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Wiadomość tygodnia

20-LECIE POWSTANIA RADIA MARYJA
Uroczystości w Toruniu
Dwadzieścia lat temu zaczęło nadawać
Radio Maryja. Uroczystości dziękczynienia
Bogu i Matce Najświętszej za posługę
radia odbyły się 3 grudnia w Toruniu.
Eucharystii w kościele św. Józefa przewodniczył ks. bp Andrzej Suski, ordynariusz diecezji toruńskiej. Homilię wygłosił
ks. abp Leszek Sławoj Głódź.
W uroczystości wzięli udział biskupi, kapłani, zakonnicy i siostry zakonne, parlamentarzyści, senatorowie, przedstawiciele
administracji i samorządowcy oraz tysiące
wiernych z Polski i zagranicy.
Prowincjał Prowincji Warszawskiej Redemptorystów o. Janusz Sok odczytał list
kard. Tarcisio Bertone, Sekretarza Stanu
Stolicy Apostolskiej, który w imieniu Ojca
Świętego
przekazał
okolicznościowe
przesłanie i błogosławieństwo (pełny tekst
przesłania w dalszej części Biuletynu).
Homila ks. abpa Leszka Sławoja Głódzia,
teksty przemówień, a także wypowiedzi
pielgrzymów oraz wiele zdjęć i plików
multimedialnych z uroczystości jubileuszowych - na stronach internetowych
Radia Maryja.
Za: www.redemptor.pl

toryści. Na przestrzeni lat posługę w Radiu
Maryja pełnili i niektórzy nadal pełnią: o.
Jan Mikrut, o. Eugeniusz Karpiel, o. Jan
Ćwikowski, o. Robert Jasiak, o. Henryk
Zienkiewicz, o. Wiesław Majewski, o Tomasz Jońca, o. Piotr Andrukiewicz, o.
Grzegorz Moj, o. Jacek Cydzik, o. Jan
Król, o. Dariusz Pabiś, o. Janusz Dyrek, o.
Piotr Detlaff, o. Marian Sojka, o. Dariusz
Drążek, o. Benedykt Cisoń, o. Waldemar
Gonczaruk, o. Zdzisław Klafka, o. Zbigniew Pieńkos, o. Marcin Krupa. Posługę
w Radiu pełnią także siostry ze Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek. We bezpośrednia współpracę z Radiem zaangażowani są kapłani diecezjalni i zakonni oraz
kilkaset osób świeckich. Większość osób
świeckich i wszyscy duchowni pełnią swą
posługę w Radiu bezinteresownie (wolontariat).
W Polsce jak i po za jej granicami: Europa
i Ameryka Północna działają prężnie Biura
Radia Maryja i Koła Przyjaciół Radia Maryja. Jest to szerszy krąg współpracowników rozgłośni. Istnieją także młodzieżowe
Koła Przyjaciół Radia Maryja oraz dziecięce w postaci zainicjowanych przez Madzię
Buczek Podwórkowych Kół Różańcowych.
Głównym celem Radia Maryja jest ewangelizacja. Opiera się ona na trzech zasad-

Przypomnienie historii radia
Pierwsze pozwolenia na stacje nadawcze
w Toruniu i Bydgoszczy uzyskano w
czerwcu 1991. Radio Maryja zaczęło
nadawać oficjalny sygnał 08 grudnia 1991
roku. Tego dnia do kaplicy rozgłośni z
kościoła św. Józefa procesjonalnie została
wprowadzona figura matki Bożej Fatimskiej – Patronki Radia. Elementy identyfikujące Radio to pozdrowienie: „Niech
będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Teraz i zawsze”
oraz słowa: „Tu Radio Maryja. Katolicki
głos w Twoim domu”. Od dwudziestu lat
na antenie Radia niezmiennie rozbrzmiewa sygnał „Bogarodzicy”.(…)
Dyrektorem Radia Maryja jest o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR. Jego najbliższymi
współpracownikami są Ojcowie Redemp-
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niczych nurtach: codziennej katechezie,
modlitwie i kontakcie ze słuchaczami.
Radio Maryja odgrywa w naszej Ojczyźnie
niezwykle ważną rolę. Prof. Piotr Jaroszyński w artykule pt. „O honor Polski i
godność Kościoła” napisał: „Radio Maryja
odradza polskość w Narodzie, który na
różne sposoby i z różnych powodów nie
może w pełni wyrazić siebie, nie może
pokazać swoich możliwości, nie może
podjąć się realizacji ambitnych planów,
jest ciągle spychany na margines. Tymczasem dzięki Radiu Naród nasz odzyskuje swoją cześć i wiarę w siebie, w swoje
talenty i zdolności, w swoją społeczną
solidarność”.
Wokół Radia powstało również wiele dzieł
podejmujących posługę apostolstwa w
Polsce i poza jej granicami. W 1996 roku
w Szczecinku powstała Fundacja „Nasz
Przyszłość”, która prowadzi działalność
wydawniczą, popularyzuje dobrą książkę.
Przy Fundacji utworzono w 1998 roku
Prywatne Liceum Ogólnokształcące i
Szkołę Podstawową. We Wrocławiu istnieje Fundacja Lux Veritatis, która przy pomocy nowoczesnych środków audiowizualnych niesie Dobrą Nowinę. Fundacja
oferuje wiele filmów fabularnych, reportaży, jest także właścicielem Telewizji

Trwam. 29 stycznia 1998 roku ukazał się
pierwszy numer „Naszego Dziennika”.
Gazeta podejmuje tematykę dotyczącą
życia społecznego, kulturalnego, politycznego i religijnego. Propagują wartości
chrześcijańskie oraz wielowiekową tradycję i kulturę polską. W października 2001
roku w Toruniu rozpoczęła działalność
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Jej rektorem jest o. dr Krzysztof
Bieliński CSsR. Fundacja prowadzi także
prace badawcze poszukujące źródeł
energii odnawialnej w Toruniu. Niedługo
rozpocznie nadawanie nowy portal internetowy, na którym słuchacze będą mogli
znaleźć najważniejsze wydarzenia z życia
Kościoła, kraju i świata, ale także wybrane
audycje radiowe i telewizyjne, adresy,
informacje. Będą mogli także uczestniczyć
w dyskusji na forum. Radio Maryja cały
czas się rozwija.

Św. pamięci ks. prof. Janusz Nagórny
pisał przed sześcioma laty na łamach
„Naszego Dziennika”: „Radio Maryja –
wraz ze wszystkimi inicjatywami towarzyszącymi wrosło już w polski „krajobraz
medialny”. Ogromnie wielu Polaków –
zarówno w kraju, jak i poza jego granicami
– nie wyobraża sobie swej codzienności
bez tego bogatego w różnorodne treści
przesłania, które umacnia i pogłębia wiarę,
pomaga głębiej odczytać nasza narodową
tożsamość, a także pozwala lepiej zrozumieć aktualne wyzwania, jakie stoją przed
społeczeństwem. Wokół Radia Maryja
zrodziło się szerokie środowisko społeczne (…)” (Nasz Dziennik, 3/4 września
2005).
Posługa w Radiu Maryja wymaga ciągłego
kontaktu ojców z różnego rodzaju specjalistami, osobami zaangażowanymi w

rożne szczeble życia społecznego, intelektualistami, profesorami, księżmi biskupami. Wywiadów Radiu Maryja udzielili m.in.:
ks. kard. Tarcisio Bertone – sekretarz
stanu Stolicy Apostolskiej, najbliższy
współpracownik Ojca Świętego Benedykta
XVI, ks. kard. Franc Rodé – Prefekt Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego,
ks. kard. William. J. Levada – Prefekt
Kongregacji Nauki Wiary i Przewodniczący Papieskiej Komisji Biblijnej, ks. kard.
Zenon Grocholewski – prefekt watykańskiej Kongregacji Edukacji Katolickiej. W
audycjach Radia Maryja gościli m.in. Jan
Moor Jankowski – żołnierz Armii Krajowej i
ekspert medycyny sądowej oraz Herbert
Marshall McLuhan – kanadyjski teoretyk
komunikacji.
Za: www.radiomaryja.pl

Wiadomości krajowe

Pielgrzymka wdów i dziewic konsekrowanych na Jasną Górę
Pielgrzymka Stanu Dziewic i Stanu Wdów
trwała w sobotę, 3 grudnia na Jasnej Górze. Spotkanie odbyło się pod hasłem:
„Kościół naszym Domem”.O godz. 11.00
została odprawiona Msza św. przed Cudownym Obrazem pod przewodnictwem
bpa Kazimierza Gurdy, przewodniczącego
Komisji Episkopatu Polski ds. Instytutów
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń
Życia Apostolskiego.

by prowadzące życie pustelnicze. Osoby te
otrzymały od Jezusa szczególne dary,
szczególną łaskę po to, aby mogły realizować swoje powołanie, powołanie, które
ma swój wzór w Maryi, powołanie służby
Jezusowi w Jego Kościele”.
Pielgrzymka to jeden z elementów rekolekcji, które rozpoczęły się w czwartek,
1grudnia i potrwają do niedzieli, 4 grudnia
w Domu Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej
w Częstochowie. Rekolekcje prowadzą
członkowie Podkomisji KEP ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego: ks.
Piotr Walkiewicz – dla dziewic konsekrowanych i kandydatek do tego stanu oraz o.
Wiesław Łyko – dla wdów konsekrowanych. Msze św. rekolekcyjne są odprawiane w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze.
Za: www.jasnagora.com

Uroczystości 100-lecia
wskrzeszenia semiprowincji
polskiej karmelitów bosych

Kierując słowa do przedstawicielek stanu
dziewic i wdów, w homilii bp Kazimierz
Gurda powiedział: „My również znajdujemy
się na tej samej drodze, co Maryja, my
również każdego dnia wypowiadamy te
same słowa, które Ona powiedziała do
Archanioła Gabriela: ‘niech mi się stanie
według Twojego słowa’, i w rytm tych słów
podejmujemy wyzwania, jakie Bóg codziennie stawia przed nami. Te słowa w
szczególny sposób rozbrzmiewają w sercach osób życia konsekrowanego, które
przynależą do Jezusa przez praktykowanie
rad ewangelicznych: czystości, posłuszeństwa i ubóstwa. Te słowa rozbrzmiewają w
sercach tych osób, które wybrały indywidualne formy życia konsekrowanego (…)
Na tę Maryjną drogę ufności i szczęścia
weszły dziewice konsekrowane, weszły
konsekrowane wdowy i wdowcy oraz oso-

Wskrzeszenie 100 lat temu Semiprowincji
Polskiej Karmelitów Bosych było okazją
zorganizowania sesji jubileuszowej, jaka
miała miejsce 1 grudnia 2011 r. w klasztorze w Krakowie przy ul. Rakowickiej 18 i w
gmachu Karmelitańskiego Instytutu Duchowości.
Zorganizowali ją obaj przełożeni prowincjalni: o. dr Andrzej Ruszała OCD, prowincjał Prowincji Krakowskiej, i o. Roman
Hernoga OCD, prowincjał Prowincji Warszawskiej. Gościem specjalnym był o.
Albert Wach OCD z Rzymu, definitor generalny zakonu, który również zaprezentował
wykład o miejscu Karmelu Terezjańskiego
we współczesnej kulturze. Jubileuszowy
wykład historyczny wygłosił o. dr Piotr
Neumann OCD z Poznania. Udział wzięły
władze obu Prowincji i liczni delegaci
wspólnot karmelitańskich z Polski, Ukrainy,
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Słowacji, Niemiec, Łotwy, Burundi i Rwandy.
Była to dobra okazja do ożywienia pamięci
historycznej, kształtującej duchową tożsamość oraz do refleksji nad wyzwaniami,
jakie stawia karmelitom bosym w obecnych
czasach Kościół.

Wskrzeszenie Semiprowincji Polskiej 20
października 1911 r. było ważnym momentem w czterystuletniej historii zakonu na
ziemiach polskich. W ciągu 100 lat dynamicznego duchowego rozwoju z kilku
istniejących wówczas klasztorów braci i
sióstr powstały dwie prowincje.
Polscy karmelici bosi są dziś obecni na 5
kontynentach, w 14 państwach, w 41
wspólnotach braci i 37 wspólnotach sióstr
karmelitanek bosych. Już same liczby
skłaniają do wielkiej wdzięczności i uwielbienia Bożego Miłosierdzia. o. Włodzimierz
Tochmański OCD

„Bene Melitu” – nagroda dla
prowincjała kamilianów
W Światowym Dniu Cukrzycy Polskie
Towarzystwo Diabetologiczne wręczyło
Nagrody „Bene Melitus”, honorujące osoby
wyróżnione za działalność na rzecz osób
chorych z cukrzycą. Podczas konferencji
prof. Leszek Czupryniak, prezes Polskiego
Towarzystwa Diabetologicznego, wręczył

nagrody PTD „Bene Melitus” ks. Arkadiuszowu Nowakowi, pomysłodawcy „Koalicji
na rzecz Walki z Cukrzycą”, oraz Jerzemu
Owsiakowi prezesowi Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy (WOŚP).
Jak tłumaczył prof. Czupryniak, z inicjatywy prowadzonego przez ks. Arkadiusza
Nowaka Instytutu Praw Pacjenta, powstała
„Koalicja na rzecz Walki z Cukrzycą”,
dzięki której zwiększył się poziom świadomości społecznej na temat cukrzycy.
- Jestem od lat w swojej działalności społeczno-publicznej przekonany o tym, że
wszelkie działania wspólne, szczególnie
dotyczące troski o pewną grupę chorych,
są o wiele lepsze i ważniejsze, niż działanie w pojedynkę – powiedział ks. Arkadiusz Nowak odbierając nagrodę. (…)
Za: www.kamilianie.pl

Zakończenie Konferencji Prowincjalnej sercanów o posłudze w domach rekolekcjyjnych
1 grudnia, w Warszawie zakończyła się VII
Konferencja Prowincjalna Księży Sercanów. Jej hasłem były słowa: „Prorocy
miłości i słudzy pojednania”. W czasie
czterech dni konferencyjnych zastanawiano się nad sercańskim modelem posługi
apostolskiej w domach rekolekcyjnych
prowadzonych przez polskich sercanów.

Ostatni dzień Konferencji Prowincjalnej
miał charakter dyskusyjny i podsumowujący. Na wstępie sesji przedpołudniowej głos
zabrał prowincjał ks. Artur Sanecki SCJ.
Przypomniał, że Konferencja Prowincjalna
ma charakter konsultacyjno – doradczy,
stąd cenna jest każda konstruktywna uwaga dotycząca sercańskiego modelu posługi
apostolskiej w domach rekolekcyjnych.
Zachęcił do otwarcia dyskusji plenarnej na
temat struktury i efektywnego wykorzystania remontowanego domu w Krakowie –
Płaszowie. Padało wiele sugestii, jak również konkretnych propozycji i rozwiązań.
We wszystkich wypowiedziach wykazywano troskę o jak najlepsze wykorzystanie
Domu Macierzystego z zachowaniem jego
sercańskiego dziedzictwa i misji w Kościele.
Po zamknięciu dyskusji i krótkiej przerwie,
wikariusz prowincjalny ks. Dariusz Salamon SCJ przedstawił zarys dokumentu
końcowego wraz z wnioskami, które były
owocem refleksji i dyskusji poprzednich
dni. Dotyczyły one stanu faktycznego

sercańskich domów rekolekcyjnych oraz
sugestii na przyszłość, ze szczególnym
uwzględnieniem remontowanego domu w
Krakowie – Płaszowie. Wnioski te następnie poddano pod głosowanie. Wyniki
wspólnych ustaleń i ostateczna redakcja
dokumentu końcowego będą dostępne w
najbliższym czasie.
Na koniec Ksiądz Prowincjał podziękował
wszystkim za dobrą, braterską atmosferę,
rzeczową dyskusję i uwagę poświęconą
tematowi: „Prorocy miłości i słudzy pojednania”. Sercański model posługi apostolskiej w domach rekolekcyjnych Prowincji
Polskiej. Następnie ogłosił zamknięcie VII
Konferencji Prowincjalnej. Wszystkie owoce czterech dni konferencji polecono Bogu
podczas koncelebrowanej Mszy św. pod
przewodnictwem ks. Artura Saneckiego
SCJ.

Nowe projekty
„ekologicznego jubilata”

przyrody przedstawili najnowsze swoje
projekty: „Ogrody Świętego Franciszka” i
projekt edukacji ekologicznej „Czyńcie
sobie ziemię kochaną”. Jms

Doroczna Rada Prowincji
Misjonarzy Świętej Rodziny
W dniach 15-18 listopada 2011 r. w Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej
odbyła się doroczna Rada Prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny.
W ramach tegorocznego spotkania podjęto
refleksję na temat relacji przełożonypodwładny, który zasugerowany został
przez Zarząd Generalny MSF dla wszystkich piętnastu Prowincji Misjonarzy Świętej
Rodziny. W Polskiej Prowincji temat ten
został sprecyzowany następująco: Wspólnota życia i modlitwy – troska przełożonego i podwładnych o realizację powołania
zakonnego.

29 listopada minęła 32. rocznica ogłoszenia przez Jana Pawła II św. Franciszka
patronem ekologów. Przedwczoraj w Krakowie chrześcijańscy ekolodzy świętowali
30-lecie Ruchu św. Franciszka z Asyżu,
który jest odpowiedzią na decyzję papieża.
„Prosimy Cię, Święty Franciszku, oświeć
nas, abyśmy uczyli się szacunku dla przyrody, zewsząd dzisiaj zagrożonej. Niech
dzięki naszej postawie i współpracy innych
przyroda będzie na nowo traktowana po
bratersku, by mogła służyć wszystkim
ludziom oraz na chwałę Boga Stworzyciela” – modlili się w bazylice św. Franciszka
w Krakowie franciszkańscy ekolodzy. W
poniedziałek 28 listopada obchodzili jubileusz 30-lecia istnienia swojego stowarzyszenia – Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu (REFA).
Dziękowali ponadto Bogu za świat stworzony i św. Franciszka, a ludziom za zaangażowania się na rzecz ochrony przyrody i
kształtowania postaw proekologicznych
wśród młodego pokolenia. Z tej racji podczas uroczystości przyznano honorowe
członkowstwo profesorom trzech uczelni:
Janowi Dobrowolskiemu z Akademii Górniczo-Hutniczej, ks. Maciejowi Ostrowskiemu z Uniwersytetu Papieskiego Jana
Pawła II i Zbigniewowi Mirkowi z Instytutu
Botaniki Polskiej Akademii Nauk.
Ekolodzy w sposób wyjątkowo serdeczny
podziękowali temu, który 30 lat temu zainspirował franciszkanów do powołania do
istnienia REFA – prof. Zbigniewowi Wierzbickiemu, pracownikowi naukowemu Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. 90-letni
uczony z pasją opowiadał prawnukom –
jak określił młodych działaczy – o początkach franciszkańskiego ruchu.Honorowy
członek stowarzyszenia z całą mocą podkreślił, że „REFA to nie tylko ruch ochrony
przyrody, ale ruch głęboko edukacyjny”.
Mimo jubileuszu, chrześcijańscy ekolodzy
nie poprzestali na modlitwach i podziękowaniach, ale zgromadzonym miłośnikom
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W związku z powyższym na Radę Prowincji przybył Przełożony Generalny Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny z Rzymu Ks. Edmund Jan Michalski MSF. On
też wygłosił dwie prelekcje: Podstawowe
zasady komunikacji we wspólnocie domowej oraz Rola przełożonego domowego
wobec wspólnoty w świetle Konstytucji. W
ramach wykładów uczestnicy Rady mogli
wysłuchać również referatu Asystenta
Prowincjalnego Ks. Piotra Pietrzyka MSF
pt.: Odpowiedzialność przełożonego i
wspólnoty za modlitwę jako fundament
życia wspólnotowego. Zaproszonym prelegentem spoza Zgromadzenia Misjonarzy
Świętej Rodziny był O. Prof. dr hab. Bronisław Wenanty Zubert OFM, (m.in. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, doktor honoris causa
Katolickiego Uniwersytetu Pétera Pázmány
w Budapeszcie), który przedstawił kwestie
relacji przełożony-podwładny w świetle
Kodeksu Prawa Kanonicznego i podzielił
się swoim bogatym doświadczeniem z
życia zakonnego. Uczynił to w wykładzie
zatytułowanym: Narzędzia prawne przełożonego domowego wobec niesubordynacji
podwładnych.
Wysłuchane prelekcje stały się podstawą
do dyskusji, a następnie do pracy w grupach, której owoce przedstawione zostały
ponownie na plenum. Rada Prowincji
zapoznała się także z dokumentem, przygotowanym przez Komisję Prowincjalną
powołaną do życia po Kapitule Prowincjalnej 2010 – Linie odnowy Polskiej Prowincji

MSF w latach 2012-2014, a także z projektem Statutu Stowarzyszenia Przyjaciół
Misjonarzy Świętej Rodziny, który jest w
trakcie redagowania przez Komisję Formacyjną przy Zarządzie Generalnym.
W trakcie obrad Rada Prowincji podjęła
także, jak co roku, niektóre najbardziej
istotne sprawy bieżące Polskiej Prowincji
MSF. Ks. Bogdan Mikruta MSF

wiu. Dochód z tegorocznej imprezy zostanie wykorzystany na remont środowiskowej świetlicy dla dzieci, którą prowadzi
Fundacja Nowa Dominikańska.
„Prosimy mieszkańców, aby przynosili na
klasztorną furtę zabawki, bibeloty, drobne
artykuły papiernicze, używane ubrania,
buty oraz książki, które będziemy sprzedawać na naszym kiermaszu” – mówi
koordynatorka
jarmarku,
Magdalena
Kamzol.

Dominikańskie jarmarki pomogą
rodzinom
Na pomoc biednym rodzinom wielodzietnym zostanie przeznaczony dochód z
dorocznego Charytatywnego Jarmarku św.
Mikołaja, który 4 grudnia odbędzie się na
placu przy kościele ojców dominikanów w
Gdańsku. Przedświąteczne kiermasze
charytatywne odbywają się w czasie Adwentu także w innych klasztorach dominikańskich.

Studenci z prowadzonego przez wrocławskich dominikanów Duszpasterstwa Akademickiego „Dominik” przygotują też z
produktów podarowanych im przez wrocławian świąteczne wypieki, które będą
sprzedawać podczas jarmarku.
O zbiórkę darów w postaci maskotek,
zabawek i słodyczy proszą też wiernych
ojcowie dominikanie w Jarosławiu. Zebrane rzeczy zostaną użyte do loterii fantowej
podczas kiermaszu charytatywnego, który
odbędzie się 18 grudnia, a uzyskane pieniądze przekazane najuboższym rodzinom
w prowadzonej przez zakonników parafii
Matki Bożej Bolesnej.

dalem 70-lecia Stowarzyszenia Inżynierów
Polskich „Polonia Technica” w Nowym
Jorku. Medal wraz z pismem przesłał
wiceprezes Stowarzyszenia dr Janusz W.
Romański.
Za: www.jasnagora.com

Mistrzowie we franciszkańskich
habitach
Reprezentanci seminarium duchownego
franciszkanów z Krakowa zdobyli tytuł
wicemistrzów, a indywidualnie br. Marcin
Guzik OFMConv wywalczył mistrzostwo
podczas 14. Mistrzostw Polski Wyższych
Seminariów Duchownych w Tenisie Stołowym.
W dniach 28-30 listopada br. w Częstochowie odbyły się 14. Mistrzostwa Polski
Wyższych Seminariów Duchownych w
Tenisie Stołowym. W turnieju wzięło udział
15 zespołów, reprezentujących seminaria
duchowne z całej Polski. Krakowskie seminarium franciszkanów reprezentowali:
br. Marcin Guzik, br. Jacek Bielecki i br.
Roman Janusz.

W każdą niedzielę Adwentu odbywa się
natomiast Kiermasz Bożonarodzeniowy
przy kościele dominikanów w UstroniuHermanicach. Odwiedzający kiermasz
mogą kupować świąteczne ozdoby. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na
wsparcie świetlicy dla dzieci prowadzonej
przez Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i
Rodzin „Ponad Granicami”.
Za: www.dominikanie.pl

Po trzykroć uznanie dla
O. Eustachego Rakoczego, paulina

„W czasach kryzysu rodzinom wielodzietnym jest najtrudniej, więc tym bardziej
powinniśmy je wspierać. Wcześniej zresztą
kilka takich rodzin zgłosiło się do nas po
pomoc i dlatego zdecydowaliśmy, że w
czasie tegorocznego jarmarku będziemy o
nich pamiętać” – mówi przeor gdańskich
dominikanów, o. Michał Mitka.
W ramach całodniowego jarmarku – który
w tym roku odbywał się będzie pod hasłem: „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem” – czynny będzie m.in. punkt zbiórki
używanej odzieży dziecięcej, która trafi
następnie do dzieci z najuboższych rodzin.
Przez cały tydzień gdańszczanie mogli też
przynosić do zakrystii kościoła dominikanów nieprzydatne im już książki. Podarowane tytuły zostaną wystawione na jarmarkowym Kiermaszu Starych Książek, a
dochód ze sprzedaży przeznaczony na
pomoc potrzebującym.
11 grudnia charytatywny Jarmark Dominikański już po raz 21. odbędzie się w refektarzu klasztoru dominikanów we Wrocła-

Jasnogórski kapelan Żołnierzy Niepodległości o. Eustachy Rakoczy został odznaczony przez Rycerstwo Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy „Gwiazdą Komandorską”. Uroczystość miała miejsce w niedzielę, 6 listopada br. podczas odbywającej się
na Sali Rycerskiej inwestytury. Stosowną
laudację uzasadniającą to wyróżnienie
wygłosił Koadiutor Rycerstwa prof. Jerzy
Jurkiewicz. Następnie „Gwiazdę Komandorską” wręczył o. Rakoczemu Dziekan
Rycerstwa o. Jan Nalaskowski. Ceremonii
tej towarzyszyły jasnogórskie intrady.
W niedzielę, 20 listopada br. o. Eustachy
Rakoczy uhonorowany został przez Józefa
Hojdę, króla Bractwa Kurkowego z Krakowa „Guzem Oracewicza”. Ceremonia miała
miejsce w ramach Pielgrzymki Bractwa
Kurkowego na Jasną Górę. Kiedy król
Józef Hojda wręczał o. Rakoczemu odznaczenie, Bracia Kurkowi swoim zwyczajem
podnieśli w górę karabele i trzykrotnie
zawołali: „Wiwat Ojciec Rakoczy!”.
W uznaniu za wybitne zasługi wniesione
we współpracę z polskimi inżynierami i za
duszpasterskie wsparcie Stowarzyszenia i
profesjonalnej Polonii w Ameryce o. Eustachy Rakoczy został uhonorowany me-
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W turnieju drużynowym zdobyli oni tytuł
wicemistrzów Polski, w finale nieznacznie
ulegając WSD Świdnica 2:3. A wcześniej
pokonali kolejno: WSD Kielce 3:0, WSD
Paradyż 3:0, WSD Świdnica 3:1, WSD
Radom 3:1 i WSD Kraków 3:0.
Jest to duży sukces franciszkańskich sportowców. Należy przypomnieć, że zakonnicy z WSD w Krakowie już trzeci rok z
rzędu grają w wielkim finale tej imprezy.

Natomiast turniej indywidualny był pokazem wielkiej formy, zeszłorocznego wicemistrza, a tegorocznego mistrza Polski,
którym został bezapelacyjnie br. Marcin
Guzik OFMConv, wygrywając wszystkie
swoje spotkania. W finale pokonał Norberta Turczykowskiego z WSD Legnica 3:1 i
był to jedyny set przegrany przez br. Marcina w całych zawodach.
Pierwsze Mistrzostwa Polski Wyższych
Seminariów Duchownych w tenisie stołowym zorganizowano w 1999 roku z inicjatywy ks. Jana Wątroby, ówczesnego rektora częstochowskiego seminarium oraz
kleryków działających w Klubie Uczelnianym Akademickiego Związku Sportowego
WSD Częstochowa oraz Wiesława Pięty –
wiceprezesa Klubu Uczelnianego AZS
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie.
Za: www.franciszkanie.pl

Dokument Stolicy Apostolskiej

Przesłanie Ojca Świętego Benedykta XVI na 20-tą Rocznicę powstania Radia Maryja
Wielebny Ojciec Prowincjał Janusz Sok,
C.S.S.R., Przełożony Warszawskiej Prowincji Redemptorystów
Ojciec Święty Benedykt XVI, łącząc się
duchowo z uczestnikami uroczystości 20lecia Radia Maryja, za moim pośrednictwem przesyła na ręce Ojca Prowincjała
pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo Założycielowi i Dyrektorowi Radia,
Ojcu Tadeuszowi Rydzykowi, wszystkim
pracownikom duchownym i świeckim,
wolontariuszom oraz tym, którzy za przyczyną tej katolickiej rozgłośni znajdują
umocnienie w wierze na drodze do spotkania z Bogiem.
Radio Maryja zostało erygowane przez
Biskupa Chełmińskiego w Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny, 8 grudnia 1991 roku w Toruniu. W tym niełatwym dla waszego Kraju
okresie odejścia od systemu negującego
wolność słowa i narzucającego monopol
władzy na informację, potrzebne było
powstanie nowych katolickich mediów,
które dotarłyby do wszystkich z orędziem
zbawienia i rzetelną informacją.
Tak myślał Błogosławiony Papież Jan
Paweł II, który zwracając się do Was,
powiedział: „Wielka jest dzisiaj potrzeba
przepowiadania Ewangelii w naszej Ojczyźnie. Potrzebne jest ludziom autentyczne słowo. Słowo, które buduje, a nie dzieli,
które wlewa otuchę w zalęknione serca;
słowo czyste, proste, głoszące miłość i
prawdę. Takim słowem jest orędzie zbawienia. Jest nim sam Chrystus. Tego właśnie słowa wy jesteście głosicielami” (Audiencja Generalna, 23.03.1994). Papież,
wasz Rodak, wyznał również: „Dziękuję
Radiu Maryja za to wielorakie i ofiarne
zaangażowanie się w apostolstwo słowa,
które dzisiaj jest tak bardzo ważne i tak
bardzo potrzebne w naszym kraju” (Audiencja dla Radia Maryja, 18.04.1996). On
sam zawierzył wasze Radio opiece Maryi,
głównej Patronki Radia, w słowach: „Was
wszystkich, wasze apostolstwo oddaję w
opiekę Najświętszej Maryi Panny, którą
czcimy jako Gwiazdę Ewangelizacji (…).
Maryjo, Gwiazdo Ewangelizacji, prowadź
nas! Prowadź Radio Maryja i bądź jego
Opiekunką!
(Audiencja
Generalna,
23.03.1994); „Niech Maryja, Gwiazda
nowej ewangelizacji prowadzi wasze radio
na spotkanie nowych ludzi i nowych czasów” (Pielgrzymka do Polski, Toruń,
7.06.1999).
W duchu tego zawierzenia i przy nieugiętej
woli wierności Urzędowi Nauczycielskiemu
Kościoła i jego Pasterzom, Radio Maryja

mogło, mimo trudności, owocnie rozwinąć
swą działalność w kraju i zagranicą, zasiewając ziarno słowa w sercach ludzkich.
Po dwudziestu latach nieprzerwanej działalności na wielu płaszczyznach, można
przyznać, że plon tego zasiewu jest obfity.
W pierwszym rzędzie na falach waszego
Radia doświadczyć można spotkania z
Bogiem poprzez modlitwę i katechezę,
„dwa istotne elementy, które wyróżniają
radio katolickie spośród innych rozgłośni”
(Audiencja dla Radia Maryja, 16.10.1997):
codziennie transmitowana jest Msza św.,
Modlitwa Brewiarzowa, Anioł Pański, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego,
Apel Jasnogórski z Częstochowy, Godzinki
do NMP i inne modlitwy okresowe, jak na
przykład Gorzkie Żale. Codzienna katecheza ubogacana jest udziałem księży
Biskupów, a nierozerwalna więź ze Stolicą
Apostolską przejawia się w transmisjach
wszystkich Pielgrzymek zagranicznych
Ojca Świętego, środowych Audiencji Ogólnych, modlitwy Anioł Pański z Papieżem,
wiadomości Radia Watykańskiego oraz
ważniejszych wydarzeń z życia Stolicy
Świętej i Kościoła Powszechnego. Transmitowany jest ponadto Tygodnik wiadomości z Watykanu Octava Dies, jak również
serwis informacyjny z Ziemi Świętej Terra
Santa News.
Ojciec Święty Benedykt XVI wyraża swą
radość z faktu, że dzięki Radiu Maryja i
związaną z nim Telewizją „Trwam”, Jego
Podróże Apostolskie, Audiencje środowe i
inne wystąpienia mogą być odbierane w
Polsce w języku ojczystym. Jest to wyraźny wkład w przybliżanie Misji Piotrowej w
waszym Kraju i wśród waszych Rodaków
na obczyźnie.
Nie bez znaczenia pozostaje również
działalność
chrześcijańsko-społeczna
waszego Radia. Znany i religijnie cenny
jest wspólnotowy wymiar słuchaczy Radia
Maryja, rodzin, młodzieży, a zwłaszcza
wspaniały i jedyny tego rodzaju fenomen
Podwórkowych Kółek Różańcowych gromadzących ok. 150 tysięcy dzieci w różnych częściach świata, które wyrażają swą
miłość do Matki Zbawiciela poprzez regularną, codzienną modlitwę różańcową. Z
myślą o formacji młodzieży i w trosce o
katolickich dziennikarzy działa już od 10 lat
w Toruniu Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, a prasowy wymiar
dziennikarstwa reprezentuje znany w
Polsce dziennik.
Radio Maryja pielgrzymuje też po ojczystej
ziemi, transmitując Msze św. i inne nabożeństwa z wielu sanktuariów, diecezji i
parafii oraz śledzi wydarzenia z życia
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Kościoła w Polsce. Słuchacze Radia Maryja stają na pielgrzymich szlakach do Częstochowy, do Rzymu i do tzw. amerykańskiej Częstochowy w Stanie Pensylwania.
Specyfiką tego Radia jest również to, że
każdy może wziąć udział w otwartym programie dyskusyjnym „Rozmowy niedokończone”, telefonicznie uczestnicząc w programie transmitowanym na żywo. Należy
wspomnieć także o środowiskach naukowych, kulturalnych i społecznych skupiających się wokół Radia Maryja i opowiadających się jasno za nauką moralną Kościoła
katolickiego w obronie życia, od jego poczęcia do naturalnej śmierci, i w obronie
rodziny opartej na odpowiedzialnym i przez
Boga pobłogosławionym związku mężczyzny i kobiety oraz na chrześcijańskim
wychowaniu potomstwa. Wspomniane
formy religijnego oddziaływania na rzesze
radiosłuchaczy, szczególnie w stosunku do
osób niepełnosprawnych, chorych i posuniętych w latach, które nie mogą uczestniczyć osobiście w programach duszpasterskich swoich diecezji czy parafii, stanowią
nieoceniony wkład w misję ewangelizacyjną Kościoła w Polsce i współgrają z drogą
Nowej Ewangelizacji, wytyczoną przez
Urząd Nauczycielski Kościoła.
Na zakończenie pragnę przytoczyć słowa
Papieża, waszego Rodaka, Błogosławionego Jana Pawła II, skierowane do Was
podczas jednej z pielgrzymek do Rzymu:
„Niech Wasze radio służy prawdziwej
informacji, przepojonej miłością i opartej na
sprawiedliwości. Niech przyczynia się do
kształtowania ludzkich sumień w duchu
nauki Chrystusa” (Audiencja Generalna,
23.03.1994).
Ojciec Święty Benedykt XVI, dziękując
Wam za 20 lat ofiarnej misji ewangelizacyjnej, prosi Boga, za przyczyną Matki
Najświętszej, Patronki Radia Maryja, aby
to dzieło przenikania wiary do sumień
ludzkich, prowadzone przez Zgromadzenie
Zakonne Redemptorystów w Polsce i na
świecie, zaowocowało trwałym zwycięstwem dobra nad złem i przyczyniło się do
dobra wielu chrześcijan i całego waszego
Kraju.
W tym duchu, łączę się i ja w radości, jaką
przeżywacie, i pozdrawiam wszystkich
uczestników uroczystości oraz radiosłuchaczy.
Watykan, 1 grudnia 2011 r.
+ Tarcyzjusz Kardynał Bertone
Sekretarz Stanu
Za: www.redemptor.pl

Wiadomości zagraniczne

30-lecie objawień maryjnych w
Kibeho
Ok. 40 tys. pielgrzymów z całego regionu
Wielkich Jezior, a także z Europy i USA
wzięło udział w Eucharystii upamiętniającej
30-lecie objawień maryjnych w Kibeho. Są
to jak dotąd jedyne objawienia w Afryce
uznane przez Kościół. Rozpoczęły się one
28 listopada 1981 r.
Jubileuszowe uroczystości w sanktuarium
Matki Słowa trwały od 26 listopada. Tysiące osób przybyły na nie pokonując pieszo
setki kilometrów. Pielgrzymów nie zniechęciły nawet tropikalne deszcze, jakie w
tych dniach nawiedziły Rwandę. Liturgii
jubileuszowej przewodniczył miejscowy
ordynariusz Augustin Misago, a sprawowało ją ponad 100 kapłanów. W homilii bp
Misago przypomniał, że wzywające do
nawrócenia i pojednania orędzie Matki
Słowa jest przesłaniem nie tylko dla Afryki,
ale dla całego świata.

rzecz pojednania zostały bardzo mocno
podkreślone w czasie uroczystości związanych z 30. rocznicą objawień i 10. rocznicą zatwierdzenia ich przez Kościół” –
dodał polski pallotyn. Podsumowując jubileuszowe obchody rektor sanktuarium
zaznaczył, że pilnym wyzwaniem jest
przygotowanie choćby najskromniejszej
bazy noclegowej dla pielgrzymów. Jest to
kolejny krok w rozwoju infrastruktury, bo
pierwszym było zapewnienie przybywającym ludziom swobodnego dostępu do
wody pitnej.
Miejsce objawień Matki Słowa w Kibeho
odwiedza co roku pół miliona pielgrzymów
z całego świata. Więcej informacji, także
po polsku, na stronie sanktuarium
www.kibeho-sanctuary.com
Za: Radio Watykańskie

Co stało się z fuga mundi?
Benedyktyni i cystersi o kondycji
współczesnego monastycyzmu
Internet, indywidualizm i poważne zranienia emocjonalne to główne wyzwania
stojące dziś przed nowym pokoleniem
mnichów. Na ten temat obradowali ostatnio
w Ligugé we Francji członkowie Przymierza Międzyklasztornego. Należy do niego
450 opactw benedyktyńskich i cysterskich
na całym świecie.

Jak podkreśla rektor sanktuarium ks. Zbigniew Pawłowski SAC, w czasie liturgii
modlono się szczególnie o pokój i pojednanie. Wskazano też na znaczenie Kibeho
dla nowej ewangelizacji. „Sanktuarium i
objawienia Matki Bożej w Kibeho są takim
nowym, aktualnym narzędziem dla dzieła
nowej ewangelizacji, do którego tak często
zachęca nas Benedykt XVI. Jest to sprawa
bardzo pilna nie tylko dla Afryki, ale dla
całego Kościoła” – zauważa polski misjonarz. Jak dodaje, druga rzecz, o którą
szczególnie się modlono w czasie jubileuszowych uroczystości, to cud pojednania.
„Wierzymy, że Kibeho jest miejscem, w
którym gromadzą się ludzie z różnych
narodów i plemion, by doświadczyć prawdziwej wspólnoty. Dzięki temu podziały
odczuwalne w codziennym życiu, przestają
być widoczne, a co za tym idzie także rany
powoli dają się zabliźniać” – mówi ks.
Pawłowski. Wskazuje zarazem, że „wszelkie starania Kościoła idą także w tym kierunku, by sanktuarium Matki Słowa stało
się centrum, które poprzez modlitwę, spotkania, konferencje i studia będzie pracowało na rzecz pojednania narodów. Jestem przekonany, że te dwa elementy:
konieczność ewangelizacji i działania na

Zagrożenia i przemiany współczesnych
społeczeństw nie omijają naszych wspólnot – twierdzi o. Notker Wolf OSB, opatprymas, czyli najwyższy reprezentant
wspólnot benedyktyńskich na świecie.
Sam znany jest z tego, że gra na gitarze
elektrycznej i publicznie wykonuje nagrania
takich zespołów, jak Deep Purple czy
AC/DC. Również do naszych wspólnot
zakrada się duch współczesnego indywidualizmu – przyznaje o. Wolf.

żyć na własną rękę, szukać w nim wytchnienia czy wyrabiać sobie opinię – mówi
o. Cornuau.
We współczesnych klasztorach nawet
posłuszeństwo nie obowiązuje w takiej
samej postaci jak dawniej. Stosunek do
przełożonych uległ zmianie – przyznaje o.
Cornuau. Daleki jest on od modelu autorytatywnego, który dominował w przeszłości.
Opat ma jedynie towarzyszyć mnichowi w
jego osobistym poszukiwaniu Boga. „Chodzi o to, by dotrzeć do każdego brata w
jego aktualnej sytuacji. Kiedy się to udaje,
rodzi się więź zaufania, dzięki której naprawdę staję się przełożonym” – wyjaśnia
francuski benedyktyn.
Aby uchronić się przed indywidualizmem,
klasztory starają się wzmocnić życie
wspólnotowe. Niektóre uciekają się nawet
do treningów integracyjnych, aby nauczyć
mnichów dialogu. „Naszym zadaniem jest
pokazać współczesnym ludziom, że człowiek może być szczęśliwy tylko wtedy, gdy
przestanie być dla siebie bogiem, kiedy
przestanie się koncentrować przede
wszystkim na sobie, a zacznie dążyć do
żywej jedności z innymi” – zaznacza prymas benedyktynów o. Notker Wolf.
Za: Radio Watykańskie

Katolickie Centrum Medialne
Misjonarzy Oblatów
poświęcone w Kijowie
Poświęcenie nowego pomieszczenia Katolickiego Centrum Medialnego i Telewizji
katolickiej. W czwartek, 24 listopada 2011
r., w Kijowie odbyło się poświęcenie nowego biura Katolickiego Centrum Medialnego
oraz studii telewizyjnej pierwszej na Ukrainie telewizji katolickiej EWTN – Telewizji
Wcielonego Słowa, opiekę nad którą podjęli Misjonarze Oblaci z Delegatury na
Ukrainie.

„Kiedy ja zaczynałem życie monastyczne,
w klasztorze nie było nawet ogrzewania
ani ciepłej wody. Tymczasem mnisi XXI
wieku żyją już w pewnym komforcie” –
wyznaje z kolei o. Achille Mestre OBG,
sekretarz rady zakonników i zakonnic we
Francji. W jego przekonaniu asceza miałaby się dziś wyrażać w czym innym, mianowicie na poziomie technologicznym i
relacjonalnym, w umiejętności zerwania
więzi emocjonalnych i we właściwym korzystaniu z internetu.
Na wyzwanie, jakim jest dla wspólnot
mniszych internet, zwrócił też uwagę o.
Luc Cornuau OSB, opat z Pierre-qui-Vire
we Francji. Media, a w szczególności
internet są czymś bardzo indywidualistycznym, co sprzeciwia się naszej wspólnotowej naturze – zauważył. Internet kusi, by
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Na uroczystość przybyli Nuncjusz Apostolski na Ukrainie – arcybiskup Thomas E.
Gallikson, Wikariusz Generalny diecezji
Kijowsko – Żytomierskiej – biskup Stanisław Szyrokoradiuk, biskup Witalij Skomarowski – przewodniczący komisji ds. Środków Masowego Przekazu przy Konferencji

Episkopatu Ukrainy, o. Ignatio Rois OMI –
Radny Generalny na Europę Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów MN, o. Ryszard
Szmydki OMI, Prowincjał Polskiej Prowincji
Misjonarzy Oblatów, liczni kapłani i bracia
oblaci z Delegatury na Ukrainie, Białorusi i
Turkmenistanu. Obecni byli również Sergij
Osadczyj , Dyrektor programowy „Wolia
Kabel” wraz z Oksaną Weselową, kierownikiem służby w sprawach pracy z kanałami, Dyrektor programowy kanału „5” – L.
Miller, proboszcz parafii Wniebowzięcia
Najświętszej MP – ks. Józef Czerwonka i
inni proboszczowie Kijowskich parafii,
budowniczowie, wolontariusze i inni goście.
Na początku uroczystości dyrektor katolickiego Centrum Medialnego o. Paweł Wyszkowski OMI przywitał wszystkich obecnych, a następnie rozpoczął się obrzęd
poświęcenia. Ze słowem powitania zwrócił
się do wszystkich obecnych biskup Stanisław, który podziękował Wszechmogącemu Bogu za dar nowej gałęzi Centrum
Medialnego – nowej telewizji i zachęcił
wszystkich pracowników i wolontariuszy do
pracy na niełatwej niwie Chrystusa, na jaką
Pan posyła, a tą niwą są katolickie media
w Ukrainie.
Biskup Witalij Skomarowskij odczytał dekret od Konferencji Episkopatu Ukrainy o
tym, że o. Paweł Wyszkowski jest przeznaczony sekretarzem prasowym Konferencji Episkopatu Ukrainy. Po tym odbyło
się uroczyste poświęcenie nowego biura,
które jest przeznaczone dla Katolickiego
Centrum Medialnego, a mianowicie: kaplicy, studii telewizyjnej i sprzętu, biura działu
strony internetowej oraz redakcji chrześciajańskich czasopismów dla dzieci „Wodograj” i „Wodograjczyk”. Wersja ukraińska
Telewizji Wcielonego Słowa rozpocznie
nadawanie 8 grudnia br. w Kijowie.
Za: www.oblaci.pl

Misjonarze bronią zakonnicy
oskarżonej przez rząd Sri Lanki
Sąd Sri Lanki odwleka proces misjonarki
miłości s. Mary Elizy oskarżonej o rzekomy
handel dziećmi z katolickiego sierocińca.
Wczoraj miała się odbyć rozprawa. Sędzia
zdecydował, że konieczne jest zebranie
nowych dowodów w tej sprawie. Wezwał
również lokalne media do odpowiedzialności za słowa opisujące przypadek katolickiej zakonnicy.

siostry ze zgromadzenia bł. Matki Teresy
wykonują nieocenioną pracę, zbierając z
ulicy dzieci i ciężarne matki. Nie pytają
również podopiecznych o wyznanie, język
czy rasę. Ich pomoc jest powszechnie
ceniona, ale wywołuje także zazdrość w
ośrodkach dla dzieci prowadzonych przez
buddystów. To zdaniem misjonarzy może
być prawdziwy motyw konfliktu. Nieobiektywną stroną w sprawie jest też urzędniczka lankijskiego kuratorium ds. ośrodków
dla dzieci. To prawdopodobnie ona spreparowała sprawę przeciw dziełu Misjonarek Miłości.
Oczekiwane jest z kolei oficjalne oświadczenie archidiecezji Kolombo, którego brak
niekorzystnie wpływa na wyjaśnienie
sprawy s. Elizy. Słowa wdzięczności za
pomoc dzieciom i kobietom z rodzin buddyjskich płyną natomiast od wyznawców
tej religii na Sri Lance.

Śmierć zakonnicy i woluntariusza
na misjach w Burundi
Chorwacka zakonnica Lukrecija Mamić i
włoski wolontariusz Francesco Bazzani
zostali zamordowani w Burundi. Druga
siostra, Włoszka Carla Brianza (foto), jest
ciężko ranna, jej życiu nie zagraża jednak
niebezpieczeństwo.
Wszyscy troje pracowali w finansowanym
przez włoską diecezję Brescia szpitalu w
Kirembie, na pograniczu z Rwandą.
Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem.
Dwaj uzbrojeni mężczyźni włamali się do
domu sióstr Służebnic Miłosierdzia. Siostrę
Lukrecję zastrzelili od razu, dwoje pozostałych porwali i po ograbieniu domu wywieźli
ze sobą w teren. Kiedy przestraszyli się, że
z powodu zakładników mogą być szybko
schwytani, z zimną krwią zabili wolontariusza, który w prowadzonym przez siostry
szpitalu odpowiedzialny był za administrację. Siostrze Carli udało się uciec, gdy z
zaskoczenia chwyciła napastnika za lufę
karabinu. Drugi z oprawców poranił ją
jednak ciężko nożem. Napastnicy uciekli i,
jak podkreślają misyjne źródła, ich schwytanie będzie bardzo trudne. Za: Radio
Watykańskie

20-lecie werbistów
w Baranowiczach na Białorusi
W Uroczystość Chrystusa Króla, 20 listopada 2011, Dom Św. Trójcy w Baranowiczach na Białorusi (Regia Ural) obchodził
20 lecie swojego istnienia. Uroczystej
mszy świętej przewodniczył administrator
apostolski w Pińsku, metropolita mińskomohylewski abp Tadeusz Kondrusiewicz.

Natomiast misjonarze pracujący w Sri
Lance wystąpili w obronie Misjonarek
Miłości. W przekonaniu oblatów i jezuitów

W homilii abp Kondrusiewicz podkreślił
szczególny wkład werbistów w odrodzenie
życia religijnego na terenach b. ZSRR.
Jako misjonarze Słowa Bożego – okazali
się odważni i dyspozycyjni w podejmowaniu wyzwań, jakie przyniósł upadek komunizmu i reżimu ateistycznego na Białorusi i
w Rosji. Głosząc Ewangelię o Królestwie
Bożym i zakładając wspólnoty Kościoła
lokalnego – stali się pionierami w dziele
reewangelizacji, kształcenia laikatu, rozwóju środków społecznego przekazu i
pracy na rzecz pojednania i dialogu między
zamieszkującymi te tereny narodami –
zaznaczył
arcybiskup.
Wyraził
też
wdzięczność władzom Zgromadzenia za
życzliwość i zrozumienie dla potrzeb Kościoła na Wschodzie.

Przybyli licznie parafianie, dobrodzieje,
studenci
kolegium
katechetycznego,
przedstawiciele grup i społeczności, które
gromadzą się w Domu w Baranowiczach i
oczywiście sami werbiści z przełożonym
Domu – br. Korneliuszem Konskiem oraz
regionałem, o. Jakubem Błaszczyszynem
SVD .
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Pierwszą parafię na tych terenach werbisci
objęli wczesną wiosną 1939 r., gdy ziemie
te wchodziły w skład państwa Polskiego.
Była to położona 85 km od miasta Pińsk,
wieś Wiczówka, gdzie pracę rozpoczęło 3
werbistów. Kolejną placówką były Baranowicze, do której przybyli latem 1939 r. Po
wybuchu II Wojny Światowej zmuszeni byli
wyjechać. Powrócili tu po 50 latach!
U schyłku lat osiemdziesiątych z okresową
pomocą duszpasterską wyjeżdzają na
Białoruś pierwsi werbiści z Polski. W 1990
roku zaczynają stałą pracę w parafii Stołowicze, a rok poźniej w Darewie. Wówczas
też zapada decyzja o utworzeniu Domu
Św. Trójcy w Baranowiczach. W 1992 roku
został erygowany Dystrykt Baranowicze w
ramach Polskiej Prowincji SVD. Zakupiono
działkę wraz z małym budynkiem. Wkrótce
wzniesiono zupełnie nowy dom a niedaleko – Kościół parafialny MB. Fatimskiej,
poświęcony w 1996r.
W Domu Św Trójcy zainicjowały swoją
działalność
Kolegium
Katechetyczne,
redakcja miesięcznika Dialog, Studio Nagrań, przez pewien okres czasu działało tu
także Studium Dziennikarskie i Arcybiskupi
Urząd Budowlany. Od początku swego
istnienia w mieścił się postulat SVD.
Współbracia prowadzą wiele dzieł socjalnych i charytatywnych, uczestniczą w życiu
kulturalnym organizując wystawy i spotkania, organizują rekolekcje, seminaria i
kursy.Dom w Baranowiczach stał się kolebką Regii Ural. Stąd współbracia założyli
wspólnotę w Moskwie, a następnie w
Syberii na Dalekim Wschodzie. O. Jakub
Błaszczyszyn, SVD

Witryna tygodnia

„Cystersi. Historia zakonu europejskiego”
Monumentalna książka przedstawiająca
Zakon Cysterski, od powstania do chwili
obecnej, trafiła na półki księgarskie. „Cystersi. Historia zakonu europejskiego”
autorstwa Immo Eberla ukazała się nakładem krakowskiego wydawnictwa Astraia.
Autorem dzieła jest dr hab. Immo Eberl,
kierownik archiwum miejskiego w Ellwangen. Wcześniej studiował on na Uniwersytecie w Tybindze, tam też jest od 1990
roku profesorem nadzwyczajnym historii
średniowiecznej. Pracę nad książką ukończył w 2001 roku. Autorem polskiego tłumaczenia jest benedyktyn Piotr Włodyga.

IV. Zakon w nowożytności aż do sekularyzacji
V. Zakon w XIX i XX wieku
Na końcu umieszczono także obfitą bibliografię.
Pośród tematów, które są przedmiotem
namysłu autora warto wymienić choćby
początki Citeaux, rolę Bernarda z Clairvaux, duchowość, piśmiennictwo, liturgię,
architekturę i wiele innych. Eberl obszernie
omawia powstanie kongregacji cysterskich
i spory między obserwami. Duże znaczenie ma fakt, że autor zajął się także współczesną historią zakonu i jego rolą w dzisiejszej rzeczywistości Kościoła i świata.

Książka składa się z pięciu rozdziałów oraz
zaopatrzona jest przedmową autora. Tytuły
kolejnych rozdziałów to:
I. Początki
II. Rozwój zakonu do bulli Parvus fons
(1256)
III. Zakon w późnym średniowieczu aż do
początku Reformacji IV. Zakon w nowożytności aż do sekularyzacji

Księżkę można nabyć między innymi za
pośrednictwem księgarń internetowych:
http://www.eksiegarnia.pl/Cystersi-HistoriaZakonu-Europejskiego;s,karta,id,273055
oraz: http://ksiazkihistoryczne.pl/historiapowszechna-sredniowiecze-cystersihistoria-zakonu-europejskiego/p,220375
Za: www.wachackcystersi.pl

Odeszli do Pana

ŚP. KS. FELIKS MLECZKO (1921-2011) CRL
Dnia 28 listopada 2011 roku w szpitalu
Braci Bonifratrów w Krakowie w wieku 90
lat zmarł śp. Ksiądz Feliks Mleczko CRL.

Od ponad miesiąca mocniej dotknięty
chorobą z wiarą przyjmował cierpienie.
Osiągnąwszy swoją pełnię w 91 roku swojego życia odszedł do Pana po wieczną
nagrodę w Niebie.

Ksiądz Feliks Mleczko CRL urodził się w
18 lipca 1921 r. w Czańcu z rodziców
Franciszka i Marii z domu Kowalskiej. Do
Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich wstąpił w 1952 roku i w tym też roku
28 sierpnia rozpoczął nowicjat. Śluby
czasowe złożył 28 sierpnia 1953 roku,
natomiast śluby wieczyste 28 sierpnia
1958 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 19
czerwca 1960 roku. W zakonie przeżył 59
lat, zaś w kapłaństwie 51 lat. Pracował
jako duszpasterz i katecheta m.in. w Krakowie, Gietrzwałdzie, Kamieniu, Rąpinie
oraz w Rudniku k/ Raciborza. Ostatnie lata
spędził w krakowskim klasztorze Bożego
Ciała.

Msza święta pogrzebowa była sprawowana w czwartek 1 grudnia 2011 roku w
bazylice Bożego Ciała w Krakowie. Odprowadzenie ciała zmarłego Ks. Feliksa do
grobowca zakonnego Kanoników Regularnych Laterańskich nastąpiło na cmentarzu
Rakowickim w Krakowie.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie a
światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
Amen
Za: www.kanonicy.pl
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