Jasnej Górze dla uczestników
przewodniczył ks. bp Antoni Długosz. W
miejscu zakwaterowania na miasteczku
studenckim kościół akademicki był cały
czas do dyspozycji uczestników. Nie zabrakło więc wspólnych modlitw, formacji
duchowej i tradycyjnego słówka na dobranoc.

W ramach Bloku Porodowego uruchomiliśmy: Izbę przyjęć położniczą; trzy sale
porodowe z indywidualnym węzłem sanitarnym; nowocześnie wyposażoną salę
cięć cesarskich.
W ramach Oddziału Noworodków uruchomiliśmy: nowoczesną strefę opieki nad
noworodkiem z pełnym monitoringiem
obejmującą salę intensywnej opieki medycznej, salę opieki pośredniej, salę obserwacji; pomieszczenie dla matki karmiącej

W czasie Eucharystii wierni modlili się o
"ducha prawdziwej radości dla franciszkanów z pracy podejmowanej przez nich dla
dobra Kościoła i miasta Chęcin". Po mszy
św. na krużgankach klasztoru kierownik
świętokrzyskiego oddziału Narodowego
Instytutu Dziedzictwa Dariusz Kalina przypomniał historię Chęcin i franciszkańskiego
konwentu.
Dziś przy klasztorze franciszkanów działa
kilka instytucji: świetlica środowiskowa dla
dzieci, ośrodek i poradnia leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych, hostel
dla uzależnionych od narkotyków. A dodatkowo w Połańcu bracia prowadzą hostel dla uzależnionych od alkoholu. Jms
Za: www.franciszkanie.pl

Cieszymy się że udało się stworzyć nie
tylko profesjonalną przestrzeń medyczną,
ale także zachować rodzinny charakter
pokoi umożliwiający przeżywanie tej ważnej chwili w życiu przez obojga rodziców.
Za: www.bonifratrzy.pl
.

XIX Ogólnopolskie
Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej
w Częstochowie
W tym roku Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej odbyły się w Częstochowie w dniach od 16 do 18 września.
Wzięło w nich udział ponad 1000 uczestników z 28 stowarzyszeń lokalnych SALOS z
całej Polski.

Swoją obecność na igrzyskach zaznaczyli
również inspektorzy: z Wrocławia ks. Alfred Leja, z Krakowa ks. Dariusz Bartocha i
z Piły ks. Marek Chmielewski. Także inspektorki sióstr salezjanek z Wrocławia i
Warszawy reprezentowane były przez
swoje delegatki.
Puchar „Fair Play” Prezesa Polskiego
Komitetu Olimpijskiego otrzymały koszykarki i koszykarze z Płocka. Puchar Ministra Sportu i Turystyki „Za najwyższe walory sportowe” przyznano reprezentantom
SL SALOS z Suwałk. Szczegółowe wyniki
rozgrywek znajdują się na stronie:
www.salosczestochowa2011.pl. Organizatorem XIX OIMS było Stowarzyszenie
Lokalne SALOS w Częstochwie.
Za: www.salezjanie.pl

Rywalizacja podczas igrzysk odbywała się
w czterech dyscyplinach sportowych: piłka
nożna, siatkówka, koszykówka i tenis
stołowy. Tradycyjnie drużyny i zawodnicy,
którzy wzięli w nich udział zostali wyłonieni

Wiadomości zagraniczne

Beatyfikacja założycielki Małych
Sióstr od Męki Pańskiej

wyniesienia jej do chwały ołtarzy odbyła
się w Święto Podwyższenia Krzyża, w
Cosenzy na południu Włoch.

Włoski Kościół ma nową błogosławioną.
Jest nią założycielka Małych Sióstr od
Męki Pańskiej, Elena Aiello. Uroczystość

Nowa błogosławiona pochodziła z Kalabrii
i żyła w latach 1895-1961. Próbowała
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życia zakonnego u sióstr Przenajdroższej
Krwi, jednak doznany wypadek uniemożliwił jego kontynuowanie. Cudownie
uzdrowiona za wstawiennictwem św. Rity
zaczęła doświadczać doznań mistycznych
związanych z Męką Pańską, pod których

wpływem założyła dzieło opieki nad sierotami. Po drugiej wojnie światowej przekształciło się ono w zgromadzenie zakonne. S. Elena Aiello została wybrana jego
pierwszą przełożoną generalną, kierując
nim aż do śmierci.

Kolejny dzień uroczystości, to święto
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
Msza św., nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia i nabożeństwo różańcowe w
intencjach rodzin archidiecezji lwowskiej,
to główne punkty programu. Tego dnia,
wieczorem odprawiona została także
msza św. w j. ukraińskim. Po mszy św.
wierni mieli okazję modlić się przy relikwiach Błogosławionego. Była także możliwość wpisywania swoich intencji do
specjalnej księgi próśb.

Werlang z okazji 100-lecia przybycia
pierwszych misjonarzy MSF na kontynent
amerykański (konkretnie do Brazylii)
- zapoznano się z historią i działalnością
misyjnej wspólnoty międzynarodowej w
Santa Cruz de la Sierra (wspólnota powstała w 1997r., zależna od Generalatu, w
jej skład wchodzą trzej kapłani z Brazylii,
jeden z Chile i jeden z Hiszpanii, pracujący na obrzeżach miasta i obsługujący 2
parafie z wielką liczbą kościołów i kaplic
filialnych)

9 września wokół trumny z relikwiami
zgromadzili się wszyscy franciszkanie
pracujący na Ukrainie. Dołączył do nich
wyższy przełożony z Krakowa o. Jarosław
Zachariasz OFMConv, który przewodniczył mszy św.

Beatyfikacji przewodniczył w Cosenzy
prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Kard. Angelo Amato> Podkreślił on
wagę tego wydarzenia dla Kalabrii, gdzie
tego rodzaju uroczystość odbyła się po raz
pierwszy, i dla całych Włoch w 150 lat od
ich zjednoczenia.
„Matka Aiello potwierdza, że także w
Kalabrii można żyć Ewangelią w sposób
heroiczny - powiedział Radiu Watykańskiemu kard. Amato. - To znaczy jest
możliwe zostać świętymi. A Kalabria potrzebuje duchowego piękna świętych.
Ponadto nowa błogosławiona przypomina
nam, że to także - a może przede wszystkim - święci zjednoczyli Włochy, dzięki
swej pracy opiekuńczej i edukacyjnej, gdy
tworzyli instytucje dla małoletnich, sierot,
porzuconych. Matka Aiello działała nie
trwoniąc cudzych dóbr, ale pracując i
płacąc samą sobą, a także roznosząc
wokół miłą woń niezmiernej miłości Chrystusa".
Za: Radio Watykańskie

We Lwowie świętowanie rocznicy
beatyfikacji Bł. Jakuba Strzemię

W rocznicę beatyfikacji, 10 września,
wczesnym rankiem w kościele św. Antoniego odprawiona została uroczysta Jutrznia, której przewodniczył o. Zachariasz. W
Liturgii Godzin udział wzięli abp Mieczysław Mokrzycki, bp Leon Mały, bp Marian
Buczek i bp Stanisław Padewski oraz
licznie
zgromadzone
duchowieństwo
archidiecezjalne, zakonne i wierni archidiecezji.
Po błogosławieństwie wyruszyła uroczysta
procesja z relikwiami bł. Jakuba Strzemię
do archikatedry. Przewodniczył jej bp
Padewski jak i późniejszej mszy św. Bp
Stanisław Padewski w wygłoszonej homilii
powiedział, że Lwów od wieków, mimo
różnych obrządków, zawsze mówił jednym
językiem, językiem miłości Boga i bliźniego. Według biskupa Padewskiego, takiego
języka 600 lat temu uczył bł. Jakub i że to
jest jego dziedzictwo, które powinno być
przechowywane i przekazywane w przyszłość.
Po zakończonej mszy św. metropolita
lwowski abp Mieczysław Mokrzycki wręczył medale bł. Jakuba, które przyznaje
Kapituła Katedry Lwowskiej osobom zasłużonym dla archidiecezji lwowskiej
Za: www.franciszkanie.pl

Przełożeni Misjonarzy Świętej
Rodziny spotkali się w Boliwii
221 lat temu franciszkański misjonarz Rusi
Czerwonej i pierwszy pasterz diecezji
halicko-lwowskiej bł. Jakub Strzemię
został wyniesiony na ołtarze. W minioną
sobotę w klasztorze franciszkanów i w
katedrze we Lwowie odbyły się uroczystości dziękczynne. Poprzedziło je triduum
liturgiczne.
Późnym popołudniem 7 września relikwie
bł. Jakuba Strzemię (1340-1409) zostały
przywiezione z katedry lwowskiej na ul.
Łyczakowską, gdzie przed kościołem św.
Antoniego zostały powitane przez gwardiana klasztoru franciszkanów i kustosza
sanktuarium św. Antoniego o. Władysława
Lizuna OFMConv. Po uroczystej mszy św.
miało miejsce czuwanie osób starszych i
chorych przy relikwiach Patrona.

W dniach 07-14.09.2011 w Santa Cruz de
la Sierra w Boliwii, w domu międzynarodowej wspólnoty MSF, prowadzącym
„Centrum Duchowości i Formacji” odbyła
się Rada Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny pod przewodnictwem Przełożonego Generalnego Ks. Edmunda Michalskiego MSF. Wśród uczestników Rady
Zgromadzenia było 12 prowincjałów oraz
Zarząd Generalny. Z Prowincji Polskiej w
Radzie Zgromadzenia uczestniczyli Ks.
Prowincjał Marian Kołodziejczyk MSF oraz
pełniący funkcję Sekretarza Rady – Ks.
Bogdan Mikutra MSF. W trakcie obrad
podjęto następujące kwestie:
- „Nasza misja wczoraj i dziś” – uczestnicy
wysłuchali referatu Prowincjała Prowincji
Południowo-Brazylijskiej Ks. Julio Cesar
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- przeprowadzono dyskusję nad formacją
w Zgromadzeniu i dokonano analizy dokumentu, przygotowanego przez Generalną Komisję Formacyjną
- zapoznano się z życiem i aktualną sytuacją każdej prowincji;
- dokonano oceny działalności apostolskiej
w poszczególnych prowincjach – w tej
kwestii każdy z prowincjałów przedstawił
realizację głównych apostolatów Zgromadzenia, którymi są misje, rodziny, powołania;
- przeprowadzono szczegółową analizę
propozycji statutu Stowarzyszenia Przyjaciół Misjonarzy Świętej Rodziny;
- poruszono sprawę koniecznej restrukturyzacji starzejących i zmniejszających się
liczebnie prowincji;
- dokonano wspólnej refleksji nad strukturą Zarządu Generalnego: nad ewentualnym poszerzeniem władzy Generalatu,
jego kompetencjami, koniecznymi zmianami
- poruszono sprawy, dotyczące współpracy prowincji w regionach (MadagaskarIndonezja-Papua, Europa, Ameryka)
- omówiono kwestię udziału poszczególnych prowincji na rzecz funkcjonowania
Generalatu
- przeprowadzono dyskusję, mającą na
celu przekazanie sugestii uczestników
Rady Zgromadzenia na przyszłą Kapitułę
Generalną: temat, miejsce, czas kapituły,
problemy do dyskusji;
- dokonano oceny pracy Zarządu Generalnego: padły propozycje poszerzenia
składu sekretariatu oraz usprawnienia
komunikacji pomiędzy Zarządem Generalnym i poszczególnymi prowincjami;
zwrócono uwagę na lepsze jeszcze wykorzystanie współczesnych środków komunikacji, jakimi są poczta elektroniczna i
strony internetowe, doceniono duży wysiłek ze strony Zarządu Generalnego, by
być obecnym w prowincjach w czasie
ważnych dla prowincji wydarzeń, a także
by wspomagać prowincje, które borykają
się z trudnymi sytuacjami i problemami.

W niedzielę uczestnicy Rady Zgromadzenia mieli okazję poznać parafie i niektóre
kościoły filialne, obsługiwane przez boliwijską wspólnotę Misjonarzy Świętej Rodziny. Uczestnicy Rady Zgromadzenia
mieli także możliwość przeżycia wspólnej
Eucharystii oraz uczestniczenia w spotkaniu z biskupem pomocniczym Archidiecezji Santa Cruz de la Sierra, J.E. Ks. Bp
Sergio Gualberti, który przedstawił sytuację Kościoła w Boliwii oraz sytuację
socjalną i polityczną tego kraju. Wysłuchali również konferencji „Misje w dzisiejszym kościele: horyzonty, wyzwania,
perspektywy”, którą wygłosił prof. Lucas
Cerviño z Uniwersytetu Katolickiego w
Cochabamba.
Tak oto w dużym skrócie wyglądała Rada
Zgromadzenia, która była braterskim
spotkaniem jednej rodziny zakonnej, choć
mówiącej wieloma językami, jednakże
należącej do tego samego Zgromadzenia,
o tym samym charyzmacie i celach, wskazanych przez Założyciela Misjonarzy
Świętej Rodziny – Ks. Jana Berthiera. Ks.
Bogdan Mikutra MSF

Siostry Miłosierdzia przygotowują
się do misji
w Sudanie Południowym
Wsród misjonarzy, którzy odbywają formację w ramach kursu zorganizowanego
przez Dykasterium ds. Misji Salezjańskich,
odnotowuje się niecodzienną obecność:
małą grupę Sióstr Miłosierdzia Jezusa. Z 7
sióstr, które uczestniczą w kursie, 5 zostanie wysłanych na misje do Południowego Sudanu w celu powołania do życia
pierwszej wspólnoty swojego Zgromadzenia na obszarze Afryki.

“Podczas gdy przebywałam na Filipinach,
w 2007 r., spotkałam wielu misjonarzy,
którzy znajdowali się na terenach misyjnych, w większości w krajach azjatyckich,
czasem także ateistycznych. Zafascynowały mnie ich opowiadania i odczułam
chęć wyjazdu” – wyznaje siostra Shimisaki. „W moim przypadku otrzymałam zaproszenie od ks. Piccolego, misjonarza brazyliskiego w Angoli, który zaproponował mi
wspólną pracę na misjach. Chociaż w tym
czasie Inspektoria nie mogła mnie wysłać,
ponieważ była zbyt mała, zrodziło się we
mnie pragnienie wyjazdu na misje”. (…)

Ich powołanie zrodziło się zasadniczo w
kontekście świadectw innych misjonarzy:

Do nowicjatu przyjęto 7 młodych mężczyzn, pochodzących z różnych krajów,
mówiących różnymi językami i wychowanych w bardzo różnych kulturach. Zostali
oni powierzeni opiece magistra nowicjatu
– ks. Mariusza M. Janiszewskiego MIC,
który po 7-letniej pracy w Brazylii został
skierowany na Filipiny do kontynuowania
pracy wychowawczej.

Przyczyną wielkiej pogody, z jaką przyjmują wyjazd na misje, jest głęboka wiara
w Boga: “Podążamy za wolą Bożą. On nie
zawsze wybiera najzdolniejszych, ale
uzdalnia tych, których wybiera” – dodaje.
Za: www.infoans.org

W Asyżu o obchodach
Światowego Dnia Modlitw o Pokój
W dniach 5-9 września 2011 r. w Międzynarodowym Centrum Franciszkańskim ds.
Dialogu w Asyżu (CEFID) odbyło się
czwarte spotkanie „Pro Dialogo” Braci
Mniejszych Konwentualnych (franciszkanów), pochodzących z różnych części
świata (Chorwacja, Japonia, Indie, Włochy, Kazachstan, Rumunia i Turcja).
Spotkanie, zostało zorganizowane przez
CEFID i animowane przez Delegata generalnego ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego (EDI) fr. Silvestro Bejan.
Tegoroczny temat brzmiał: „25. rocznica
Światowego Dnia Modlitw o Pokój z 27
października 1986 r.” (…)

.Delegat generalny, z okazji 25. rocznicy
Dnia Modlitw o Pokój, której obchody
odbędą się w październiku br., przekazał
uczestnikom pięć broszur dotyczących
formacji do dialogu, przygotowanych przez
Zakon. (..)

Tymi pięcioma pionierkami są: s. Cypriana
Ryu Seon Ja, Koreanka, które obejmie
urząd dyrektorki; s. Bruno Kim Soon Hee i
s. Redempta Song Won Sim, także Koreanki; s. Terezinha Nakagawa, Brazylijka; i
s. Maria Bosco Shimisaki Yuko, pochodząca z Japonii. Każda z nich pochodzi z
innej Inspektorii, a ofiarując się jako misjonarki od razu zgodziły się pojechać do
Południowego Sudanu, który jest jedynym
celem, jaki sobie w tym roku wyznaczyło
Zgromadzenie, by jednomyślnie wesprzeć
misyjny projekt w Afryce.

jąć pierwszą w historii Wikariatu Azjatyckiego pw. Nawiedzenia NMP Zgromadzenia Księży Marianów grupę nowicjuszy
mariańskich.

Przesłanie spotkania można ująć w następujących słowach: brat mniejszy konwentualny jest powołany do przyjęcia ‘Ducha
Asyżu’, jakby to była jego ‘forma vitae’,
szukając coraz bardziej skutecznych
znaków dla jego realizowania i wyrażania
poprzez modlitwę, świadectwo życia,
ewangelizację, głoszenie i dialog. Ma być
prorockim, znakiem ‘Ducha Asyżu. Innymi
słowy: „Człowiek zakorzeniony w Bogu,
uświęca miejsce w którym żyje i pomaga
innym we wspólnej wędrówce, oto jest
‘Duch Asyżu’; oto jest sposób życia franciszkańskiego zakonnika w świecie”.

Otwarto międzynarodowy mariański nowicjat na Filipinach
Dom zakonny w El Salvador City (Mindanao, Filipiny), zbudowany na terenie Archidiecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia
Bożego – Divine Mercy Hills – 24 maja
2011 r. otworzył swoje podwoje, by przy-
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Nasi nowicjusze wywodzą się spośród
największych narodów zamieszkujących
południowo-wschodnią Azję. Z uwagi na
ich różnorodność kulturowo-językową,
językiem porozumiewania się w naszej
wspólnocie jest angielski. W nim modlimy
się, odprawiamy liturgię i prowadzimy
zajęcia formacyjne. Staramy się też poznać podstawy miejscowego języka cebuano-bisaya, aby w późniejszym czasie
mieć także możliwość komunikowania się
z miejscową ludnością, która nie zawsze
posługuje się angielskim.
Rozpoczęcie działalności wychowawczej
przez wspólnotę wikariatu jest kolejnym
etapem w rozwoju mariańskiej obecności
w Azji. To nowy krok w stronę przygotowania nowych mariańskich pokoleń, gotowych do pracy wśród najliczniejszych
narodów zamieszkujących tę część świata. Po ponad 60 latach nieobecności w
dalekiej Azji marianie znów są tutaj, aby
kontynuować dzieło, które zostało przerwane przez zniszczenie przez chińskich
rewolucjonistów mariańskiej misji w Harbinie (Mandżuria) w 1948 r. Jest to również
kolejny krok w realizacji zamierzeń w
duchu wdzięczności za łaskę beatyfikacji
naszego Założyciela bł. Stanisława Papczyńskiego. Obecność marianów w El
Salvador City jest też wyrazem wierności
wezwaniu do głoszenia orędzia Miłosierdzia Bożego przekazanego przez św.
Faustynę całemu światu.
Za: www.marianie.pl

Zaproszenia

Pijarzy zapraszają do nowego
ośrodka duchowości w Hebdowie
koło Krakowa
„Centrum Wiara i Kultura. Ośrodek duchowości chrześcijańskiej, edukacji i kultury" pod taką nazwą Zakon Pijarów otworzył
nowe dzieło w XII-wiecznym ponorbertańskim opactwie w Hebdowie inicjując nowe
wykorzystanie zespołu po generalnym
remoncie.
Działalność Centrum obejmuje trzy wymiary. Pierwszym jest obszar życia duchowego. Przygotowany program na najbliższe
miesiące obejmuje m.in. rekolekcje kapłańskie, rekolekcje dla osób konsekrowanych, propozycje formacyjne dla osób
świeckich (cykl rekolekcji nawiązujących
do roku liturgicznego pod wspólnym tytułem „Wiara w obrazach”, gdzie punktem
odniesienia jest sztuka), czy rekolekcje z
indywidualnym prowadzeniem.
Drugim obszarem jest edukacja, tak bliska
pijarom. Zakon pragnie dzielić się swym
doświadczeniem edukacyjnym i zaprasza
do współpracy tych, którym temat oświaty
w Polsce jest bliski, a szczególnie środowisko szkół katolickich. Stąd przygotowane
propozycje, a wśród nich m.in. warsztaty
dla pedagogów i psychologów szkolnych,
dni skupienia dla dyrektorów szkół katolickich czy warsztaty poświęcone zmianom
programowym w szkołach ponadgimnazjalnych. W planach są sesje warsztatowe
skierowane do prefektów szkół poświęcone tematyce ewangelizacyjnej.
Wymiar kultury już jest obecny w Hebdowie – w dniu 5 września br. została zainaugurowana wystawa „Dziedzictwo kulturowe zakonów w zbiorach pijarów”, która
prezentuje cenne obiekty malarstwa polskiego i europejskiego, rzeźby, inkunabułów i starodruków, a także szat liturgicznych i paramentów. Planowane są wernisaże i spotkania środowisk artystycznych.
Ośrodek w Hebdowie może także służyć
podmiotom zewnętrznym – zakonom i
zgromadzeniom, które pragną w nim przeprowadzić własne sesje, rekolekcje, warsztaty czy konferencje. Jest dobrze wyposażony. W klasztorze znajduje się wewnętrzna kaplica, dwie sale konferencyjne (klimatyzowane, wyposażone w nagłośnienie,
Wi-Fi, projektor multimedialny, ekran,
telewizor, telefon, flipchart), dwie sale
restauracyjne w stylowych pomieszczeniach, 27 wygodnych pokoi (jedno, dwu i
trzy-osobowych – łącznie dla 53 osób;
każdy z nich klimatyzowany, wyposażony
w telewizor, telefon, sieć LAN i Wi-Fi oraz
łazienkę). Dodatkowo do dyspozycji gości
jest sala rekreacyjna, czytelnia, wirydarz
wewnętrzny oraz aleje spacerowe na
zewnątrz klasztoru wraz z dwiema altanami ogrodowymi.

W kalendarzu wydarzeń znajdują się
m.in.:
• Warsztaty dla pedagogów i psychologów
szkolnych (24-27.10.2011), których tematyką będzie praktyczna realizacja w życiu
szkoły rozporządzenia MEN w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (m.in. tworzenie arkuszy KIPU, IPET i
PDW)
• Warsztaty dla nauczycieli przedszkolnych
(25-27.11.2011) z zakresu metod aktywizujących w pracy z dzieckiem
• Dni skupienia dla dyrektorów szkół katolickich (28.11-1.12.2011) • Wiara w obrazach – „W oczekiwaniu na Jezusa” – Adwent i Boże Narodzenie (1-4.12.2011)
• Rekolekcje dla kapłanów (5-8.12.2011)
• Rekolekcje dla Sióstr Przełożonych
Wspólnot Miejscowych (26-31.01.2012),
których celem będzie refleksja nad rolą
przełożonej jako pasterki wspólnoty; dlatego w programie znajdzie się także czas na
dialog i praktyczne rozwiązywanie dylematów przełożonej

cji i osób odpowiedzialnych za misję przyczyni się do usprawnienia mechanizmów
nawiązywania współpracy z misjonarzami
powracającymi do Polski, oraz okaże się
wyraźnym wsparciem dla tych kapłanów,
którym trudne warunki pracy misyjnej
zniszczyły zdrowie, lub utrudniają aklimatyzację i powrót do pracy duszpasterskiej
w Polsce." - mówi Jerzy Limanówka Prezes Pallotyńskiej Fundacji Salvatti.pl.
Chcielibyśmy Państwa zaprosić na to
spotkanie! Program spotkania dostępny na
http://salvatti.pl/spotkanie_misjonarzy.html
Zachęcamy do zapisanie się na spotkanie
misjonarzy poprzez formularz dostępny na
naszej
stronie
internetowej:
http://salvatti.pl/forumlarz_spotkanie_misjo
narzy.html
W razie uzyskania szerszych informacji
prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
salvatti@salvatti.pl lub pod numerem telefonu tel. 022/ 771 51 65; 771 51 19,

Studia z duchowości na
„Carmelitanum”
Instytut Duchowości Carmelitanum przy
wyższym Seminarium Duchownym O.O.
Karmelitów Bosych zaprasza na 3 - letnie
studium z zakresu teologii życia duchowego, którego celem jest ukazanie wierzącym
perspektywy dojścia do zjednoczenia z
Jezusem, a przez Niego do spotkania się
ze sobą jaką osobą i do wejścia we wspólnotę Trzech Osób już tu we wierze, nadziei
i miłości we wspólnocie Kościoła pielgrzymującego
i
pośród
codzienności.

Centrum posiada własną stronę internetową www.wiaraikultura.pl na której zamieszczony jest aktualny – i wciąż aktualizowany – program.

Zaproszenie na spotkanie w Konstancinie dla powracających z misji
Od 29 września do 1 października 2011 r.
odbędzie się w Konstancinie Jeziornie w
Centrum Animacji Misyjnej, ul. Leśna 1517, Spotkanie Misjonarzy powracających z
misji.
Organizatorami spotkania są Komisja
Episkopatu Polski ds. Misji, Pallotyński
Sekretariat Misyjny Prowincji Chrystusa
Króla, współorganizatorami wydarzenia są
Papieskie Dzieła Misyjne i Pallotyńska
Fundacja Misyjna Salvatti.pl. Organizatorzy pragną poruszyć temat powrotów misjonarzy, i możliwości adaptacji ich wyjątkowych umiejętności i doświadczeń misyjnych w polskich parafiach i instytucjach
kościelnych.
,,Sądzimy, że spotkanie i rozmowa na
temat potrzeb misjonarzy, polskich instytu-
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Zajęcia w roku akademickim 2011/2012
rozpoczną się 6 października i będą odbywać się w każdy czwartek w godz. od
17.00 do 20.10:
Do dnia 13 października należy złożyć
następujące dokumenty: podanie; życiorys;
kopię świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów; dwie fotografie;
zgodę odpowiednich przełożonych w przypadku osób zakonnych Zgłoszenia przyjmujemy od 15 września w sekretariacie
Instytutu w czwartki od godz.: 16.00 do
18.00. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się
w dniach 15, 22, 29 września i 6 października w godzinach od 16.00 do 18.00. Sekretariat
Instytutu
znajduje
się
w
„Przystani
Świętego
Józefa”
(wejście w holu klasztornym po prawej
stronie)
Klasztor
Karmelitów
Bosych
Wzgórze św. Wojciecha; ul. Działowa 25
61-747 Poznań

Odeszli do Pana

ŚP. KS. ZDZISŁAW MINOTA (1935-2011) MIC
Z głębokim żalem zawiadamiamy współbraci, że w dniu 12 września br. zmarł w
wieku 76 lat życia, 58 lat powołania zakonnego i 48 lat kapłaństwa ks. Zdzisław
Minota MIC, rezydent mariańskiego Domu
Zakonnego w Warszawie na Marymoncie.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w
środę 14 września 2011 roku w kościele
pw. NMP Królowej Polski w Warszawie na
Marymoncie.
Ks. Zdzisław Minota, syn Franciszka i
Elżbiety z d. Działek urodził się dnia 23
czerwca 1935 r. we wsi Pokrzywnica, w
parafii Goworowo, pow. Ostrołęka, diecezja łomżyńska, woj. mazowieckie. Szkołę
podstawową ukończył w Goworowie w
1949 r. W roku szkolnym 1949/1950 ukończył I klasę Liceum Mechanicznego w
Warszawie. W 1950 r. został juwenistą
(uczniem niższego seminarium) na Bielanach. Po ukończeniu kl. IX w roku
1952/1953 odbył nowicjat w Skórcu i 8
września 1953 r. złożył pierwszą profesję.
Bezpośrednio po ślubach został skierowany do domu studiów w Warszawie na
Pradze, gdzie w 1955 r. zdał małą maturę.
Po maturze w roku 1955/1956 ukończył I
rok filozofii, uczęszczając na wykłady do
Wyższego Metropolitalnego Seminarium
Duchownego w Warszawie. W roku
1956/1957 miał przerwę w studiach ze
względu na pracę w domu i parafii w Warszawie na Pradze. W roku 1957/1958
ukończył II rok studiów filozoficznych,
poczym został skierowany na przerwę do
Puszczy Mariańskiej. Śluby wieczyste
złożył w Stoczku 15 sierpnia 1959 r. Przeniesiony do Domu Studiów we Włocławku,
w latach 1959-1963 ukończył w tamtej-

szym Wyższym Seminarium Duchownym
studia teologiczne.
Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks.
biskupa Kazimierza Majdańskiego w dniu
swoich urodzin 23 czerwca 1963 r. w bazylice katedralnej we Włocławku. Po święceniach w roku 1963/1964 uczestniczył w
ówcześnie obowiązującym studium pastoralnym w Ołtarzewie u księży pallotynów.

Pierwszą placówką duszpasterską ks.
Zdzisława był Grudziądz: był tam w roku
1964/1965 katechetą młodzieży. W następnym roku pracował jako katecheta w
Sierpcu. W roku 1966 został przeniesiony
do domu we Włocławku z poleceniem
niesienia pomocy ks. Eugeniuszowi Makulskiemu w przygotowywaniu uroczystości koronacyjnych obrazu Matki Bożej
Licheńskiej. W latach 1967-1978 pracował
jako katecheta i współpracownik w duszpasterstwie w Warszawie na Pradze; wte-
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dy także pełnił obowiązki prowincjalnego
referenta Duszpasterstwa Katechetycznego, referenta ds. Służby Ołtarza i członka
Komisji Apostolatu. Przeniesiony do Góry
Kalwarii, w latach 1978-1981 był proboszczem parafii i pierwszym radnym domowym. W latach 1981-1986 był proboszczem parafii pw. Matki Bożej z Lourdes na
Pradze i rozpoczął budowę nowego kościoła parafialnego. W roku 1986-87 był
rezydentem w domu zakonnym w Sulejówku. W roku 1987 przeniesiony do Zakopanego na Cyrhlę, był przez dwie kadencje
przełożonym domu, proboszczem do 2001
roku oraz ekonomem, kontynuując aż do
ukończenia budowę kościoła i domu (uroczystej dedykacji świątyni na Cyrhli dokonał metropolita krakowski ks. kard. Franciszek Macharski dnia 16 września 2000 r.).
W listopadzie 2001 r. został przeniesiony
do domu w Rdzawce w charakterze rezydenta i przebywał tam do 2006 r., a następnie został przeniesiony do domu w
Warszawie na Marymoncie (2006-2011).
Od lat ks. Zdzisław cierpiał na choroby
sercowe, które wzmagały się z upływem
czasu. Zmarł w warszawskim szpitalu
Dzieciątka Jezus w godzinach porannych
w
dniu
12
września
2011
r.
Śp. ks. Zdzisław był szczególnym czcicielem bł. Ojca Założyciela. W jednym ze
swoich listów do Przełożonego Prowincji
złożył wyznanie o swym szczególnym
„nabożeństwie do naszego Założyciela”
(9.05.2006). Napisał w nim: „W żadnej
bowiem intencji nie modliłem się tak wytrwale, jak o Jego beatyfikację”. ks. Antoni
Skwierczyński MIC
Za: www.marianie.pl

