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175 LAT ZMARTWYCHWSTAŃCÓW 

 

W bieżącym roku Zgromadzenie Zmar-

twychwstańców obchodzi 175. rocznicę 

założenia. Z tej okazji 24 września została 

odprawiona w Bazylice Miłosierdzia Boże-

go w Krakowie-Łagiewnikach uroczysta 

Msza dziękczynna, której przewodniczył 

abp Celestino Migliore, nuncjusz apostol-

ski w Polsce. W obchodach wziął udział 

generał zakonu, o. Bernard Hylla CR, a 

także wielu zmartwychwstańców z Polski i 

ze świata. Konferencję Wyższych Przeło-

żonych Zakonów Męskich w Polsce repre-

zentował o. Kazimierz Malinowski OFM-

Conv. Przybył również o. Józef Matras SP, 

prowincjał pijarów, i o. Piotr Nyk OCD, 

radny karmelitów bosych. Były obecne 

siostry ze zgromadzeń związanych chary-

zmatem ze zmartwychwstańcami: nazare-

tanki, niepokalanki i zmartwychwstanki. 

Bazylikę wypełnili również świeccy nale-

żący do wspólnot laickich, czerpiących z 

duchowości zmartwychwstańczej, jak 

Bracia Zewnętrzni Zgromadzenia czy 

Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego 

„Galilea”, oraz liczni pielgrzymi z parafii, w 

których pracują zmartwychwstańcy. 

 

W homilii nuncjusz zachęcił współcze-

snych kapłanów i braci spod sztandaru 

Zmartwychwstałego, by na wzór swoich 

świątobliwych Założycieli wprowadzali w 

życie rzeczywistość nowej ewangelizacji 

na wszelkie możliwe sposoby, jakie dają 

nam czasy, w których żyjemy, bo choć 

wiek świata się zmienił, to jednak człowiek 

wciąż potrzebuje tych samych wartości: 

prawdy i miłości. Zachęcał ponadto współ-

czesnych zmartwychwstańców i wszystkie 

osoby konsekrowane, by swoje powołanie 

przeżywali zawsze w jedności z Kościo-

łem, którego są częścią ważną i potrzeb-

ną. Żadne powołanie nie jest bowiem 

indywidualne, ale ma charakter wspólno-

towy, eklezjalny. 

Uroczystość uświetniła swoim koncertem 

Orkiestra Vita Activa z Gdańska, działają-

ca przy Polskim Towarzystwie Osób Nie-

pełnosprawnych Umysłowo, mająca za 

zadanie integrację i aktywizację osób 

niepełnosprawnych poprzez muzykę. 

Koncert nagrodzono aplauzem na stojąco. 

 

Zgromadzenie Zmartwychwstańców zo-

stało założone 17 lutego 1836 r. w Paryżu 

przez grupę świeckich emigrantów pol-

skich, nawróconych do Boga i do Kościo-

ła, pod kierunkiem Sługi Bożego Bogdana 

Jańskiego. Dzisiaj prawie 400 kapłanów i 

braci zmartwychwstańców pracuje w 15 

krajach świata, będąc podzielonym admi-

nistracyjnie na cztery prowincje. Najwięk-

szą jest prowincja polska, w której skład 

wchodzi 240 zakonników pełniących po-

sługę w dziewięciu krajach o. Wiesław 

Śpiewak CR  

 

     

  Wiadomości krajowe 

 

Albertyni wybrali przełożonego 

generalnego 

 

W dniach 6-9 września w Krakowie obra-

dowała kapituła generalna zwyczajna 

Zgromadzenia Braci Albertynów. Przeło-

żonym generalnym Zgromadzenia został 

ponownie wybrany  brat Franciszek Robert 

Grzelka.  

 

 

Kapituła dokonała także wyboru nowego 

zarządu.. Oto jego skład: brat Tomasz 

Wojciech Pączek - asystent generalny, I 

radny generalny, ekonom generalny; brat 

Hieronim Jerzy Moroz - II radny generalny; 

brat Paweł Tomasz Flis - III radny general-

ny; brat Bernard Jerzy Czarnucha - IV 

radny generalny; brat Alojzy Jan Głuszcz - 

V radny generalny; brat Kamil Krzysztof 

Szymański - sekretarz generalny 

 

Zakończenie jubileuszu 100-lecia 

saletynów w Polskim La Salette 

 

Ponad 17 tysięcy pielgrzymów uczestni-

czyło w niedzielę 18 września 2011 roku w 

Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w 

Dębowcu w uroczystościach kończących 

obchody Jubileuszu 100-lecia obecności 

Misjonarzy Saletynów w Polskim La Salet-

te. Sumie odpustowej o godz. 11.00 prze-

wodniczył po raz pierwszy w historii Zgro-

madzenia i Polskiej Prowincji ordynariusz 

diecezji Grenoble-Vienne bp Guy de Keri-

mel. 

 Przychodzimy tu, aby zwrócić się do Ma-

ryi, żeby błagać Ją o wstawiennictwo za 

nami przed Jej Synem. Jako kochająca 

Matka, dobrze wie czego każdy z nas 

potrzebuje, czego nam brak by żyć pełnią 

Przymierza potwierdzonego przez Jej 

Syna.  

 

 

 

Ona nas słucha, widzi nasze sytuacje, ale 

zaprasza także byśmy Jej słuchali, abyśmy 

przejęli się Bożym Słowem, abyśmy nie 

przestawali się nawracać. Zaprasza nas 

abyśmy pozwolili pojednać się z Bogiem 

$#guid{ F3B72200-2742-4C05-B175-2F069557C60F}#$ 
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przez łaskę Chrystusa, poprzez posługę 

kapłanów - mówił w swojej homilii Pasterz 

Kościoła z Grenoble. Niech Dziewica Ma-

ryja, Matka Boża z La Salette, uczy nas 

stawać się wrażliwymi na biedę naszych 

braci i sióstr i wyprosi nam łaskę Chrystu-

sowej siły działania w służbie braciom i 

siostrom - podkreślił z mocą na zakończe-

nie homilii bp Kerimel. 

 

Jubileuszową Eucharystię wraz bp. 

Edwardem Białogłowskim z Rzeszowa, ks. 

infułatem Wiesławem Szurkiem, wikariu-

szem generalnym Zgromadzenia Księży 

Misjonarzy Saletynów - ks. Silvano Marisą 

MS i asystentem generalnym - ks. Lesła-

wem Pańczakiem z Rzymu koncelebrowa-

ło bardzo wielu kapłanów diecezjalnych i 

zakonnych. Byli również obecni przedsta-

wiciele trzech saletyńskich prowincji euro-

pejskich: ks. Roggio Gian Matteo MS z 

Włoch, ks. Frantz Monnet MS z Francji i 

ks. Ludwik Zink MS ze Szwajcarii. Obecny 

był także Zarząd Prowincjalny Polskiej 

Prowincji na czele z ks. Władysławem 

Pasiutem - przełożonym prowincjalnym. 

Za: www.saletyni.pl  

 

Pielgrzymka osób konsekrowanych 

do Sanktuarium w Gostyniu 

 

III Miedzydiecezjalna pielgrzymka Instytu-

tów Życia Konsekrowanego i Stowarzy-

szeń Życia Apostolskiego do Sanktuarium 

Matki Bożej na Świętej Górze w Gostyniu 

ropoczęła się w sobotę 10.09.br. o godz. 

10.00. Hasłem spotkania było: „Maryjo, 

Matko powołanych ucz nas komunii z 

Bogiem”.  

   

  

 

Po odsłonięciu cudownego obrazu Matki 

Bożej i słowach powitania, nowicjat Ojców 

Franciszkanów z Miejskiej Górki – Gorusz-

ki – prowincja panewnicka, rozpoczął 

modlitewne spotkanie uroczystą celebracją 

Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia 

NMP. Następnie konferencję ascetyczną 

do zgromadzonych przedstawicieli życia 

konsekrowanego wprowadzającą w temat 

międzydiecezjalnego spotkania wygłosił 

Ks. bp dr Paweł Socha z diecezji zielono-

górsko – gorzowskiej. Po konferencji odby-

ła sie adoracja Najświętszego Sakramentu 

oraz szczególna okazja do skorzystania z 

Sakramentu Pojednania. O godz. 12.00. 

uroczystej Mszy Św. koncelebrowanej 

przewodniczył JE Ks. abp Józef Kowalczyk 

– metropolita gnieźnieński – Prymas Pol-

ski. Wprowadzenie do liturgii eucharystii i 

prezentację zgromadzonych przedstawi-

cielek i przedstawicieli życia konsekrowa-

nego dokonał JE Ks. bp dr Zdzisław Fortu-

niak, który powitał Prymasa Polski, Ks. bp 

P. Sochę oraz przewodniczącego KWPZM 

w Polsce Ks. T. Sielickiego – przełożonego 

generalnego Towarzystwa Chrystusowego. 

Mszę Św. koncelebrowali również zgroma-

dzeni przedstawiciele zakonów męskich, 

którzy przybyli na wspólne spotkanie mie-

dzydiecezjalne.  

   

Po Mszy Św. uformowała się modlitewna 

procesja z Bazyliki Świętogórskiej na teren 

przyległy do Sanktuarium gdzie zostały 

pochowane Siostry Elżbietanki z prowincji 

katowickiej, nyskiej i wrocławskiej, które w 

latach komunistycznego zniewolenia były 

internowane w klasztorze świętogórskim w 

Gostyniu. Na grobie siedmiu sióstr pocho-

wanych na Świętej Górze ufundowano 

nowy pomnik, który poświęcił Prymas 

Polski, kierując słowa wdzięczności wobec 

zmarłych Sióstr za ich świadectwo i ofiarę 

życia dla Boga i Ojczyzny.  

   

Po przerwie i wspólnym posiłku o godz. 

14.30. uczestnicy pielgrzymki zgromadzili 

się na placu przed Bazyliką świętogórską 

gdzie Ks. abp J. Kowalczyk – Prymas 

Polski dokonał poświęcenia nowo ufundo-

wanej tablicy upamiętniającej fakt interno-

wania sióstr zakonnych w czasach PRL-u.  

   

W auli sługi bożego Ks. W. Kuśniaka 

zgromadzeni przedstawiciele życia konse-

krowanego mieli okazje zapoznać się z 

historią bolesnego doświadczenia jakie 

przeżywały 194 siostry internowane w 

Gostyniu. Świadectwo z tego wydarzenia 

złożyła uczestniczka tamtych dni S. M. 

Eugenia Żurek CSSE oraz S. Miriam Zając 

– autorka historycznego opracowania pod 

nazwą "Kryptonim 'X-2'". Wspólną modli-

twą brewiarzową - nieszporami, której 

przewodniczyli Ojcowie Kapucyni ze sło-

wem bożym ojca wiceprowincjała o. 

Krzysztofa Lewandowskiego OFM Cap. 

   

Na zakończenie świętogórskiego między-

zakonnego spotkania słowa podziękowań 

skierował Ks. dr Z. Starczewski – prokura-

tor federacji Kongregacji Oratorium Św. 

Filipa Neri w Polsce i zarazem referent ds. 

Męskich Instytutów Życia Konsekrowanego 

i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego archi-

diecezji poznańskiej. Wspólnie z diecezjal-

ną referentką S. M. Józefą Krupa CSSE 

szczególne słowa wdzięczności skierowa-

no pod adresem Ks. bp Z. Fortuniaka, 

przewodniczącego referatu Instytutów 

Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń 

Życia Apostolskiego w archidiecezji po-

znańskiej, który ogłosił termin przyszło-

rocznego IV Spotkania, które będzie miało 

miejsce 08.09.2012r. oraz przekazał orga-

nizację liturgiczno – ascetyczną diecezji 

bydgoskiej. S. M. Józefa Krupa CSSE; Ks. 

Z. Starczewski COr 

  

25 lat istnienia klasztoru  

benedyktynów w Biskupowie 

 

W święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 

14 IX 1986 r., o. Ludwik Mycielski, bene-

dyktyn z Tyńca, otrzymał z rąk opata Au-

gustyna Jankowskiego uroczyste błogo-

sławieństwo na podejmowanie trudu za-

kładania nowego klasztoru. Następnego 

dnia, w święto Matki Bożej Bolesnej, o. 

Ludwik wyjechał z Tyńca na Śląsk Opolski 

i osiadł w Bielicach, wiosce nieopodal 

Łambinowic. Ten dzień przyjmujemy jako 

datę fundacji naszego klasztoru. 

Jest też jeszcze jedna ważna data. Otóż 

niespełna rok później, 28 VIII 1987, o. 

Ludwik, już nie sam, ale z grupą pierw-

szych współbraci, przeniósł się do Bisku-

powa, gdzie - dzięki Bogu - klasztor istnieje 

i rozwija się po dziś dzień.  

 

 

 

Zatem na rok 2011/2012 przypada czas 

naszego Jubileuszu - 25 lat istnienia bene-

dyktyńskiego Klasztoru Zwiastowania, tu, 

na Śląsku Opolskim.  W tym czasie chce-

my Panu Bogu szczególnie dziękować za 

dar tej fundacji i do tego dziękczynienia 

chcemy zaprosić wszystkich. Jednak - jak 

napisał bł. Jan Paweł II - Jubileusz to nie 

tylko wspominanie przeszłości, ale także 

prorocza zapowiedź przyszłości. Dlatego 

też chcemy, by jubileuszowy czas łaski 

zaowocował w nas pogłębieniem naszej 

więzi z Bogiem, większą integracją wspól-

noty, wzmocnieniem więzi z naszymi przy-

jaciółmi, oblatami, oraz z przyjeżdżającymi 

do nas gośćmi.  

 

Nasz Jubileusz rozpoczęliśmy 15 IX od 

pielgrzymki całej wspólnoty na Jasną 

Górę, aby w szczególny sposób podzięko-

wać Maryi za istnienie naszego klasztoru i 

Jej zawierzyć naszą przyszłość.  

 

Kolejnym punktem jubileuszowego świę-

towania była uroczystą Mszą Świętą w 

niedzielę 18 IX w kościele parafialnym w 

Biskupowie, której przewodniczył ks. abp. 

Alfons Nossol udzielając przy tej okazji 

święceń diakonatu jednemu z naszych 

braci.  

 

W sposób szczególny chcieliśmy też po-

dziękować współbraciom z Tyńca, z któ-

rych wspólnoty zrodził się nasz mały klasz-

tor. 25 IX, w niedzielę, wraz z licznym 

gronem mieszkańców Biskupowa i przyja-

ciół naszego klasztoru przybyliśmy do 

tynieckiego opactwa. Wspólnie celebrowa-

nej Mszy św. przewodniczył opat Bernard 

Sawicki.  

 

Wierzymy, że każdy dzień tego Roku 

Jubileuszowego będzie niósł w sobie jakiś 

szczególny dar Bożej łaski. Pragniemy, 

aby spłynęły one także na tych wszystkich, 

http://saletyni.pl/aktualnosci/wiadomosc/278/debowiec-zakonczenie-jubileuszu-100-lat-saletynow-w-polskim-la-salette
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którzy noszą nas w swoich sercach. Bene-

dyktyni z Biskupowa 

 

Rodzina Wincentyńska  

na Jasnej Górze 

 

Pielgrzymka Rodziny Wincentyńskiej odby-

łą się 24 i 25 września na Jasnej Górze. 

„Przed Uroczystością św. Wincentego a 

Paulo u stóp Czarnej Madonny pragniemy 

wypraszać potrzebne łaski na kolejny rok 

pracy formacyjnej i wincentyńskiego apo-

stolstwa” - informuje ks. Jerzy Górny, 

moderator krajowy Rodziny Wincentyń-

skiej. 

   

 

Rodzina Wincentyńska idzie za przykła-

dem św. Wincentego a Paulo, który troską 

ogarniał wszystkich ubogich. Jej członko-

wie działają na rzecz ubogich i potrzebują-

cych zajmując się m.in. prowadzeniem 

świetlic młodzieżowych i opieką nad cho-

rymi w domach, a także w szpitalach.  

W pierwszym dniu spotkania w programie 

znalazły się m.in.: konferencja multime-

dialna ks. Kazimierza Małżeńskiego nt. 

„Św. Wincenty a Paulo, promotor apostol-

stwa świeckich. Horyzont współpracy sióstr 

miłosierdzia ze świeckimi" oraz wystąpie-

nia: s. Stanisławy Kokoszy, wizytatorki z 

prowincji warszawskiej; Jerzego Grzegor-

skiego, przewodniczącego Stowarzyszenia 

Konferencji św. Wincentego a Paulo; Ireny 

Mitury, prezesa Stowarzyszenia św. Win-

centego a Paulo; Ewy Zajdel, przewodni-

czącej Stowarzyszenia Cudownego Meda-

lika oraz Oli Żołyńskiej, przewodniczącej 

Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej. 

 O godz. 18.30 została odprawiona Msza 

św. w Kaplicy Matki Bożej, której przewod-

niczył i homilię wygłosił ks. Jacek Kuziel, 

kapłan Zgromadzenia Księży Misjonarzy 

św. Wincentego a Paulo oraz Dyrektor 

Krajowy Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży 

Maryjnej.  

 

„Przyszliśmy z całej Polski, przyjechaliśmy, 

zgromadziliśmy się, by podziękować Matce 

Bożej za ubiegłoroczny jubileusz 350-lecia 

śmierci zarówno św. Ludwiki, jak i Wincen-

tego, ale przyszliśmy pytać Pani, co dalej? 

I Ona odpowiada nam słowami dzisiejszej 

Ewangelii" - mówił podczas homilii ks. 

Jacek Kuziel. (…) 

 Dzień zakończył Apel Jasnogórski, który 

poprowadził bp Kazimierz Górny, biskup 

diecezji rzeszowskiej. o. Stanisław Tomoń 

Więcej na: www.jasnagora.com 

Życie konsekrowane jest życiem dla 

innych" - spotkanie abpa Hosera     

z siostrami zakonnymi 

Do ewangelicznego radykalizmu i odczyta-

nia na nowo charyzmatów założycielskich 

zachęcał osoby konsekrowane abp Henryk 

Hoser. Uroczysta Msza św. w sali kurialnej 

zainaugurowała nowy rok formacyjny 

przełożonych żeńskich zgromadzeń za-

konnych w diecezji warszawsko-praskiej.  

   

Przypominając podstawowe zasady życia 

konsekrowanego abp Hoser mówił w homi-

lii, że treścią życia zakonnego jest "apo-

stolstwo głoszenia słowa Bożego oraz 

działalność charytatywna oparta na modli-

twie i jedności z Panem". Zdaniem ordyna-

riusza posługiwanie jest owocne, kiedy jest 

twórcze i rozwojowe. Dlatego jak tłumaczył 

- potrzeba na nowo uświadomić sobie że 

życie konsekrowane jest życiem dla in-

nych. 

  

Zachęcał on jednocześnie osoby konse-

krowane do rewizji charyzmatów założy-

cielskich. Jak zauważył - wiele z nich po-

wstało w innej sytuacji historycznej i spo-

łecznej, np. w XIX wieku gdy Polska była 

pod zaborami, a zakony ulegały konfiska-

cie. Wówczas były zupełnie inne potrzeby, 

państwo nie zajmowało się ludźmi biedny-

mi - stąd Kościół prowadził ochronki, szpi-

tale i domy dziecka. Tak więc nasze cha-

ryzmaty założycielskie musimy dostoso-

wać do sytuacji jaka dzisiaj jest nam dana - 

apelował biskup warszawsko-praski. Ale 

to, jak zaznaczył - wymaga rozeznania. 

  

Biskup warszawsko-praski zwrócił także 

uwagę, iż "w dzisiejszych czasach często 

szukając komfortu psychicznego w imię 

samorealizacji kwestionuje się posłuszeń-

stwo". Jak zaznaczył - "nie ma w Kościele 

człowieka, który nie byłby strukturalnie 

posłuszny. Nawet przełożeni, którzy wyda-

ją polecenia są posłuszni swoim wyższym 

przełożonym, ci z kolei Kościołowi, a ten 

jest posłuszny Bogu Samemu. Nawet 

Ojciec Święty nie może działać wbrew 

Chrystusowi, którego jest wikariuszem na 

ziemi" - mówił abp Hoser. 

Na terenie diecezji warszawsko-praskiej 

mieszka około 1590 sióstr w 122 domach z 

65 żeńskich zgromadzeń zakonnych.   Za: 

www.deon.pl  

Wambierzyckie spotkanie młodych 

W sobotę, 17 IX 2011, do sanktuarium 

Matki Boskiej Wambierzyckiej Królowej 

Rodzin w Wambierzycach przybyła mło-

dzież diecezji świdnickiej. Spotkaniu prze-

wodniczył ks. bp Ignacy Dec, biskup świd-

nicki, a jego gospodarzem byli franciszka-

nie wambierzyccy, na czele z o. Albertem 

Ireneuszem Krzywańskim OFM, kusto-

szem sanktuarium i gwardianem. 

 

W centrum diecezjalnej pielgrzymki mło-

dzieży do Patronki Ziemi Kłodzkiej była 

msza św. celebrowana przez księdza 

biskupa. Resztę programu wypełniły: kon-

ferencja Tomasza Terlikowskiego o po-

trzebie obrony wiary, koncert zespołu 

„Propaganda Dei" z Konina, którego teksty 

i muzyka stały się sposobem na modlitwę i 

otwarcie się na obecność Boga, i występ 

Teatru Droga z Poznania ze spektaklem 

„Zraniony Pasterz".  

 

 

 

Apel Jasnogórski, odmówiony w scenerii 

oświetlonej bazyliki, zamknął spotkanie. 

Było na nim około dwóch tysięcy młodzie-

ży! Z samego Kłodzka i okolic o. Jonasz 

Marian Pyka OFM przyprowadził pieszo 

około siedemset osób.  

Za: www.franciszkanie.com  

 

Nuncjusz Apostolski w Sanktuarium 

na Krzeptówkach 

 

W niedzielę, 18 września 2011 gościem 

Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w 

Zakopanym na Krzeptówkach był J. E. Ks. 

Abp. Celestino Migliore – Nuncjusz Apo-

stolski w Polsce, który przewodniczył uro-

czystej mszy świętej i wygłosił homilię. 

Mszę świętą poprzedziła procesja różań-

cowa z racji zakończenia wrześniowych 

uroczystości fatimskich. 

   

Figurę Matki Bożej Fatimskiej poprzedzała 

kapela góralska, liczne poczty sztandaro-

we i feretrony, księża i zakonnice, mini-

stranci niosący krzyż. Za figurą kroczyło 

setki wiernych. Procesja zatrzymywała się 

przy 5 kapliczkach na terenie parku usytu-

owanego wokół kościoła Przy każdej ka-

pliczce odmawiano jedną tajemnicę różań-

ca św. Rozważania śpiewem prowadziła 

kapela góralska w ludowych strojach. W 

procesji i mszy świętej oprócz parafian 

wzięli udział liczni pielgrzymi i turyści przy-

byli do Zakopanego z wielu stron Polski, a 

także z zagranicy.  

   

Mszę św. celebrowali również: Prowincjał 

Księży Pallotynów ks. Józef Lasak z War-

szawy, ks. Infułat Stanisław Olszówka - 

dziekan zakopiański, ks. Bogusław Filipiak 

- proboszcz par. Najświętszej Rodziny w 

Zakopanem oraz inni licznie przybyli go-

ście kapłani zakonni i diecezjalni. Na Mszy 

św. byli również obecni przedstawiciele 

władz samorządowych: Starosta Tatrzań-

ski p. Andrzej Gąsienica-Makowski oraz 

Burmistrz Zakopanego p. Janusz Majcher.  

   

http://jasnagora.com/wydarzenie.php?ID=6829
http://www.deon.pl/
http://www.franciszkanie.com/_private/2011,52.htm
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Uroczystości fatimskie w Sanktuarium 

Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach 

są dziękczynieniem za dar beatyfikacji Jan 

Pawła II, za cały Kościół Powszechny z 

Jego Pasterzem Benedyktem XVI oraz za 

Ojczyznę.  

   

Następne uroczystości fatimskie będą 

miały miejsce w niedzielę, 16 pażdziernika, 

2011. Ulicami Zakopanego przejdzie pro-

cesja z figura Matki Bożej Fatimskiej. W 

procesji będzie uczestniczyć kapela góral-

ska oraz banderia konna. Anna Dziemska 

 

 O. Andrzej Derdziuk OFMCap 

otrzymał nominację profesorską 

 

W poniedziałek 19 września 2011 w Pała-

cu Prezydenckim w Warszawie Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komo-

rowski wręczył akt nominacji na profesora 

nauk teologicznych br. Andrzejowi Der-

dziukowi z klasztoru w Lublinie na Pocze-

kajce.  

   

 

 

Sama uroczystość miała bardzo prosty i 

skromny przebieg. Po ustawieniu wszyst-

kich 67 kandydatów i kandydatek na profe-

sorów w Sali Kolumnowej Pałacu Prezy-

denckiego przybył Prezydent Bronisław 

Komorowski. Po jego powitaniu pani z 

Kancelarii Prezydenta wyczytywała kolejno 

nazwiska profesorów, z których każdy 

podchodził do Prezydenta i odbierał od 

niego dyplom. Następnie prezydent powie-

dział kilka zdań, gratulując osiągnięć i 

zachęcając do dalszej pracy na rzecz 

ojczyzny i rozwoju nauki w Polsce. Po 

uroczystości można było sobie zrobić 

pamiątkowe zdjęcie z Prezydentem. 

 

W uroczystości uczestniczyła też Minister 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara 

Kudrycka, Michał Kleiber, Prezes Polskiej 

Akademii Nauk i Tadeusz Kaczorek, Prze-

wodniczący Centralnej Komisji ds. Stopni i 

Tytułów Naukowych. Był też obecny Zbi-

gniew Derdziuk, Prezes ZUS. Każdy z 

nominowanych profesorów mógł zaprosić 

jedną osobę towarzyszącą. W przypadku 

naszego współbrata był to jego brat bliź-

niak.               Wiecej na: www.kapucyni.pl 

 

Chrystusowiec członkiem Komitetu 

Badań nad Migracjami PAN 

 

Prezydium Polskiej Akademii Nauk powo-

łało chrystusowca ks. prof. dra hab. Ber-

narda Kołodzieja na członka Komitetu 

Badań nad Migracjami przy Wydziale Nauk 

Humanistycznych i Społecznych Polskiej 

Akademii Nauk na kadencję 2011-2014. 

   

Komitet zajmuje się interdyscyplinarną 

problematyką procesów migracji między-

narodowych, ze szczególnym uwzględnie-

niem migracji doświadczanych przez Pol-

skę, zarówno emigracji, jak i imigracji. 

Komitet stanowi kontynuację Komitetu 

Badań Polonijnych, powołanego w 1970 r. 

Rozszerzając pole swych zainteresowań, 

Komitet nadal przywiązuje wagę do badań 

przeszłości oraz teraźniejszości emigracji z 

ziem polskich i konsekwencji tych proce-

sów dla formowania się zbiorowości polo-

nijnych.             Za: www.chrystusowcy.pl  

W Sandomierzu pierwsze na świe-

cie  muzeum kard. Kozłowieckiego 

 

Pierwsze na świecie muzeum kard. Adama 

Kozłowieckiego otwarto dziś w miejscu 

urodzenia tego wielkiego misjonarza Afry-

ki. Wpisuje się to w obchody 100-lecia jego 

urodzin, w ramach których diecezja san-

domierska przeżywa „Rok kard. Adama 

Kozłowieckiego”.  

   

Uroczystości rozpoczęła Msza sprawowa-

na przy rodzinnym domu Kozłowieckich. W 

liturgii sprawowanej pod przewodnictwem 

kard. Medardo Josepha Mazombwe wraz z 

biskupami Krzysztofem Nitkiewiczem i 

Edwardem Frankowskim oraz licznym 

gronem kapłanów diecezjalnych i jezuitów 

wzięli udział parlamentarzyści, przedstawi-

ciele placówek dyplomatycznych Niemiec 

w Polsce oraz Polski w Zambii, samorzą-

dowcy z marszałkiem województwa pod-

karpackiego, rodzina Kozłowieckich, a 

także licznie przybyli wierni.  

Podczas homilii bp Krzysztof Nitkiewicz, 

wspominając osobę Adama Kozłowieckie-

go, wskazał na jego niezłomność w prze-

ciwnościach i pełne zawierzenie wszelkich 

działań Bogu. „Kard. Kozłowiecki uczy nas 

właściwie pojętej tolerancji i szacunku dla 

drugiego człowieka - mówił ordynariusz 

sandomierski. -Walczył latami o równe 

prawa dla Afrykańczyków. Potrafił dostrzec 

dobro nawet w swoich obozowych opraw-

cach. Jednocześnie pozostał wierny powo-

łaniu kapłańskiemu, bronił praw Kościoła i 

odważnie wypowiadał swoje poglądy. 

Dzisiaj w imię tolerancji niektórzy dążą do 

usunięcia religii i jej symbolów z życia 

publicznego. Nie biorą pod uwagę, że w 

ten sposób narzucają ogromnej większości 

społeczeństwa laicką, ateistyczną wizję 

świata bez Boga. Jednocześnie ci sami 

ludzie okazują całkowity brak tolerancji, 

dopuszczając się profanacji krzyża, Pisma 

Świętego i innych wartości drogich wierzą-

cym w Chrystusa. Deptanie uczuć religij-

nych zagraża harmonii społecznej, godzi w 

jedną z podstawowych wartości, bez któ-

rych naród traci swego ducha, swoją toż-

samość, zdolność do skutecznej walki z 

przeciwnościami - mówił do zebranych bp 

Krzysztof Nitkiewicz.  

Po wspólnej modlitwie otwarto w odremon-

towanym dworku rodziny Kozłowieckich 

muzeum poświęcone życiu i posłudze 

duszpastersko-misyjnej kard. Adama Ko-

złowieckiego. W tym samym budynku 

rozpocznie działalność mające charakter 

edukacyjno-formacyjny Diecezjalne Cen-

trum Misyjne. Z powstaniem tych dzieł 

wiąże się działalność i zaangażowanie 

wielu osób z Fundacji im. ks. kard. Adama 

Kozłowieckiego „Serce bez granic" oraz 

diecezji sandomierskiej.  

 

 

 

Podczas sympozjum podsumowano wielo-

rakie działania prowadzone podczas Roku 

ks. kard. A. Kozłowieckiego. Goście mogli 

również wysłuchać wykładu ks. Marka 

Inglota SJ „Adam Kozłowiecki - Człowiek, 

Jezuita, Arcybiskup" oraz obejrzeć pro-

gram artystyczny przygotowany przez 

dzieci i młodzież.    Za: Radio Watykańskie  

 

Franciszkanin wśród leśników 

 

W Przemyślu odbyło się wyjazdowe, ple-

narne posiedzenie Państwowej Rady 

Ochrony Przyrody (14-17 września). Doty-

czyło projektowanego od 18 lat Turnickie-

go Parku Narodowego w polskich Karpa-

tach Wschodnich. Byłby to jedyny w Pol-

sce park pogórza. 

 

Referaty wygłosili naukowcy z Uniwersyte-

tów: Łódzkiego, Rzeszowskiego, Katolic-

kiego w Lublinie, Instytutu Systematyki i 

Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk 

w Krakowie, Akademii Górniczo-Hutniczej 

w Krakowie oraz przedstawiciele Święto-

krzyskiego Parku Narodowego, Klubu 

Przyrodników, Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych, Departamentu Ochrony 

Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego i Regional-

nej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 

 

Na posiedzenie Rady został zaproszony 

także franciszkanin o. Paweł Solecki. 

Zakonnik wygłosił referat na temat Kalwarii 

Pacławskiej jako przykładu wartości kultu-

rowych regionu (Franciszkanie prowadzą 

tam Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki 

Bożej - przyp. red.). 

 

Uczestnicy plenarnego posiedzenia nie 

tylko słuchali referatów. Również odwiedzili 

http://www.kapucyni.pl/index.php/info/4492-nominacja-profesorska-brata-andrzeja
http://www.chrystusowcy.pl/


 5 

najważniejsze miejsca Pogórza Przemy-

skiego i zapoznali się z ich historią i walo-

rami. Byli w Dolinie Niemieckiej, Arłamo-

wie, Makowej, Jamnie Dolnej i Górnej, 

Trójcy, Posadzie Rybotyckiej, Ryboty-

czach, na Suchym Obyczu i w Kalwarii 

Pacławskiej. Gwardian klasztoru i pro-

boszcz parafii o. Jarosław Karaś pokazał 

gościom barokowy zespół kościelno-

klasztorny, zabytkową zabudowę wsi i 

pomnikowe drzewa. Udostępnił też punkt 

widokowy na Pogórze Przemyskie i dolinę 

Wiaru.     Za: www.zakonfranciszkanow.pl   

 

Ojciec Kolbe na znaczku 

 

 

 

Poczta Polska upamiętniła Rok św. Mak-

symiliana Kolbego znaczkiem pocztowym 

o wartości 1,95 zł, stanowiącej obecnie 

cenę znaczka na list priorytetowy na tere-

nie Polski o wadze do 50 g. Znaczek trafil 

do obiegu 12 sierpnia br. Autor projektu 

znaczka jest Maciej Jędrysik. Nakład się-

gnął 500 tys. sztuk.  

   

Wraz ze znaczkiem pojawiła się FDC 

(ang.: First Day Cover - Koperta Pierwsze-

go Dnia Obiegu). Na kopercie FDC oprócz 

ostemplowanego znaczka widnieje drut 

kolczasty i cudowny medalik oraz napis 

"Rok św. Maksymiliana Marii Kolbe". 

Za: www.franciszkanie.pl

 

   

  Wiadomości zagraniczne  

 

W Sarajewie beatyfikacja pięciu 

zakonnic, męczennic drugiej wojny 

światowej 

 

„Złu można stawić opór nawet gołymi 

rękoma, zbrojni wyłącznie własną wiarą” – 

tak o męczeńskiej śmierci pięciu zakonnic 

wyniesionych dziś w Sarajewie do chwały 

ołtarzy mówi prefekt Kongregacji Spraw 

Kanonizacyjnych. Uroczystości beatyfika-

cyjne na stadionie olimpijskim w Sarajewie 

zgromadziły ponad 20 tys. wiernych nie 

tylko z Bośni i Hercegowiny.  

   

 

Ogłoszone błogosławionymi Chorwatka 

(Jula Ivanišević), dwie Słowenki (Krizina 

Bojanc i Antonija Fabjan), Węgierka (Ber-

nadeta Banja) i Austriaczka (Berchmana 

Leidenix) zginęły w grudniu 1941 r. z rąk 

serbskich czetników w Pale koło Saraje-

wa. Mimo rosnącego wojennego zagroże-

nia siostry ze zgromadzenia Córek Bożej 

Miłości nie zgodziły się opuścić potrzebu-

jących, którym od lat służyły. Byli wśród 

nich zarówno katolicy, jak prawosławni i 

muzułmanie.  

 

Zakonnice uprowadzone z własnego 

klasztoru gnane były przez kilka dni po 

śniegu i na mrozie. Kiedy pijani oprawcy 

zaczęli im ubliżać, namawiać je do zdjęcia 

habitów i wreszcie chcieli je zgwałcić, 

siostry wyskoczyły przez okno z okrzy-

kiem: „Jezu, ratuj nas". Ranne zakonnice 

czetnicy dobili nożami, a ich ciała ze-

pchnęli do rzeki Driny. Odtąd nazywane 

są „Drińskimi męczennicami". Piątą i 

najstarszą z sióstr, którą wcześniej ze 

względu na stan zdrowia odłączono od 

grupy, czetnicy zamordowali w lesie. 

Wieść o śmierci zakonnic rozeszła się po 

całej Bośni i Hercegowinie, gdzie uznane 

one zostały za świadków miłości większej 

niż lęk, cierpienie i śmierć.  

Jak powiedział Radiu Watykańskiemu 

prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyj-

nych, kard. Angelo Amato, „te pięć zakon-

nic ogłoszonych dziś błogosławionymi 

pokazuje, że złu można stawić opór nawet 

gołymi rękoma, zbrojni wyłącznie własną 

wiarą. Można zwyciężyć zło, dając się 

nawet zabić, ale nie ulegając groźbom. 

Męczennicy umierają, ale pozwalają roz-

kwitnąć na nowo człowieczeństwu.".            

Za: Radio Watykańskie 

Kapucyńscy biskupi w San Giovan-

ni Rotondo Radość bycia braćmi 

 

W duchu braterskiej jedności i radości z 

bycia razem 65 biskupów kapucyńskich z 

całego świata przybyło w pielgrzymce do 

San Giovanni Rotondo. Pośród zebranych 

był także Arcybiskup Bostonu, kardynał 

Sean Patrick O’Malley. 12 września wyru-

szyli dwoma autokarami z Rzymu, spełnia-

jąc tym samym pragnienie wielu biskupów 

i odpowiadając na zaproszenie Ministra 

generalnego. W spotkaniu uczestniczyło 

także definitorium generalne.  

   

Na całym świecie jest 89 braci kapucy-

nów, powołanych do służby Kościołowi 

jako biskupi w miejscach często bardzo  

trudnych pod względem bytowym czy 

społecznym. Niektórzy z nich, ze względu 

na podeszły wiek lub ważne obowiązki 

duszpasterskie, nie mogli uczestniczyć w 

spotkaniu, ale wyrazili bliskość poprzez 

modlitwę i przesłane życzenia do uczest-

ników pielgrzymki.  

 

Podczas spotkania poruszono tematy: 

kardynał O'Malley mówił o tożsamości 

kapucyńskiej i posłudze biskupiej; 4 bi-

skupów uczestniczyło w panelach dysku-

syjnym: „Biskup a Zakon/Prowincja, jed-

ność i współpraca" - Prokurator generalny 

przestawił sytuację jurydyczną braci eme-

rytów przy powrocie do swojej prowincji; 

„Święci biskupi kapucyńscy" - o przykła-

dach świętości mówił Postulator general-

ny.  

 

 

 

Jak żyć w duchu prostoty i braterstwa, 

zachowując charakter naszego powołania 

jako bracia mniejsi, kiedy jest się powoła-

nym do posługi Kościołowi jako biskup? Z 

doświadczenia, braterskiego dzielenia się i 

sposobu przeżywania spotkania wynikło, 

że te wartości, które są u podstaw naszej 

tożsamości, nie tylko nie są w sprzeczno-

ści z posługą pasterską, ale przeciwnie, 

wobec wyzwań i trudności, na jakie napo-

tykają nasi bracia, są pomocą w przeży-

waniu w pełni swojego powołania.  

 

Na zakończenie wszyscy biskupi otrzymali 

specjalnie na tę okazję zaprojektowany 

pektorał, wykonany m.in. z drewna pocho-

dzącego z Pietrelciny, zawierający relikwie 

św. Pio. Wielkoduszne i braterskie przyję-

cie zorganizowane przez braci z Prowincji 

Fogii sprawiło, że to doświadczenie ubo-

gaciło wszystkich i pozostawiło pragnienie, 

by w niedalekiej przyszłości je powtórzyć.   

Za: www.kapucyni.pl 

 

Ubolewanie arcybiskupa Moskwy 

po zburzeniu domu  

Misjonarek Miłości 

 

Po zburzeniu domu Misjonarek Miłości w 

Moskwie z listem otwartym, opublikowa-

nym wczoraj przez służbę informacyjną 

http://www.zakonfranciszkanow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=679:ip045&catid=90:infoprowincja&Itemid=517
http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=7219&tp=newsy
http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=499493
http://www.kapucyni.pl/
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archidiecezji Matki Bożej wystąpił abp 

Paolo Pezzi. Miejscowy ordynariusz kato-

licki przypomina historię działalności sióstr 

w Rosji. Stawia pytanie: „Dlaczego bez-

duszne argumenty prawno-formalne miały 

większą wagę niż dzieła miłosierdzia, 

którym od lat poświęcały się Misjonarki 

Miłości?”. (..) 

   

Do Moskwy siostry przybyły w końcu lat 

80. ubiegłego stulecia, jeszcze na zapro-

szenie Michaiła Gorbaczowa. Na początku 

lat 90. wystawiły obok swojego domu 

budynek na potrzeby pomocy bezdom-

nym. Nie dopełniły jednak wszystkich 

formalności. Arcybiskup podkreśla, że 

Misjonarki Miłości nie negują swojej winy i 

próbowały uregulować sprawę w postaci 

uiszczenia kary finansowej. Ich starania 

uzyskały poparcie ważnych osobistości w 

Rosji, w tym patriarchy Cyryla.  

Budynek nikomu nie przeszkadzał, a 

prowadzona w nim działalność wręcz 

sprzyjała społecznemu i duchowemu 

rozwojowi stolicy Rosji. Jednak, jak czy-

tamy w liście, nie znaleziono innego roz-

wiązania prawnego niż wyburzenie bu-

dynku. Abp Pezzi podkreśla smutek i 

zażenowanie obecne na twarzach ekipy 

rozbiórkowej, której członkowie byli zdzi-

wieni brakiem protestów, pikiet organizo-

wanych przez siostry i ich podopiecznych. 

Zwykle takim akcjom towarzyszą bowiem 

gwałtowne protesty oburzonej społeczno-

ści. W końcu listu ordynariusz archidiece-

zji Matki Bożej wyraził nadzieję, że dzia-

łalność Misjonarek Miłości będzie w Mo-

skwie kontynuowana, o ile nikt im w tym 

nie przeszkodzi.     Za: Radio Watykańskie 

Michalici: Anielskie świętowanie w 

Melrose (Kanada) 

 

Ponad pół tysiąca wiernych – Polonii z 

archidiecezji Toronto i diecezji London w 

Kanadzie, uczestniczyło w dorocznych 

uroczystościach odpustowych ku czci św. 

Michała Archanioła, które odbyły się w 

niedzielę 11 września br. w michalickiej 

kolebce w Kanadzie, czyli w Melrose, 

Ontario. 

   

 

 

Mszy św. koncelebrowanej przez 18 ka-

płanów przewodniczył dyrektor Katolickie-

go Radia Młodych z Toronto ks. Paweł 

Ratajczak OMI. W homilii ukazał tajemnicę 

świata aniołów, rolę św. Michała Archanio-

ła w życiu chrześcijanina i jego związek z 

krzyżem Chrystusa. Nawiązał także do 

postaci Założyciela Michalitów błogosła-

wionego Bronisława Markiewicza oraz 

historii i pracy naszego Zgromadzenia w 

Kanadzie. Po liturgii eucharystycznej, 

przed wystawionym Najświętszym Sakra-

mentem, odmówiliśmy litanię i akt poświę-

cenia św. Michałowi Archaniołowi, a na-

stępnie oddaliśmy cześć relikwiom bł. 

Bronisława. Uroczystości zakończyły się 

okolicznościową agapą z pączkiem i ka-

wą, hot-dogiem i pierogami, a wszystko to 

przy muzyce zespołu muzycznego. 

 

 

Podobnie jak przed rokiem święto odpu-

stowe poprzedziły rekolekcje dla grupy 

anglojęzycznej, które prowadził ks. Piotr 

Prusakiewicz, michalita z Polski, redaktor 

naczelny dwumiesięcznika "Któż jak Bóg" i 

magazynu "Trzy Angels". Temat rekolekcji 

brzmiał: John Paul II - witness and the 

apostle of the Divine Mercy (Jan Paweł II - 

świadek i apostoł Bożego Miłosierdzia). 

 

W następnych dniach ks. Piotr odwiedził 

parafie w: Toronto, London, Sarnia, Lu-

can, gdzie głosił konferencje o św. Michale 

i Aniołach. Od 17 do 21 września br. pro-

wadził rekolekcje parafialne w parafii 

Świętych Aniołów, w której proboszczem 

jest ks. Adam Gabriel CSMA. Okazją ku 

temu jest jubileusz 100-lecia istnienia 

kościoła parafialnego. 

 

Ks. Andrzej Kowalczyk, przełożony dele-

gatury kanadyjskiej, zaprosił wszystkich 

uczestników do udziału w przyszłorocz-

nym odpuście, który będzie miał charakter 

jubileuszowy ze względu na następujące 

rocznice: 100-lecie śmierci bł. Bronisława 

Markiewicza, 90-lecie zatwierdzenia 

Zgromadzenia oraz 50-lecie obecności 

michalitów w Kanadzie. Mszy św. w dniu 9 

września 2012 r. będzie przewodniczył bp 

Mateusz Ustrzycki z Hamilton. Udział 

wezmą także przełożeni generalni micha-

lickich Zgromadzeń oraz zaproszeni go-

ście, w tym klerycki zespół "Michael". Do 

zobaczenia za rok! Za: www.michalici.pl  

 

Salezjańskie misje w sercu Europy 

 

Dawniej misjonarze ze zgromadzeń za-

konnych wyruszali z Europy, aby ewange-

lizować Nowy Świat. Dzisiaj, kiedy Europa 

zdaje się zatracać swoją tożsamość kultu-

rową i duchową, obserwuje się odwrotne 

zjawisko: z innych kontynetów przybywają 

misjonarze, aby świadczyć o Chrystusie 

na Starym Kontynencie. To doświadczenie 

misyjne będzie także udziałem ks. Pedro 

Ayala. 

   

Ks. Pedro Ayala jest młodym salezjaninem 

z Meksyku, z Inspektorii Guadalajara, 

jednym z wyjeżdżających w ramach 142. 

salezjańskiej wyprawy misyjnej. Po tym 

jak uczęszczał do oratorium salezjańskie-

go w swoim mieście - Tlaquepaque, w 

wieku 12 lat wstąpił do aspirantatu i biorąc 

udział w misjach młodzieżowych rozpo-

czyna rozeznawać pragnienie poświęce-

nia swojego życia młodzieży, stania się 

kapłanem i synem Ks. Bosko.  

 

Po powołaniu zakonnym nastąpiło kolejne, 

jeszcze bardziej radykalne: misyjne. „Kie-

dy byłem w nowicjacie - opowiada ks. 

Ayala - odwiedził nas pewien misjonarz z 

Angoli; nie mówiłem o tym nikomu, ale 

zacząłem odczuwać wewnątrz mnie pe-

wien niepokój. Potem rozpocząłem pracę 

wśród tubylców z regionów Chiapas i 

Huasteca Potosina i to uczucie narastało. 

Dopiero po święceniach kapłańskich roz-

mawiałem o tym z Inspektorem, ks. Cleo-

fasem Murgia, i od tego czasu podjąłem 

drogę rozeznania, trwającą 3 lata". 

 

 

8 grudnia ubiegłego roku, w Uroczystość 

Maryi Niepokalanej, ks. Ayala formalnie 

potwierdził swoją kandydaturę: "wysłałem 

list do Przełożonego Generalnego, suge-

rując trzy możliwe miejsca, ale w rzeczy-

wistości byłem zdecydowany udać się w 

każde miejsce. Dla mnie było jedynie to 

ważne, aby móc pracować z młodzieżą". 

 

W kontekście dalszego zaangażowania 

Zgromadzenia Salezjańskiego w nową 

ewangelizację Europy - Projekt Europa - 

ks. Ayala został skierowany do wspólnoty 

salezjańskiej "Don Bosco Haus" w Am-

sterdamie, gdzie będzie współpracować w 

szkoleniach wolontariuszy i pomagać w 

pracy wśród zagrożonej młodzieży. 

 

To przeznaczenie nie przeraziło ks. Ayala. 

"Misje są związane z rozwojem ludzkim" - 

stwierdza. "Istnieją różne formy ubóstwa, 

jest także ta duchowa, które wypełnia 

życie takimi doświadczeniami, jak zaży-

wanie narkotyków, seks, egoizm... Prze-

bywając w szkole, w instytucie możesz 

wejść w kontakt z wieloma młodymi; nie 

chcę ofiarować nic materialnego, ale 

poznać osoby, zbliżyć się do nich z sza-

cunkiem i zapalić w każdym z nich światło 

Chrystusa". 

 

"Jedyną moją obawą - kontynuuje - jest 

przystosowanie się, stracenie motywu - 

dla którego tam jadę - niesienia Boga. 

Misje domagają się ode mnie wielkiej 

umiejętności dialogu, odkrycia wartości, 

do których można się odnieść, bez zapo-

minania, że celem jest zawsze Chrystus, i 

że tym, czym się ewangelizuje, nie są 

argumenty, ale świadectwo".  

Za: www.infoans.org 

 

http://www.michalici.pl/news1045.html
http://www.infoans.org/1.asp?Lingua=6&sez=1&sotsez=13&doc=6957
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  Witryna tygodnia 

 

TOMIK POEZJI NA 100-LECIE BŁ. BRONISŁAWA MARKIEWICZA 

 

"O Bronisławie, ogniu naszych serc" - to 

tytuł tomiku poezji opublikowanego przez 

Wydawnictwo Michalineum na 100-lecie 

śmierci bł. ks. Bronisława Markiewicza.  29 

stycznia 2012 roku we wszystkich wspól-

notach michalickich rozpocznie się Rok 

Jubileuszowy 100-lecia śmierci błogosła-

wionego ks. Bronisława Markiewicza. 

Redakcja kleryckiego kwartalnika Wspól-

nota-Michael przygotowała tomik wierszy 

pt. "O Bronisławie, ogniu naszych serc" 

(tytuł został zaczerpnięty z jednego z wier-

szy ks. Ferdynanda Ochały CSMA), który 

zawiera utwory poświęcone osobie Zało-

życiela Zgromadzeń Michalickich oraz jego 

dziełu. Znajdują się w nim utwory ducho-

wych córek i synów błogosławionego Bro-

nisława Markiewicza, powstałe głównie w 

Miejscu Piastowym oraz w Krakowie. Były 

one w większości publikowane w kwartal-

niku Wspólnota-Michael. 

 

Wiele miejsca w swojej twórczości osobie 

Ojca Założyciela poświęcił ks. Ferdynand 

Ochała CSMA. Jego wiersze, zebrane w 

rozdziale "Gwiazda Przewodnia", wprowa-

dzają Czytelnika w lekturę tego zbiorku. 

Podczas pobytu ks. Ferdynanda w Rzymie 

(w lipcu 1981 r.) narodziły się "Wiersze 

rzymskie". 

 

 

 

Na rozdział "Jesteś wciąż z nami" składają 

się utwory michalickich kleryków publiko-

wane w kwartalniku Wspólnota-Michael, od 

jego powstania w 1981 r., aż po czasy 

obecne. 

 

"Prośba o miłość" - ten rozdział zawiera w 

większości wiersze michalickich autorów, 

które - wpisane w pięciolinię - były i wciąż 

są obecne w repertuarze Kleryckiego 

Zespołu Michael. Niektóre z nich, jak np. 

"Ojczyzna", znane są nie tylko w Polsce i 

nie tylko michalitom czy michalitkom. 

 

Ostatnie dwa rozdziały w tym zbiorku 

poezji - "Coś z chmur, z wiatru i ze stru-

mieni" (autorstwa ks. Marka Wiśniewskie-

go CSMA) oraz "Po Cichu" (ks. Pawła 

Czyrka CSMA) są niecodziennym świadec-

twem wrażliwości, umiłowania piękna 

Stwórcy i stworzenia; są rodzajem poetyc-

kiego dziennika oraz świadectwem ducho-

wego dojrzewania ich autorów. Tomik 

zredagował zespół Wspólnoty-Michael z 

pomocą osób świeckich pod kierunkiem 

ks. Krzysztofa Pelca CSMA. Wydawnictwo 

Michalineum jest wydawcą, sponsorem i 

honorowym mecenasem tego wydania. ks. 

Sylwester Łącki CSMA 

Za: www.michalici.pl  

 

 

 

Zapowiedzi wydarzeń 

 

 

 

Sympozjum  

dla rekolekcjonistów i misjonarzy 

 

Przewodniczący Komisji d/s duszpaster-

stwa KWPZM O. prowincjał Janusz Sok 

CSsR zaprasza wszystkich zakonnych 

rekolekcjonistów i kaznodziei misyjnych na 

tradycyjne sympozjum. W tym roku odpo-

wiedzialnym za zorganizowanie tego sym-

pozjum jest O. dr Kazimierz Fryzeł, re-

demporysta. Odbędzie się ono w dniach 

25-27 października w klasztorze redempto-

rysów w Krakowie (ul. Zamoyskiego 56). 

Oto dokładny program: 

 

Sympozjum – warsztaty dla Misjonarzy i 

Rekolekcjonistów Męskich Zakonów w 

Polsce: Kościół naszym domem 25 – 27 

października 2011. Kraków, ul. Zamoy-

skiego 56, Klasztor Redemptorystów 

 

25. 10. Wtorek 

07.00 – EUCHARYSTIA z homilią – O. 

Kazimierz Malinowski, sekr. gen. KWPZM 

08.00 -  śniadanie 

09.00 -  Ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński 

– Kraków: Współczesna rzeczywistość: 

sekularyzacja, sekularyzm, tendencje  

globalistyczne a przepowiadanie misyjno-

rekolekcyjne.  

10.30  -   kawa 

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

ski – Kraków: Kryzys wspólnoty, domu, 

rodziny,  czy innych grup a  przepowiada-

nie.             

12.30  -  obiad   

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

Ukierunkowanie nauki podczas Sakramen-

tu Pojednania w nurcie hasła roku duszpa-

sterskiego 2011/12                               . 

18.00  -  kolacja. 

 

26.10.  Środa 

07.30 -  Jutrznia z medytacją 

08.00 -  śniadanie 

09.00 -  Ks. dr hab. Edward Staniek – 

Kraków: Teologiczno- homiletyczne treści 

zawarte w temacie roku „Kościół naszym  

domem”.                                                      

10.30 – kawa     

11.00 – Ks. dr hab. Edward Staniek – 

Kraków: Teologiczno-homiletyczne treści 

… c.d. 

12.30 – obiad 

15.30 – Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk 

KUL: Biblijne koncepcje Kościoła jako 

domu. 

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

EUCHARYSTIA z homilią –  O. dr Janusz 

Sok  prowincjał Redemptorystów   

19.15  - kolacja  

 

27.10  Czwartek 

07.00 – EUCHARYSTIA z homilią – Ks. 

gen. Tomasz Sielecki TChr,  przew. 

KWPZM 

08.00 – śniadanie 

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

KUL: Egzegeza biblijnych perykop dla 

tematu roku duszpasterskiego 2011/12. 

10.30 -  kawa 

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

KUL: Egzegeza biblijnych perykop… c.d. 

12.30 – obiad i zakończenie.  

 

Zgłoszenia prosimy kierować na nazwisko 

O. Kazimierz Fryzeł – Kraków, ul. Zamoy-

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

kom. 694 853 688;  poczta email - 

frykaz@op.pl     O. Kazimierz Fryzeł CSsR 

http://www.michalici.pl/news1049.html
mailto:frykaz@op.pl
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Odeszli do Pana 

 

 

ŚP. O. TEODOR GRZYŚKA (1952-2011) SVD

 

W niedzielne przedpołudnie 18 września 

2011 roku odszedł do Pana nagle i nie-

spodziewanie w Keni misjonarz śp. O. 

Teodor Grzyśka w przeddzień swoich 59-

tych urodzin. Przed dwoma miesiącami był 

jeszcze na spotkania misjonarzy-werbistów 

w Pieniężnie, gdzie świętował 30-lecie 

swoich święceń kapłańskich. 

 

Teodor Grzyśka urodził się 19 września 

1952 roku w Katowicach-Piotrowicach jako 

trzeci syn Alojzego i Heleny z domu Laksa. 

Miał jeszcze jedną siostrę i młodszego 

brata. Teodor został ochrzczony w parafii 

pod wezwaniem Najświętszego Serca 

Pana Jezusa. Dodajmy tu od razu, że 

parafia ta w okresie powojennym wydała 

liczne grono kapłanów, w tym wielu werbi-

stów. Misjonarzem-werbistą jest starszy o 

trzy lata brat Teodora, o.  Leon Grzyśka 

pracujący w Brazylii, a najbardziej znanym 

werbistą-misjonarzem pochodzącym z tej 

parafii jest profesor o. Józef Glinka od 46 

lat pracujący w Indonezji.  

 

Szkołę podstawową ukończył Teodor w 

1967 roku. Następnie kontynuował naukę 

w szkole zawodowej, którą zamknął dy-

plomem - mechanik samochodowy. Potem 

uczył się dalej w technikum samochodo-

wym pracując równocześnie zawodowo. 

Maturę techniczną uzyskał wiosną 1974 

roku. Po dłuższych przemyśleniach popro-

sił o przyjęcie do Zgromadzenia Księży 

Werbistów. 8 września 1974 roku rozpo-

czął nowicjat w Pieniężnie, a 26 kwietnia 

1981 roku otrzymał tamże  święcenia 

kapłańskie oraz skierowanie do pracy 

misyjnej w Ghanie.  

 

Po krótkim kursie języka angielskiego w 

Liverpool w Anglii jeszcze w roku 1981 

znalazł się w kraju swego przeznaczenia 

misyjnego w Ganie. Przez sześć lat pra-

cował najpierw w stolicy w Akrze, a na-

stępnie w dość trudnym terenie wśród 

plemienia N'Krobo. Następne dwa lata 

spędził w Anglii, by odświeżyć nadszarp-

nięte siły, równocześnie pomagając w 

Londynie w pracy duszpasterskiej. Potem 

nastąpił powrót do Afryki, tym razem do 

Kenii. Przez 12 sprawował w stolicy Kenii 

Nairobi urząd ekonoma tamtejszej werbi-

stowskiej prowincji misyjnej. W tym czasie 

zajął się również pracą wśród młodzieży w 

pobliskiej szkole nauczycielskiej. W latach 

1993/1994 wybudował gmach seminarium 

dla afrykańskich studentów teologii pocho-

dzących z ościennych krajów. 

 

  

 

W 2002 roku został przeznaczony do pracy 

duszpasterskiej w zachodniej części Kenii 

300 km od Nairobi do Diecezji Eldoret. 

Razem z dwoma werbistami (Słowakiem i 

Indonezyjczykiem) pracuje na obrzeżach 

piątego co do wielkości miasta w Kenii. Tu 

również zajął się duszpasterstwem aka-

demickim oraz pracą w parafii pod wezwa-

niem Ducha Świętego. Dramatyczne chwi-

le przeżywał w roku 2008, kiedy po praw-

dopodobnie sfałszowanych wyborach z 

dnia 27 grudnia 2007 roku, doszło do 

kryzysu politycznego i wojny plemiennej, w 

której setki tysięcy musiało opuścić swoje 

strony rodzinne. Zginęło wiele  ludzi. Uka-

mienowany został ksiądz katolicki Michael 

Kamau Ithonondeka pochodzący z plemie-

nia Kikuyu. Był wicerektorem diecezjalne-

go seminarium Tindinyo. Studia odbywał 

na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzy-

mie. Wiązano z nim wielkie nadzieje na 

przyszłość. Nasi misjonarze też znaleźli się 

w wielkim niebezpieczeństwie. Na teren 

przykościelny schroniło się setki osób, dla 

których trzeba było zatroszczyć się o wodę 

i jedzenie. Na szczęście po kilku miesią-

cach na skutek działań międzynarodowych 

walki plemienne ustały.  

 

O. Teodor Grzyśka miał bardzo sympa-

tyczne usposobienie. Był pogodnym fleg-

matykiem. Dobrze czuł się wśród współ-

braci i wśród ludzi. Obdarzony był licznymi 

talentami. Był między innymi znakomitym 

fotografem. Z okazji swego srebrnego 

jubileuszu kapłaństwa napisał: „Jubileusz 

był dla mnie okazją do refleksji i podzięko-

wania Bogu za dar kapłaństwa, a wam za 

lata troski o mnie, zaufania, modlitw i ofiar 

materialnych. Mimo tysięcy kilometrów 

jakie nas dzielą, wciąż proszę was, nie 

zostawiajcie waszych misjonarzy samych. 

Św. Paweł wołał: „Wszystko mogę w Tym, 

który mnie umacnia", a ja podpisując się 

pod tym tekstem chcę dodać, że wiele 

mogę z tymi, którzy mnie wspomagają". 

Nie zapominajmy o nim teraz, kiedy nie ma 

go już wśród nas żyjących.   

Alfons Labudda SVD 

. 

 

 

 

 

 


