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Wiadomość tygodnia 

 
 

ZMARTWYCHWSTAŁ! 
REZUREKCJA W BAZYLICE GROBU PAŃSKIEGO 

 
Rezurekcyjna Msza Święta przy Bożym 
Grobie była kulminacyjnym punktem ob-
chodów Triduum Paschalnego w Jerozo-
limie. Wielkanocną Eucharystię z łaciń-
skim patriarchą Fouadem Twalem kon-
celebrował między innymi kard. William 
Levada, prefekt Kongregacji Nauki Wiary. 
Do Grobu Zmartwychwstałego pielgrzymo-
wał również premier Włoch Mario Monti, 
który uczestniczył w prywatnej Mszy od-
prawionej przez franciszkańskiego Kusto-
sza Ziemi Świętej. 
 
Kard. Levada uczestniczył wraz z fran-
ciszkanami w pierwszych nieszporach 
uroczystości Zmartwychwstania Pańskie-
go. Podczas wielkanocnej Eucharystii 
prefekt Kongregacji Nauki Wiary włączył 
się we wspólnotę jerozolimskiego Kościoła 
Matki, by wspólnie z jego duszpasterzami, 
lokalnymi wiernymi oraz pielgrzymami 
wyśpiewać wdzięczne Te Deum za dar 
zbawienia. 
 
W homilii patriarcha Twal podkreślił zna-
czenie chrześcijańskiej nadziei płynącej z 
tajemnicy zmartwychwstania. „Z tego 
Grobu – mówił – emanuje Światło i Pokój. 
Potrzebujemy ciągle tego daru Zmartwy-
chwstałego, aby odmienić oblicze Ziemi 
Świętej i całego świata”.  
 
Podczas procesji rezurekcyjnej wewnątrz 
bazyliki zostały odśpiewane cztery frag-
menty Ewangelii o Zmartwychwstaniu. W 
tym symbolicznym geście zawiera się 
realizacja nakazu Jezusa, aby prawda o 
Jego zbawczej męce i zmartwychwstaniu 
rozeszła się z Jerozolimy aż po krańce 
ziemi. 
 
Jerozolima jest często utożsamiana ze 
środkiem świata. Naprzeciwko wejścia do 
kaplicy grobu Zbawiciela, w części 
dawnego chóru kanoników, obecnej 
kaplicy katolikon należącej do Greków 
prawosławnych, znajduje się rzeźbiony 
kamień. Symbolika tego kamiennego 

„pępka świata“ jest głęboko teologiczna. 
Jerozolima, a dokładniej miejsce śmierci i 
zmartwychwstania Pana Jezusa, stało się 
centrum świata przez tajemnicę od-
kupienia wszystkich narodów i każdego 
człowieka. Ta symbolika jest też zaz-
naczona w tzw. krzyżu jerozolimskim, 
który w czterech rogach równoramiennego 
krzyża ma umieszczone małe krzyżyki. 
Oznaczają one cztery strony świata objęte 
uniwersalnym zasięgiem Krzyża Zbawi-
ciela. J. Kraj OFM, Jerozolima.  

Za: Radio watykańskie 
 

Obecny status Bazyliki Grobu 
Pańskiego 

 
Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie 
jest jednym z najświętszych miejsc 
chrześcijaństwa. Obowiązujący w niej tzw. 
"status quo" określa, że współgospo-
darzami tego miejsca świętego są trzy 
Kościoły: prawosławny, ormiański i katol-
icki, reprezentowany przez franciszkanów. 
 

Stosunki własności, stan posiadania i 
użytkowania Bazyliki reguluje muzuł-
mański firman (dekret) z 1757 r. 
Ustanowiony wówczas i obowiązujący do 
dziś "status quo", sprawia wiele kłopotów 
w Bazylice Bożego Grobu (również w 
Bazylice Narodzenia Pańskiego w 
Betlejem). Poszczególne części Bazyliki 
Grobu należą do różnych Kościołów, 
istnieje tam szczegółowo określony 
porządek nabożeństw i zakres od-
powiedzialności za godziny liturgii, prze-
bieg procesji, porządek sprzątania, lampy 
oliwne, naczynia liturgiczne i sprzęty. 
Kolejnym paradoksem jest fakt, że klucze 
do Bazyliki należą do dwóch rodzin 
muzułmańskich. 
 
Codziennie wieczorem, pozostający 
wewnątrz świątyni mnisi grecko-prawo-
sławni i ormiańscy oraz franciszkanie, są 
zamykani przez przedstawicieli tych 
rodzin. Rano muzułmański odźwierny 
otwiera odrzwia bazyliki dla wszystkich.  
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Obecnie właścicielami kaplicy Grobu 
Chrystusa są prawosławni, którzy w nocy 
odprawiają tam Eucharystię, po nich Or-
mianie, a od świtu do rana franciszkanie. 

W innych porach katolicy mogą odprawiać 
msze i nabożeństwa tylko w należącej do 
franciszkanów tamtejszej kaplicy 

Najświętszego Sakramentu. Za: 
www.franciszkanie.pl  
 

 
 
Alleluja! Chrystus prawdziwie zmartwychwstał! 
Niech ta prawda, przekazywana w Kościele z pokolenia na pokolenie i głoszona światu od dwóch tysięcy lat, będzie dla 
nas radością, nadzieją, umocnieniem i odpowiedzią na wszystkie nurtujące nas egzystencjalne pytania, obawy, wątpli-
wości, oczekiwania. 
On sam nazwał siebie „Drogą, Prawdą i Życiem” (J 14,6) i w Jego chwalebnym zmartwychwstaniu słowa te nabierają 
nowej, niezwykłej wymowy i siły. 
Niech Zmartwychwstały Zbawiciel prowadzi nas każdego dnia swoją drogą do prawdy, której pełnią jest Bóg, i niech 
rozwija w nas swoje Boże - nieskończone - życie!  

ks. Tomasz Sielicki SChr 
Przewodniczący KWPZM 

przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego 
 

     
  Wiadomości krajowe 

 

Misterium Męki Pańskiej  
na Kalwarii Zebrzydowskiej 

 
W Wielki Piątek pątnicy wczesnie rano 
zbierają się przy kaplicy U Kajfasza, by 
tam obejrzeć scenę porannego sądu nad 
Jezusem. Stąd wyruszą do Piłata i Heroda, 
by po wysłuchaniu DEKRETU - wyroku 
śmierci na Zbawcę i słowa ks. kard. 
Stanisława Dziwisza, metropolity krakow-
skiego, towarzyszyć Jezusowi w Jego 
krzyżowej drodze.  
 

 
Uroczystości Odpustu Wielkiego Tygodnia 
kończy Liturgia Wielkiego Piątku, którą 
sprawował ks. bp Jan Szkodoń. Przed 
przeniesieniem Najśw. Sakramentu do 
Grobu Pańskiego ostatnie słowo do kal-
waryjskich Pielgrzymów skierował Kustosz 
O. Gracjan Kubica OFM. 
 

Wielkopiątkowe święte rano...  
Dzień pojednania z niebem ziemi... 
W Golgoty skałę wbito krzyże...  
Na jednym z nich Syn Boży skona – Po-
jedna śmiercią z Bogiem ludzi. 
 
Wielkopiątkowe święte rano... 
Moce ciemności sądy czynią nad Panem 
świata, co ofiarą 
Ludzkich przewinień stać się zechciał – 
„Winien jest śmierci. Ukrzyżować.” 
 
Sanhedryn, Piłat, dwór Heroda... 
Potem włożono drzewo krzyża... 
Spotkał swą Matkę – co za ból... 
I Weronice za jej dobroć zostawił twarzy 
swojej ślad, 
Czułym niewiastom łzy polecił zatrzymać 
na dni własnych klęsk... 
 
A droga coraz bardziej stroma – gną się 
kolana, ciężar gnie – 
Upadł. Pan świata – u nóg ludzkich... 
O zadrżyj ziemio... 
Wreszcie krzyż, wzgórze Golgoty – na nim 
On... 
„Ojcze Niebieski, w ręce Twoje...” 
Skonał Syn Boży...  
Właśnie dziś.             Za: www.kalwaria.eu 

  
Grób Pański na Jasnej Górze – „tak 

dla życia” 
 
Na Jasnej Górze dekoracja Grobu Pański-
ego przygotowana została w głównej 

części Kaplicy Matki Bożej. Nad całością 
prac przygotowawczych czuwał o. Bro-
nisław Kraszewski, jasnogórski dekorator. 
 

 
 
Wystrój tegorocznego Grobu Pańskiego na 
Jasnej Górze jest wielkim wołaniem o dar 
życia. Hasło i przesłanie to słowa: „Tak dla 
życia”. Centralne miejsce to podwyższenie, 
na którym ustawiona została monstrancja z 
Najśw. Sakramentem oraz figura umęczo-
nego Jezusa Chrystusa.  
 
Stosownie do przesłania tegorocznego 
Grobu Pańskiego, poniżej monstrancji 
umieszczona została duża fotografia 
przedstawiająca rozłożone dłonie, a w nich 
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figurki dzieci w 10. tygodniu życia płodowe-
go. Główną dekorację stanowią piękne, 
duże fotografie kilkumiesięcznych dzieci. 
 
„Wiemy, jaki jest dziś przyrost naturalny w 
naszym kraju, chcą przedłużać czas pracy, 
ale nikt nie mówi o dzieciach. W tej 
dekoracji Grobu Pańskiego chciałem 
pokazać na przestrzeni 10 lat, ile w Polsce 
dzieci przychodzi na świat, a ile osób 
odchodzi z tego świata. Są cyfry – od roku 
2002 do 2011. Warto się na tym zas-
tanowić” – mówi jasnogórski dekorator o. 
Bronisław Kraszewski. 
 
„Od monstrancji wychodzą ręce, które 
‘podają życie’. To życie ‘przechodzi’ przez 
całą Kaplicę, dosłownie – tłumaczy o. 
Bronisław Kraszewski – Po bokach mamy 
cztery plansze różnej wielkości, na których 
umieszczone są fotografie dzieci. Mamy 
także kilka pustych wózków, które czekają 
na te dzieci. Symbolem życia są małe 
światełka”. 
 
Po Liturgii Wielkiego Piątku Najśw. 
Sakrament został umieszczony w mon-
strancji z Roku Eucharystycznego, okrytej 
welonem, i uroczyście przeniesiony do 
Kaplicy Matki Bożej, do Bożego Grobu. 
Modlitewne czuwanie przy grobie Chrys-
tusa będzie trwało całą noc. 
  

2 tys. pielgrzymów  
na Świętym Krzyżu 

 
Wielki Piątek jest szczególnym dniem dla 
wspólnoty świętokrzyskiej. Tego dnia z 
różnych stron Polski przybywają pielgrzymi 
by uczestniczyć w Drodze Krzyżowej z 
Nowej Słupi na Święty Krzyż oraz uczest-
niczyć w liturgii Wielkiego Piątku. 
 
Tegoroczne ceremonie mimo deszczowej i 
chłodnej pogody zgromadziły ponad dwa 
tysiące pątników. Wśród nich byli obecni 
kapłani diecezji sandomierskiej, kieleckiej, 
radomskiej, klerycy z Wyższego Seminari-
um Duchownego w Sandomierzu, nowi-
cjusze z klasztoru na Świętym Krzyżu, 
Ojcowie i Bracia Oblaci, parlamentarzyści, 
samorządowcy, władze gminne,  leśnicy, 
osoby starsze, młodzież, dzieci. 
 

 
 
Krzyż do poszczególnych stacji nieśli 
przedstawiciele różnych stanów i 
zawodów, między innymi ofiarodawcy, 
wykonawcy i ci, którzy przyczynili się do 
tego, że na skalnym wzgórzu od 

wschodniej strony naszego klasztoru 
stanął 18. metrowy Krzyż z modrzewia. 
Rozważania podczas tegorocznej Drogi 
Krzyżowej czytali także przedstawiciele 
życia społecznego a wśród nich Pan 
Stanisław Adamczak Rektor Politechniki 
Świętokrzyskiej 
 
Także biskup sandomierski Krzysztof 
Nitkiewicz, przemawiając do pielgrzymów i 
uczestników nabożeństwa zwrócił uwagę 
na znaczenie krzyża w życiu społecznym i 
osobistym.(…) Na zakończenie nabo-
żeństwa Drogi Krzyżowej Ks. Biskup 
pobłogosławił 18. metrowy Krzyż u stóp 
świętokrzyskiego sanktuarium, który został 
ufundowany z okazji jubileuszu 75-lecia 
posługi duszpasterskiej Misjonarzy Ob-
latów Maryi Niepokalanej w najstarszym 
polskim sanktuarium.  
 
O godzinie 15.00 w kościele sanktu-
aryjnym rozpoczęły się ceremonie ku czci 
Męki Pańskiej. Przewodniczył im także ks. 
Biskup Krzysztof Nitkiewicz. Homilię 
wygłosił o. Damian Dybała OMI, Rektor 
świętokrzyskiej świątyni. Przypomniał 
wszystkim zebranym przesłanie 
dzisiejszego dnia, w centrum którego stoi 
Krzyż - znak miłości, pokory i zwycięstwa, 
znak życia i nadziei. (…)  

Za: www.swietykrzyz.pl  
 

Misterium Męki Pańskiej  
w mazowieckiej Jerozolimie 

 
W Niedzielę Palmową w Górze Kalwarii 
miało miejsce Misterium Męki Pańskiej, 
największe uliczne misterium na Ma-
zowszu. Wystąpiło w nim ponad stu 
aktorów – amatorów, mieszkańców Góry 
Kalwarii i okolicznych miejscowości oraz 
legionistów XIIII Legii Rzymskiej Gemina 
Martia Victrix. 
  
Zwyczaj wystawiania misterium w Górze 
Kalwarii, wznowiony po 200 latach w 2010 
r., nawiązuje do tradycji misteriów 
pasyjnych, które były odgrywane w Nowej 
Jerozolimie, jak w przeszłości nazywało się 
to podwarszawskie miasto. Zrealizowano 
je jako oddolną inicjatywę obywatelską 
Bractwa Męki Pańskiej i Społecznej Inicja-
tywy Młodych przy mariańskiej parafii w 
Górze Kalwarii oraz wspierających ich 
władz lokalnych. (…) 
 
Aktorzy-amatorzy, mieszkańcy Góry Kal-
warii i okolic, podobnie jak w zeszłym roku 
uczestniczyli wcześniej w warsztatach 
teatralnych prowadzonych przez Marcina 
Wąsowskiego. W szkolenie aktorów 
śpiewających w tym roku zaangażowała 
się Edyta Ciechomska. Nad wymiarem 
duchowym przygotowań czuwał ks. 
Wojciech Skóra MIC, kustosz sanktuarium 
bł. Stanisława Papczyńskiego na 
Mariankach.  
 
Góra Kalwaria, założona przez biskupa 
Stefana Wierzbowskiego w 1666 r., jako 
Nowa Jerozolima, aż do rozbiorów cieszyła 
się sławą religijnej stolicy Mazowsza. 

Została ulokowana na planie krzyża, a jej 
plan ulic miał odtwarzać schemat ulic 
prawdziwej Jerozolimy. Do kalwaryjskich 
kapliczek przez lata ciągnęły tłumy 
rozmodlonych pątników. Od założenia 
miasta wszyscy mieszczanie zobowiązani 
byli do modlitw, do czynnego uczestnictwa 
w misteriach, Drogach Krzyżowych, 
adoracjach i do tworzenia bractw 
religijnych. 
  
W czasie rozbiorów zaborcy robili 
wszystko, by wykorzenić duchowy charak-
ter miasta. Skasowali zakony urzędujące w 
mieście, rozwiązali bractwa, zniszczyli 
kapliczki. Aby nazwa miejscowości nie 
kojarzyła się z Jerozolimą, powrócono do 
starej nazwy: Góra. Dziś po pasyjnych 
stacjach nie pozostał nawet ślad, a z pon-
ad setki kapliczek i dróżek pamiętających 
bł. o. Stanisława Papczyńskiego ocalało 
tylko kilka zgruchotanych rzeźb i funda-
mentów budowli.       Za: www.marianie.pl  
 
Pierwsze Misterium Meki Pańskiej 

w Górce Klasztornej 
 
W dniu 24.03.2012 r. wystawione zostało 
po raz pierwszy w tym roku Misterium Męki 
Pańskiej w Sanktuarium Maryjnym w 
Górce Klasztornej. To już od 28 lat na 
terenie sanktuarium wystawiane jest Miste-
rium, w którym rolę Jezusa odgrywa 
kapłan (w tym roku to Ks. Robert Ablewicz 
MSF), zaś w pozostałe role (około 100 
osób) wcielają się należący do góreckiego 
sanktuarium parafianie z okolicznych wio-
sek. 
 

 
 
W tym pierwszym Misterium Męki Pańskiej 
uczestniczyło około 3 tysięcy osób z całej 
Polski. Mszy św. na rozpoczęcie Misterium 
przewodniczył Ks. Prowincjał Marian 
Kołodziejczyk MSF, który też wygłosił 
słowo Boże. Więcej informacji nt. Misteri-
um: http://www.gk.msf.opoka.org.pl/misteri
um/misterium.htm 
 
Zapraszamy do Górki Klasztornej na Mis-
terium Męki Pańskiej, które będzie jeszcze 
wystawione 14.04.2012 r. Ks. Bogdan 
Mikruta MSF 
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W Krakowie międzynarodowa 
Konferencja poświęcona 

Kard. Hlondowi 
 
Katedra Historii Europy Środkowo-
Wschodniej Wydziału Historii i Dziedzictwa 
Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego 
Jana Pawła II w Krakowie zorganizowała 
Konferencję naukową poświęconą Słudze 
Bożemu kard. Augustowi Hlondowi, 
salezjaninowi, Prymasowi Polski, założy-
cielowi Towarzystwa Chrystusowego dla 
Polonii Zagranicznej, rozsianej w różnych 
częściach świata. 
 

 
 
Konferencja, o charakterze międzynaro-
dowym, odbyła się w piątek, 30 marca, a 
jej współorganizatorem były także: „Istituto 
Storico Salesiano” (ISS) i „Associazione 
Cultori di Storia Salesiana” (ACSSA). W 
czasie Konferencji przyglądano się 
kardynałowi Hlondowi jako Pasterzowi „z 
głęboką perspektywą w dal”, uwypuklając 
jego umiejętność oceny teraźniejszości, 
której towarzyszyło ufne spojrzenie ski-
erowane ku przyszłości. 
 
Wielkie zainteresowanie wzbudziła 
prelekcja prof. Rudolfa Grulicha z Uniwer-
sytetu w Gießen (Niemcy). Została w niej 
przybliżona opinia, jaką gestapo wydało 
odnośnie do tego polskiego kardynała: 
osoba nie tak bardzo wrogo nastawiona 
wobec nazistowskiego reżimu, w stosunku 
do której były rozsiewane oszczerstwa i 
nieuzasadnione oskarżenia. Odnaleziona 
dokumentacja – jeszcze wymagająca 
konfrontacji z innymi źródłami – stanowi 
także użyteczne narzędzie, które pozwala 
lepiej zrozumieć sposób funkcjonowania 
hitlerowskiej propagandy w odniesieniu do 
zagranicznego kleru. 
 
Ks. prof. Bernard Kołodziej, wykładowca 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu, w swojej prelekcji “Prymas 
Polski kard. August Hlond – charyz-
matyczny pasterz i mąż stanu” ukazał 
główne rysy sylwetki kardynała salezjani-
na, podkreślając jego rolę nie tylko w życiu 
Kościoła, ale także w działalności polskie-
go społeczeństwa. 
 
Prof. Jerzy Pietrzak, wykładowca Uniwer-
sytetu Wrocławskiego, przybliżył temat, 
który dotychczas nie był omawiany: “Pry-
mas August Hlond o ustroju powojennej 
Polski”. W swojej analizie ukazał, że dla 
kardynała Hlonda koncepcja struktury 

politycznej ściśle łączyła się z systemem 
korporacji, który znajdował swoją inspirację 
w chrześcijańskiej doktrynie społecznej, 
dążąc do przezwyciężenia ograniczeń 
systemu partyjnego. 
Ks. prof. Józef Wołczański, wykładowca 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w 
Krakowie, dokonał pogłębienia relacji kard. 
Hlonda z metropolitą lwowskim obrządku 
greckokatolickiego abp. Andrzejem Szep-
tyckim. Pomimo tego, iż ten ostatni, z racji 
nacjonalistycznych, podejmował pewne 
posunięcia niewiele mające wspólnego z 
duchem współdziałania, kardynał 
salezjanin nie zerwał nigdy tej współpracy, 
a wręcz przeciwnie zajmował wobec niego 
zawsze przychylną postawę, co świadczy 
o wielkości ducha kardynała Hlonda. 
 
I na koniec, ks. prof. Stanisław Zimniak, 
członek Salezjańskiego Instytutu Histo-
rycznego, poddał analizie obecność Pry-
masa Augusta Hlonda na forum 
międzynarodowym. Prelegent udokumen-
tował jego aktywny udział w licznych Kon-
gresach Eucharystycznych i poświęconych 
Chrystusowi Królowi, w których uczest-
niczył jako przedstawiciel Konferencji 
Episkopatu. Zostały omówione recenzje 
niektórych jego pism, jakie ukazały się w 
czasopismach zagranicznych, a także 
liczne komentarze opublikowane w tygod-
nikach i dziennikach europejskich. W 
czasie swoich wielu podróży do Europy 
purpurat podtrzymywał współpracę i kon-
takty z Kościołami poszczególnych krajów, 
chcąc stworzyć jednolity front przeciwko 
systemom totalitarnym i ateistycznym. 
 
Spotkanie zakończyło się Eucharystią, 
której przewodniczył Wikariusz Inspektora, 
ks. Adam Paszek, w czasie której modlono 
się o rychłą beatyfikację Sługi Bożego.  

Za: www.infoans.org  
 

Nowi dyrektorzy prowincji Sióstr 
Szarytek  

 
Dnia 23 marca 2012 r. Przełożony Gene-
ralny Zgromadzenia Księży Misjonarzy 
mianował: 
1. Ks. Józefa Łucyszyna CM, Dyrektorem 
Sióstr Miłosierdzia Prowincji Krakowskiej 
na najbliższe sześć lat. Instalacja nowego 
Dyrektora nastąpi w miesiącu czerwcu. 
 
2. Ks. Marcina Stasiowskiego CM, Vice-
Dyrektorem Sióstr Miłosierdzia Prowincji 
Krakowskiej dla wspólnot tejże Prowincji 
usytuowanych na terenach byłego ZSRR 
(pięć domów na Ukrainie i jeden w 
Magadanie w Rosji). 
 
3. Ks. Pawła Śliwińskiego CM, Dyrektorem 
Sióstr Miłosierdzia Prowincji Chełmińsko-
Poznańskiej na drugą kadencję na trzy 
lata.                        Kuria Prowincjalna CM 

 
Sympozjum klariańskie w Tychach 

 
Z okazji Roku Św. Klary klasztor i parafia 
św. Franciszka i św. Klary w Tychach 
zorganizowali w sobotę 31 marca 

2012 sympozjum Siostry Klaryski – osiem 
wieków historii. Prelekcje miały miejsce w 
sali Domu Przyjęć „Mirabelle” w Tychach 
przy ul. Paprocańskiej 86, obok klasztoru. 
 
Prelegentami sympozjum byli: o. dr Syrach 
Janicki OFM (Jaworzynka), o. dr Alojzy 
Pańczak OFM (Woźniki), dr Patrycja 
Gąsiorowska (Kraków), dr Mirosław Kucz-
kowski FZŚ (Sierakowice) i s. Rafaela 
Rapacz OSC (Kęty). 
 
Tematyka obejmowała m.in.: życie św. 
Klary z Asyżu, historię i teraźniejszość 
klasztorów klariańskich w Polsce oraz 
obecność św. Klary w czasopisamach 
tercjarskich okresu międzywojennego. 
Siostra Rafaela z Kęt opowiedziała o 
charyzmacie Klarysek od Wieczystej 
Adoracji. 

 
 
Na sympozjum obecne były również 
klaryski kapucynki z Krakowa oraz klaryski 
od Wieczystej Adoracji z Ząbkowic 
Śląskich. W sympozjum wzięło udział ok. 
100 osób. Wśród zaproszonych gości był 
m.in. o. dr Ezdrasz Biesok OFM, minister 
prowincjalny naszej Prowincji, który prze-
wodniczył Mszy św. na rozpoczęcie sym-
pozjum i wygłosił okolicznościowe słowo 
Boże.  Za: www.panewniki.franciszkanie.pl  
 
Replika chrzcielnicy z Wadowic trafi 

na Pola Lednickie 
 
Replika chrzcielnicy z wadowickiej bazyliki 
Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, 
przy której ochrzczony został Karol 
Wojtyła, trafi do Domu Jana Pawła II na 
Polach Lednickich. 
 
2 czerwca kopię chrzcielnicy młodzież 
wadowicka wniesie uroczyście pod Bramę-
Rybę, gdzie tego dnia odbywać się będzie 
XVI Ogólnopolskie Spotkanie Młodych, 
poświęcone Miłosierdziu Bożemu i jego 
apostołce – Świętej Faustynie. „W ten 
sposób w przededniu tysiąclecia chrztu 
Polski chrzcielnica największego Syna 
polskiej ziemi trafi w miejsce, gdzie nasi 
przodkowie przyjęli chrześcijaństwo” – 
mówi pomysłodawca Spotkań Młodzieży 
na Lednicy, dominikanin o. Jan Góra. 
 
Replikę papieskiej chrzcielnicy przygo-
towuje Muzeum Dom Rodzinny Jana 
Pawła II w Wadowicach, a wykonują ją 
artyści konserwatorzy Aleksandra i 
Stanisław Swierz. Obiekt zostanie 
poświęcony w Wadowicach przy 
chrzcielnicy Jana Pawła II, a następnie 
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przewieziony uroczyście przez Kraków i 
sanktuarium na Jasnej Górze nad Jezioro 
Lednickie. 20 czerwca 1920 roku w 
wadowickim kościele parafialnym kapelan 
wojskowy, ks. Franciszek Żak ochrzcił 
syna Karola i Emilii Wojtyłów, nadając mu 
imiona Karol Józef. Przy wykonanej z 
piaskowca chrzcielnicy Jan Paweł II modlił 
się 7 czerwca 1979 roku, gdy po raz 
pierwszy jako papież odwiedził ojczyznę. 
 
„Przy tej chrzcielnicy zostałem przyjęty do 
łaski Bożego synostwa i wiary Odkupiciela 
mojego, do wspólnoty Jego Kościoła 20 
czerwca 1920 roku” – przypomniał 
wówczas Jan Paweł II w przemówieniu 
wygłoszonym do mieszkańców rodzinnych 
Wadowic. W 2006 roku Benedykt XVI 
podczas pobytu w Wadowicach przywoły-
wał słowa swojego poprzednika na temat 
wadowickiej chrzcielnicy. Obecny papież 
powiedział wtedy, że „najbardziej uni-
wersalny program życia prawdziwie 
chrześcijańskiego streszcza się w wier-
ności przyrzeczeniom chrztu świętego”. 
 
Jan Paweł II patronował od początku or-
ganizowanym przez Duszpasterstwo 
Akademickie Dominikanów w Poznaniu 
czuwaniom modlitewnym nad Jeziorem 
Lednickim – gdzie w 966 roku Mieszko I 
miał przyjąć chrzest Polski. W 2007 roku 
na Lednicy powstał Dom Jana Pawła II, w 
którym zgromadzono wiele pamiątek 
związanych z papieżem-Polakiem. 

Za: www.dominikanie.pl 
 

Premiera musicalu Mojżesz - Książę 
Egiptu 

 
W Niedzielę Palmową, 1 kwietnia br. 
o godz. 19.00, w sali widowiskowo-
teatralnej im. Biskupa Jana Chrapka od-
była się premiera przedstawienia „Mojżesz 
– Książę Egiptu”. Widowisko teatralne 
zostało przygotowane przez młodzież 
gimnazjalną, licealną i przez studentów. 
Nad całością przedsięwzięcia czuwała s. 
Dorota Jórgowiak CSSMA i Adam Puzio. 
 
Ten ostatni zainspirował młodych aktorów 
do wystawienia „Mojżesza” w parafii na 
Bemowie. Dopisała również widownia, 

która przekroczyła 300 osób. Wśród ho-
norowych gości nie brakło Przełożonego 
Generalnego Zgromadzenia Świętego 
Michała Archanioła ks. Kazimierza Radzi-
ka, który na zakończenie wyraził ogromną 
wdzięczność za tak wspaniałe przeżycia 
estetyczne, a nade wszystko duchowe. 
Dlaczego Mojżesz – Książę Egiptu 
w Niedzielę Palmową na Bemowie? Po-
nieważ Pascha z Księgi Wyjścia prowadzi 
nas do Paschy Jezusa Chrystusa. Tak jak 
krew na domach Izraelitów w Egipcie 
ocaliła życie pierworodnych, tak Krew 
Jezusa Chrystusa ratuje nasze życie od 
śmierci wiecznej – mówiła s. Dorota Jór-
gowiak. 
 

  
 
Spektakl składał się z kilku części 
i opowiadał historię Mojżesza, począwszy 
od jego narodzenia, poprzez spotkanie 
z Bogiem na Górze Horeb, aż po przejście 
Izraelitów przez Morze Czerwone. Sama 
młodzież, która przygotowywała spektakl 
przez kilka miesięcy dała wszystko, aby 
przekazać widowni starotestamentalną 
prawdę o ciągłej obecności Boga pośród 
swojego ludu. Wielkie wrażenie robiły nie 
tylko dialogi, ale nade wszystko utwory 
śpiewane w chórze lub solowo. 
 
Wartość tego spotkania wyraził w słowach 
ks. Kazimierz Radzik, który na zakończen-
ie mówił: To nie pierwsze takie piękne 
przedstawienie tu na Bemowie. Zawsze, 
uczestnicząc w takich przedsięwzięciach, 
cieszę się, że to sama młodzież wychodzi 
z tak pięknymi inicjatywami. Droga 
młodzieży, rozwijajcie nadal swoje 
zdolności artystyczne, przekazujcie innym 
piękne prawdy, które Bóg zapisał na kart-
ach Pisma świętego. Liczba uczestników 

spotkania zachęca młodych do kolejnych 
projektów, które – miejmy nadzieję – ujrzą 
światło dzienne w michalickiej parafii na 
Bemowie. 
Rafał Szwajca CSMA Za: www.michalici.pl  

 
Franciszkańskie „jajeczko” 

 
O poranku w niedzielę Zmartwychwstania 
Pańskiego każda chrześcijańska rodzina 
zasiądzie do stołu, aby wspólnie spożyć 
wielkanocne śniadanie. W Krakowie – 
zgodne z tradycją – przełożeni ośmiu 
franciszkańskich klasztorów już w Wielką 
Sobotę podzielili się poświęconym jajkiem. 
W tym roku synowie św. Franciszka spot-
kali się w klasztorze Braci Mniejszych przy 
Ojcowskiej. 
 
Przełożony wspólnoty o. Eligiusz 
Dymowski powiedział, że bez wiary w 
Chrystusa zmartwychwstałego „próżne jest 
to wszystko, czego się spodziewamy i co 
wykonujemy”. Prowincjałom i gwardianom 
życzył błogosławieństwa Bożego w trudach 
posługiwania, codziennego zmagania się z 
rzeczywistością, często niełatwą. „Nie raz 
trzeba pokonywać różnego rodzaju 
przeszkody. Tym bardziej potrzeba tego 
światła, Bożych łask. Niech Zmart-
wychwstały błogosławi, umacnia i obdarza 
Was wszystkich pokojem” – winszował. 
 
Na zakończenie spotkania prowincjał o. 
Rufin Maryjka OFM podarował 
zaproszonym gościom najnowszy numer 
„Pietas et Studium” – Rocznika Wyższego 
Seminarium Duchownego Prowincji Matki 
Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych 
w Krakowie. W czasopiśmie publikowane 
są artykuły naukowe dotyczące filozofii, 
teologii i franciszkanizmu. 
 
Od kilkunastu lat franciszkanie w Krakowie 
wspólnie prowadzą Instytut Studiów Fran-
ciszkańskich (www.isf.edu.pl). Instytut 
został erygowany w dzień bł. Salomei, 19 
listopada 1998 roku, decyzją Konferencji 
Prowincjałów Franciszkańskich, którą 
tworzą przełożeni 10 polskich prowincji 
franciszkańskich. jms 

 
   

OŚWIADCZENIE 
 
 

OŚWIADCZENIE PROWINCJI REDEMPTORYSTÓW 
 

Warszawska Prowincja Redemptorys-
tów wydała oświadczenie w sprawie 
decyzji Krajowej Rady Radiofonii i 
Telewizji dotyczącej ukarania nadawcy 
za tzw. ukrytą reklamę w Radiu Maryja. 
Podajemy tekst oświadczenia: 
 
Oświadczenie Warszawskiej Prowincji 
Redemptorystów – nadawcy Radia Maryja 
w sprawie decyzji Krajowej Rady Radiofo-
nii i Telewizji nr 4/2012 z 30 marca 2012 r. 

dotyczącej ukarania nadawcy za tzw. 
ukrytą reklamę w Radiu Maryja. 
 
Nadawca, działając zgodnie z prawem, nie 
chce być traktowany ulgowo, ale też nie 
zgadza się na stwarzanie przez organ 
nadzorujący szczególnie uciążliwych 
warunków działalności. 
 
Od kilku miesięcy ma miejsce ożywiony 
dialog w formie wymiany pism między 

KRRiT i nadawcą, który miał na celu us-
talenie, czy działalność nadawcy rzec-
zywiście naruszała przepisy odnoszące się 
do tzw. ukrytej reklamy. 
 
Decyzja ta jest zaskoczeniem dla nad-
awcy, gdyż Przewodniczący KRRiT nie 
rozpatrując wniosków dowodowych 
zgłoszonych przez pełnomocników 
koncesjonariusza wydał rozstrzygnięcie, co 
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należy uznać za rażące naruszenie norm 
postępowania. 
 
W uzasadnieniu decyzji nie wyjaśniono, 
jaki konkretnie skutek reklamowy nastąpił 

w efekcie wyemitowania przedmiotowych 
przekazów. Samo stwierdzenie, że skutek 
taki jest „oczywisty”, nie spełnia nawet 
minimalnych standardów wydawania 
rozstrzygnięć administracyjnych w demo-

kratycznym państwie prawnym. Nadawca 
odwoła się od tej decyzji. 
 

O. Piotr Chyła CSsR,  
rzecznik prasowy Prowincji  

 
 

   
  Wiadomości zagraniczne  

 
 

 
List generała saletynów 

na Zmartwychwstanie Pańskie 
 
Przełożony generalny Zgromadzenia Mis-
jonarzy Saletynów ks. Dennis J. Loomis, 
MS wystosował list Wielkanocny do swoich 
Wspólbraci tuż przed kapitułą generalną, 
która rozpocznie się w przyszłym tygodniu. 
Kapituła dokona także wyboru nowego 
przełożonego saletynów. Oto fragment 
listu na Zmartwychwstanie Pańskie: 
 

 
 
Po Zmartwychwstaniu odnajdujemy dwie 
historie, które mogą nam posłużyć jako 
drogowskazy na naszej drodze wiary. 
Pierwsza to spotkanie z uczniami na dro-
dze do Emaus. Podczas łamania chleba 
otworzyły się im oczy. Czy my doświ-
adczamy tego przy jakiejś okazji?  
 
Zaraz po słowach konsekracji odpowi-
adamy: Chrystus umarł, Chrystus Zmart-
wychwstał, Chrystus powróci. W tej krótkiej 
modlitwie odnajdujemy całe Triduum Pas-
chalne. 
 
CHRYSTUS UMARŁ 
Wiara jaką miał Jezus względem swego 
Ojca, była wiarą, która prawdziwie wierzy, 
że Ojciec nigdy by Go nie poprosił o coś co 
nie przyniesie życia. Bóg jest Bogiem 
żyjących nie umarłych. Jak głęboko ufamy 
Ojcu w czasie próby i/lub niepewności? 
Jezusa zaufanie przyniosło nowe życie, a 
nasze? Jak bardzo potrafimy Mu zaufać? 
 
CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ 
Nadzieja. Zmartwychwstanie Jezusa było 
oparte na przekonaniu, że z Bogiem 
wszystko jest możliwe. Jeżeli potrafimy 
zaufać tak jak Jezus, wtedy możemy ocze-
kiwać cudownych zmian, które przyniosą 
nam nowe życie. Wszystko, nawet nasze 
zmienne nastroje, przesądy, słabości i 
hamulce wiary mogą zostać przemienione 
mocą Boga, ale tylko wtedy, gdy nasze 
serca będą otwarte na Bożą łaskę. 

CHRYSTUS POWRÓCI 
To oczekiwanie Jego powrotu opiera się 
na najważniejszym nauczaniu Jezusa na 
temat Boga – Jego Ojca: BÓG JEST 
MIŁOŚCIĄ. Bóg Ojciec przywrócił do życia 
Jezusa przez swoją miłość. Bóg Ojciec 
także nas przywróci do życia przez swoją 
miłość. Nie tylko z naszych małych śmierci, 
których doświadczamy w naszym życiu, 
ale na całą wieczność. 
 
„Błogosławieni, którzy nie widzieli a 
uwierzyli” (J, 20, 29).  

Cały List na: www.saletyni.pl  
 

Nowa misja werbistów w Sudanie 
Południowym 

 
2 kwietnia werbiści oficjalnie rozpoczęli 
pracę w niedawno powstałej Republice 
Południowego Sudanu. Pierwszych dwóch 
misjonarzy przybyło do miasta Lainya w 
diecezji Yei. 
 
Do ojców Bernarda Ilunga, pochodzącego 
z Demokratycznej Republiki Konga oraz 
Josepha Naduviledathu z Indii dołączy 
niebawem Indonezyjczyk, brat Vinsensius 
Knaofmone. 
 
„Nowi misjonarze będą ogromna pomocą 
dla diecezji, kora zmaga się z ogromnym 
brakiem personelu.  Jeśli ich praca będzie 
owocna dysktrykt Lainya może wrótce 
zyskać status oficjalnej parafii.”  - 
powiedział ordynariusz diecezji Yei, bp 
Erkolano Lodu Tombe. 
 
Republika Południowego Sudanu jest 
najmłodszym terytorium misyjnym wer-
bistów. Państwo powstało 9 lipca 2011 
roku w wyniku porozumienia rządu su-
dańskiego z Ludową Armią Wyzwolenia 
Sudanu. Liczy 8 mln mieszkańców. 
Większość z nich stanowią animiści. 
Chrześcijanie są drugą pod względem 
liczebności grupą religijną.  

Za: www.werbisci.pl  
 

Triumfalny wjazd na osiołku... – 
Sinalunga 

 
Jak czytamy w Ewangelii wg. św. Ma-
teusza Jezus powiedział do swoich ucz-
niów: „Idźcie do wsi, która jest przed wami, 
a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i 
źrebię z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie 
do Mnie! A gdyby wam kto co mówił, 
powiecie: Pan ich potrzebuje, a zaraz je 
puści”. 

Stało się to, żeby się spełniło słowo pro-
roka: Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto 
Król twój przychodzi do Ciebie łagodny, 
siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy”. 
 
Najsłynniejszy na świecie osiołek był 
przywiązany do słupa w wiosce Betfage 
koło Jerozolimy. Na nim właśnie Jezus 
wjechał do miasta, witany entuzjastycznie 
palmowymi gałązkami. Późniejsze losy, 
Jego mękę, śmierć i Zmartwychwstanie 
Kościół wspomina w rozpoczynającym się 
właśnie Wielkim Tygodniu. O osiołku 
natomiast ewangelia milczy. Nasz osiołek, 
a właściwie oślica nosi nazwę Sara i został 
wypożyczony nam przez sąsiadów na 
dzisiejszą uroczystość. Na oślęciu wy-
ruszył z gaju oliwnego, który znajduje się 
przy kaplicy św. Donnino o. Tytus i przybył 
na plac przed świątynią witany śpiewem 
antyfony „Hosanna”. 
 

 
 
Po odczytaniu Ewangelii oraz po 
poświęceniu gałązek oliwnych, o. Tytus 
wraz z wiernymi, udał się procesyjnie do 
kościoła. Liturgię animował chór Ensemble 
Flos Vocalis, który wykonał tzw. „Msze 
watykańską” (jak ją tutaj nazywają), czyli 
dialogowaną pomiędzy chórem i wiernymi 
w częściach stały Mszy oraz w antyfonach 
i śpiewach przewidzianych w tym dniu.  

Za: www.franciszkanie.net   
 

U kapucynów 
Rok Ś. Felksa z Cantalice 

 
22 maja 2012 r. mija 300 lat od kanonizacji 
Świętego Feliksa z Cantalice. Prowincja 
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Rzymska Kapucynów wraz z 
błogosławieństwem Ministra Generalnego 
przygotowuje się do ogłoszenia i zorgani-
zowania Roku Świętego Feliksa.  
 

 
 
„To odpowiedni moment – pisze br. Mauro 
Jöhri, Minister Generalny do br. Carmine 
De Filippis, Ministra Prowincjalnego – nie 
tylko, by mnożyć wydarzenia i celebracje, 
ale by pogłębić jeszcze bardziej znajomość 
tego kapucyńskiego Świętego. Rzec-
zywiście św. Feliks z Cantalice jest nie 
tylko Świętym pośród wielu świętych Za-
konu Braci Mniejszych Kapucynów, ale jest 
jakby protoplastą, modelem, matrycą, 
dzięki której uformowali się i dzięki Bogu 
formują się nadal liczni, wspaniali 
współbracia”.  

Prowincja Rzymska zaangażowała się w 
przygotowanie różnych celebracji podczas 
roku jubileuszowego. Oczekiwany jest list 
Ministra Generalnego, który będzie wy-
razem wdzięczności, radości i nadziei 
zakonu. 9 września 2012 r. jest zaplan-
owana pielgrzymka do grobu św. Feliksa 
dla uczestników Kapituły Generalnej.  

Więcej na www.kapucyni.pl  
 
Informacja o chorobie przełożone-

go generalnego Salezjanów 
 
Wikariusz generalny, ks. Adriano Bregolin, 
wydał krótki komunikat o stanie zdrowia 
Przełożonego Generalnego ks. Pascuala 
Cháveza, kierując go do salezjanów i 
członków Rodziny Salezjańskiej:  
 
“Wiadomo już od jakiegoś czasu, 
zwłaszcza za sprawą Inspektorów 
salezjańskich, że Przełożony Generalny 
ma pewien problem ze swoim zdrowiem. 
 
W celu podania rzetelnych informacji 
chciałem zaznaczyć, że wiąże się to z 
chorobą wątroby, która w ostatnim czasie 
została zdiagnozowana jako zapalenie 
wątroby typu C. Tę chorobę Przełożony 
Generalny najprawdopodobniej nabył w 
poprzednich latach, kiedy to został pod-
dany dwom poważnym operacjom i musiał 
mieć kilka transfuzji krwi. Genom (materiał 
genetyczny) nie wskazuje na zaostrzenie 
się stanu chorobowego i to pozwala na 
bardziej skuteczne leczenie. Tak więc nie 
ma tu mowy o ciężkim stanie zdrowia, ale 
sytuacja ta wymaga koniecznej os-
trożności.  
 

W tych miesiącach Przełożony Generalny 
przeszedł badania w “Centro di Patologie 
Epatiche” Borgo Trento, w mieście Wero-
na, i na Oddziale Hematologii Polikliniki 
Gemelli w Rzymie. Dotychczas przeprow-
adzone badania miały za zadanie określić 
jak najlepsze warunki fizjologiczne, które 
by pozwoliły na podjęcie specjalistycznego 
leczenia.  
 

 
 
Przełożony Generalny nie odczuwa jakichś 
szczególnych dolegliwości. Prowadzi nor-
malne życie. Bardzo dużo pracuje i, jak 
zawsze, jest pogodny w swojej pracy 
zarządu i animacji Zgromadzenia. W 
najbliższych miesiącach rozpcznie lecze-
nie specjalistyczne, które będzie wymagać 
bardziej stałego przebywania w Domu 
Generalnym. Tak więc w najbliższych 
miesiącach ograniczy swoje wizyty ani-
macji, zwłaszcza za granicą. 
 
Przełożony Generalny kazał mi podzię-
kować w jego imieniu wszystkim Sale-
zjanom i Córkom Maryi Wspomożycielki, 
jak również wszystkim członkom Rodziny 
Salezjańskiej za modlitwy w jego intencji.” 

Za: www.infoans.org

 
 
 
 

 
Zapowiedzi wydarzeń 

 
 

 

Program uroczystości ustanowienia 
bazyliki w Dębowcu 

 
Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w 
Dębowcu k. Jasła decyzją Stolicy Apostol-
skiej otrzyma tytuł bazyliki mniejszej 
Najświętszej Maryi Panny z La Salette. 
Uroczystościom, które odbędą się w 
niedzielę, dnia 20 maja 2012 roku, prze-
wodniczyć będzie kard. Stanisław Dziwisz, 
metropolita krakowski. To druga, po 
Sanktuarium Matki Bożej w La Salette, 
świątynia z takim tytułem na świecie. 
 
Dla pielgrzymów odwiedzających 
Dębowiec nie jest to niespodzianka. We 
wrześniu ub. roku, podczas niedzielnej 
sumy odpustowej, zapowiedział to już 
ówczesny prowincjał Polskiej Prowincji 
Zgromadzenia Księży Misjonarzy Sal-
etynów, ks. Władysław Pasiut MS. Akt 
nadania tytułu wręczy ordynariusz 
rzeszowski, bp Kazimierz Górny. Trans-
misję z tej uroczystości przeprowadzi TV 
Trwam i Radio Maryja. 
 
Jak podkreśla ks. Roman Grądalski MS – 
kustosz sanktuarium, „tytuł bazyliki 

mniejszej nadaje się kościołom o szcze-
gólnym znaczeniu historycznym i kultur-
owym, wyróżniającym się poziomem 
działalności duszpasterskiej, liturgicznej 
czy katechetycznej.  
 

 
 
Tak jest w przypadku dębowieckiej 
świątyni, w której przez ponad 100 lat 
wierni – jak czytamy w akcie nadania tytułu 
– ze szczerym oddaniem powierzają się 
opiece Matki Bożej oraz podziwiają jej 
duchowe piękno, kontemplując pokorę 
Służebnicy Pańskiej, Pośredniczki łask i 
Pojednawczyni grzeszników. Będzie to 
trzecia, po sanktuarium Matki Bożej 
Rzeszowskiej Ojców Bernardynów i 

kościele pw. Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Gorlicach świątynia w 
diecezji rzeszowskiej, która zostanie pod-
niesiona do godności bazyliki. 
 
W dębowieckiej bazylice wierni będą mogli 
uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi 
warunkami w następujących dniach: w 
rocznicę otrzymania tytułu bazyliki 
mniejszej (22 sierpnia); w dniu poświęce-
nia kościoła (17 września); w dniu patron-
alnym kościoła (19 września); w 
uroczystość Świętych Apostołów Piotra i 
Pawła (29 czerwca); w trzecią niedzielę 
maja; ponadto raz w roku wierny może 
uzyskać odpust zupełny w dowolnie 
wybranym przez siebie dniu. 
 
Wydarzenie nadania tytułu bazyliki 
mniejszej kościołowi sanktuaryjnemu w 
Dębowcu wpisuje się bardzo mocno w 
majowe uroczystości odpustowe w Polskim 
La Salette. Rozpoczną się one w piątek, 
18 maja i potrwają do niedzieli. Ważnym 
akcentem piątkowego przedpołudnia o 
godz. 10.30 będzie złożenie ślubów 
wieczystych przez pięciu saletyńskich 
profesów. W sobotę o godz. 10.30 



 8 

ordynariusz diecezji zielonogórsko-
gorzowskiej bp Stefan Regmunt udzieli 
sakramentu święceń kapłańskich w stopniu 
diakonatu i prezbiteratu alumnom Wyższe-
go Seminarium Duchownego Misjonarzy 
Saletynów. O godz. 20.00 uroczystej mszy 
św. koncelebrowanej z jubilatami obcho-
dzącymi 25-lecie kapłaństwa prze-
wodniczyć będzie ks. prowincjał Andrzej 
Zagórski MS, a na zakończenie celebracji 
odbędzie się procesja Maryjna. Na godz. 
22.00 zaplanowano program ewange-
lizacyjny dla młodzieży oraz koncert 
zespołu Daj Spokój z Krakowa. 
 
Kulminacyjnym punktem majowych 
uroczystości w Dębowcu będzie niedzielna 
suma odpustowa o godz. 11.00 pod prze-
wodnictwem metropolity krakowskiego i 
nadanie tytułu bazyliki mniejszej. Na godz. 
16.00 zaplanowano koncert wdzięczności 
w wykonaniu znanej w całej Polsce pi-
osenkarki ELENI, a o godz. 20.00 od-
będzie się prapremiera pierwszego w 
Polsce Oratorium o Matce Bożej Sal-
etyńskiej w wykonaniu chóru katedralnego 
Pueri Cantores Resovienses. Autorem 
libretta jest ks. Piotr Szweda MS, a 
muzykę skomponował Artur Żalski. Przez 
cały czas trwania uroczystości można 
będzie skorzystać z sakramentu pojedna-

nia. Szczegółowe informacje znajdują się 
na plakacie. 
 
Saletyni przybyli do Dębowca w 1910 roku. 
Budowa kościoła pw. Matki Bożej Sal-
etyńskiej rozpoczęła się w 1936 roku. Pięć 
lat później dokonano jego poświęcenia, a 
w 1966 roku.obecna świątynia została 
konsekrowana. W jej bocznej kaplicy znaj-
duje się łaskami słynąca figura Matki Bożej 
Płaczącej, ciesząca się szczególnym 
kultem wiernych. Rzeźbę przedstawiającą 
Matkę Bożą Saletyńską siedzącą na ka-
miennym głazie z twarzą ukrytą w dłoni-
ach, wykonał w 1959 roku z drewna lip-
owego rzeźbiarz Edward Koś, według 
modelu prof. Franciszka Kalfasa z Kra-
kowa. Dnia 15 września 1996 roku figura 
ta została ukoronowana papieskimi 
koronami. 
 
Polskie La Salette odwiedza rocznie ponad 
700 zorganizowanych grup pielgrzym-
kowych. Co roku przybywa tu kilkadziesiąt 
tysięcy pielgrzymów. Głównym celem 
pracy duszpasterskiej jest szerzenie kultu 
Maryi z La Salette. Przy sanktuarium 
działa Centrum Pojednania „La Salette”. 
Od 1987 roku prowadzone jest 
Międzynarodowe Saletyńskie Spotkanie 
Młodych, w którym przez tydzień uczest-

niczy w formacji ponad 2 i pół tysiąca 
młodych ludzi z Polski i zagranicy. 

ks. Piotr Szweda MS  
 

Szkolenie dla kandydatów na 
wolontariuszy hospicyjnych 

 
Hospicjum Domowe Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Księży 
Marianów zaprasza młodych ludzi na 
szkolenie dla kandydatów na wolontariuszy 
hospicyjnych. 
  
Terminy: 
21–22 kwietnia 2012 r. – I część 
12–13 maja  2012 r. – II część 
w soboty: godz. 9.00 – 18.00 
w niedziele: godz. 9.00 – 16.00 
  
Powyższe zaproszenie jest skierowane dla 
osób pełnoletnich. 
  
Dla młodzieży szkół gimnazjalnych i śred-
nich organizowane jest szkolenie pt. ABC 
pomocy chorym.Termin: 24 kwietnia 2012 
r., godz.12.00 –16.00 
  
Kontakt: Ośrodek Hospicjum Domowe 
ul. Tykocińska 27/35, 03-545 Warszawa 
tel. (22) 679 67 00 
e-mail: hospicjum@marianie.pl 

Za: www.marianie.pl 

 


