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Wiadomość tygodnia 

 

 

XXII Światowe Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej  

w Krakowie 

 

Piłka nożna, koszykówka, siatkówka i 

tenis stołowy: piłka w swoich czterech 

wymiarach zdominowała Kraków w dniach 

od 28 kwietnia do 3 maja 2012 r. Blisko 

1500 ludzi młodych z 11 krajów Europy 

rywalizowało ze sobą w ramach XXII 

Światowych Igrzysk Młodzieży Salezjań-

skiej, które honorowym patronatem objął 

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Broni-

sław Komorowski. 

 

Koordynatorem Igrzysk była Salezjańska 

Organizacja Sportowa Rzeczpospolitej 

Polskiej (SALOS RP), która promuje 

wśród dzieci i młodzieży pasję do sportu, 

uczciwą rywalizację i zasady gry “fair 

play”. 

 

Celem XXII Światowych Igrzysk Młodzieży 

Salezjańskiej jest stworzenie młodzieży 

salezjańskiej możliwości rywalizacji spor-

towej i budowania przez sport nowego 

świata, opartego na humanizmie chrześci-

jańskim, rozwoju osobowym i poszanowa-

niu wartości. Znaczący jest także walor 

kulturowy tej imprezy: młodzi sportowcy 

mogli wziąć udział w różnych wycieczkach 

z przewodnikiem, zwiedzając Kraków i 

okolice – Klasztor w Tyńcu (udając się tam 

i z powrotem statkiem), Muzeum Au-

schwitz-Birkenau i Kopalnię Soli w Wie-

liczce. 

 

“Rywalizując w tych dniach, budujcie świat 

nowy, zasadzający się na poszanowaniu 

każdej osoby, zwłaszcza najsłabszej. 

Szanujcie i przyczyniajcie się do wzrostu 

wartości pokoju, prawdy, sprawiedliwości, 

wolności, godności ludzkiej i solidarności. 

Niech wasze zmagania sportowe będą 

naprawdę wychowawcze, stanowiąc przy-

gotowanie do życia w nowym świecie bez 

granic, którego wy chcecie i umiecie zbu-

dować!” – napisała w swoim przesłaniu 

siostra Maria del Carmen Canales, Córka 

Maryi Wspomożycielki, Radczyni general-

na ds. Duszpasterstwa Młodzieży. 

 

A jeszcze wcześniej ks. Pascual Chávez, 

Przełożony Generalny Salezjanów – który 

był reprezentowany przez Radcę Regionu 

Europa Północna, ks. Marka Chrzana – w 

swoim okolicznościowym przesłaniu skie-

rował takie oto słowa: “Obecność sale-

zjańska na polu sportu nie przestaje być 

ważna i może stać się bardzo znacząca, 

obejmując wiele dzieci i ludzi młodych, 

którzy w przeciwnym razie nie spotkaliby 

się z podobną propozycją wychowawczą. 

Dlatego też trzeba pozostać wiernym 

typowym wyborom salezjańskim (…). 

Musimy stanowić w środowisku sporto-

wym obecność, która będzie promować 

alternatywną formę sportu, w służbie osób 

i ich integralnego rozwoju”. 

 

Igrzyska były także doskonałą okazją do 

rozrywki rodzinnej i generalną próbą przed 

radosnym kibicowaniem w czasie EURO 

2012. I tak, dla przykładu, 2 maja, w prze-

rwie rozgrywek finałowych, widzowie mogli 

obejrzeć pokaz żonglerki Krzysztofa Go-

lonki, mistrza świata trików piłkarskich; 

można było także poznać bardziej z bliska 

działalność, jaką prowadzi “Salos” z Kra-

kowa. 

Oczywiście, należne miejsce poświęcono 

wymiarowi religijnemu tego wydarzenia: 

celebracja eucharystyczna w kościele św. 

Stanisława Kostki na Dębnikach; nabo-

żeństwo wieczorne w środę, 2 maja; kapli-

ca, cały czas dotępna dla tych, którzy 

chcieli się pomodlić. 

 

Bardzo wzruszające były: ceremonia 

otwarcia Światowych Igrzysk Młodzieży 

Salezjańskiej, poprzedzona uroczystym 

pochodem ulicami Krakowa, a także – 

zamknięcia, w której, jako gość honorowy, 

uczestniczył były bramkarz narodowej 

reprezentacji Polski, Jerzy Dudek. Pucha-

ry i medale wręczali: Georg Leibold, Pre-

zes PGS-I; prof. Zbigniew Dziubiński, 

Prezes SALOS RP; i ks. Edward Pleń, 

salezjanin, krajowy duszpasterz sportow-

ców i Wiceprezes SALOS RP. 

 

Najbliższe Igrzyska odbędą się w Chor-

wacji (XXIII), na Słowacji (XXIV) i we 

Włoszech, w Turynie (XXV).  

Za: www.infoans.org    

 

$#guid{D090FD6E-4341-4F01-8A44-D9A4C53B7C74}#$ 

http://www.zyciezakonne.pl/
http://www.infoans.org/
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  Wiadomości krajowe 

 

„Maryjo, tyś Polski Królową!” 

Uroczystości na Jasnej Górze 

 

Na Jasnej Górze 3 maja trwały obchody 

uroczystości ku czci Matki Bożej Królowej 

Polski z udziałem ponad 10 tys. osób. 

Ważnym punktem uroczystości było po-

święcenie Jasnogórskiego Epitafium Smo-

leńskiego, poświęconego ofiarom tragedii 

smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r. Epitafium - 

blisko 4-metrowa płaskorzeźba - umiesz-

czona została na wprost wyjścia z Kaplicy 

Matki Bożej Jasnogórskiej. (…). 

 

 

 

Uroczystej sumie, która rozpoczęła się o 

godz. 11.00 na Szczycie, przewodniczył 

abp Stanisław Gądecki, wiceprzewodni-

czący Konferencji Episkopatu Polski, me-

tropolita poznański.  „Dziękujemy Ci, Prze-

można i Wszechwładna Królowo Polski, że 

jesteś nam Matką Najtroskliwszą. Przez 

Święte zaś Rany Błogosławionego Twoje-

go Oblicza jesteś nam jeszcze bliższa, bo 

razem z nami w bolesnych chwilach trwasz 

przy nas jako Matka Współcierpiąca” – 

mówił w powitaniu generał Zakonu o. 

Izydor Matuszewski (…) 

 

„To spotkanie, to okazja dziękczynienia za 

dary i łaski przez Nią (Maryję) uproszone, 

dziękczynienie na opiekę nad każdym z 

nas, i nad naszym narodem, który aż po 

dzień dzisiejszy nie utracił godności, skoro 

zachował wiarę. To okazja przeproszenia 

za grzechy i słabości, za niewierność małą 

i wielką, a jednocześnie to spotkanie niech 

nam pozwoli zaczerpnąć ufności, że w 

konfrontacji ze współczesnymi trudno-

ściami nie jesteśmy sami, że przetrwamy 

pod krzyżem historii, skoro pod krzyżem 

Chrystusa wytrwała aż do końca nasza 

Królowa i Matka. Na Jasnej Górze staje 

dziś Kościół w Polsce z ufnością patrząc w 

przyszłość. Mimo wszystko, bracia i sio-

stry, stajemy z ufnością, bo nasza siła nie 

od nas pochodzi. Wiemy, Komu zawierzy-

liśmy, i wiemy, że wytrwać trzeba aż do 

końca. Wiemy, że zawsze, nawet w cza-

sach zakłamania, prawda zwycięża” – 

podkreślił w homilii abp Józef Michalik (…) 

 

Po homilii został ponowiony Milenijny Akt 

oddania Polski w macierzyńską niewolę 

Maryi, Matki Kościoła, za wolność Kościoła 

Chrystusowego. Eucharystię transmitowała 

Telewizja Trwam, a także Radio Maryja 

Za: www.jasnagora.com 

 

Jubileusz Pocieszycieli z Getsemani 

 

Bracia Pocieszyciele to wspólnota zakonna 

o charakterze kontemplacyjno-czynnym. 

Założycielem jest ojciec Józef Jan Litomi-

ski, kapłan czeskiego pochodzenia, który z 

natchnienia Bożego przyczynił się do 

powstania Zgromadzenia Braci Pocieszy-

cieli z Getsemani w Wiedniu w roku 1922. 

Natomiast w Polsce pierwsza placówka 

Zgromadzenia została założona w 1982 

roku we Wrocławiu.  (…) 

 

Jubileuszowe obchody Bracia Pocieszycie-

le zainaugurowali w Niedziele Miłosierdzia 

16 kwietnia w Domu Generalnym w Ma-

riance na Słowacji pod przewodnictwem 

ks. arcybiskupa Stanisława Zwoleńskiego 

Metropolity trnawsko-bratys-ławskiego.  

 

Natomiast 22 kwietnia w przeddzień imie-

nin bł. ks. Jerzego Popiełuszki, w powsta-

łym przy włocławskiej tamie Sanktuarium 

Męczeństwa - dedykowanego błogosła-

wionemu ks. Jerzemu Popiełuszce (…). W 

uroczystości uczestniczyli: generał Zgro-

madzenia o. Ludwik M. Pociask, o.  Świe-

rad M. Pettke CCG – prowincjał Prowincji 

polskiej a także kustosz Sanktuarium o. 

Kamil M. Kraciuk CCG i przełożeni, ojco-

wie oraz bracia  z wszystkich domów z 

Polski i zagranicy, Marianki i Zlatych Mo-

raviec i Wiednia.  

 

Uroczystościom przewodniczył J. E. Ks. 

biskup Wiesław Alojzy Mering z udziałem 

znamienitych gości; m.in. swoją obecno-

ścią zaszczyciła pani Marianna Popiełusz-

ko – matka bł. ks. Jerzego Popiełuszki 

wraz z jego rodzeństwem Teresą oraz 

Stanisławem i Józefem z rodzinami.  

 

Podczas jubileuszu nie zabrakło przedsta-

wicieli zgromadzeń zakonnych: sióstr 

Wspólnej Pracy, Westiarek Jezusa, Anto-

ninek, Służebnic Serca Bożego, Służebnic 

Najświętszego Serca Jezusowego, Elżbie-

tanek, Chrystusowców, Orionistów i Fran-

ciszkanów. Wszystkie wspólnoty życia 

konsekrowanego w Polsce reprezentował 

ks. Tomasz Sielicki – generał Towarzystwa 

Chrystusowego, a zarazem Przewodniczą-

cy Konferencji Wyższych Przełożonych w 

Polsce.  

 

W homilii ks. biskup Wiesław Alojzy Mering 

wskazał na sens adorowania cierpiącego 

Chrystusa i konieczność istnienia takiego 

Zgromadzenia, które stara się pocieszać 

Jezusa trwaniem z Nim na modlitwie. Ks. 

Biskup podkreślił, że: to jest zewnętrzny 

znak tego, jak Bóg chce, jak pragnie ciepła 

naszych serc, naszej obecności, naszego 

trwania przy Nim wtedy, kiedy jest w zu-

pełnym osamotnieniu. (…)  

 

Podczas liturgii ks. Biskup poświęcił nowy 

witraż okien Sanktuarium, a następnie 

elementy wykończeniowe świątyni, nową 

posadzkę i balustradę zamontowaną na 

balkonie chóru.  

 

 

 

W podziękowaniu na zakończenie liturgii 

prowincjał Zgromadzenia o. Świerad M. 

Pettke zwrócił uwagę, że życie zakonne 

ma charakter charyzmatyczny, jest owo-

cem tchnienia Ducha Świętego, stąd 

chcemy je przeżywać z radością i w poko-

rze wobec niezasłużonego daru. Dzisiaj 

rozpoczynając rok jubileuszowy – rok łaski 

od Pana, chcemy dziękować za dar powo-

łania do życia konsekrowanego, za chary-

zmat założycielski Ojca Józefa oraz świa-

dectwo wierności aż do końca – naszych 

starszych braci w powołaniu. W nawiąza-

niu do wigilii imienin bł. księdza Jerzego 

Popiełuszki, o. Świerad wskazał na umiło-

wanie prawdy i wierności Ewangelii, która 

zawsze kosztuje.             

 

Nowy prowincjał gdańskich  

franciszkanów 

 

W malowniczo położonym ośrodku Eduka-

cyjno-Formacyjnym Diecezji Koszalińsko-

Kołobrzeskiej dnia 7 maja 2012 r. rozpo-

częła się pierwsza część VIII Kapituły 

Prowincjalnej Zwyczajnej Prowincji św. 

Maksymiliana Braci Mniejszych Konwentu-

alnych. 

 

Zgromadzeniu braterskiemu przewodniczy 

minister generalny z Rzymu, o. Marco 

Tasca. Obecny jest także asystent gene-

ralny o. Jacek Ciupiński. W obradach 

bierze udział zarząd Prowincji, z ministrem 

prowincjalnym o. Adamem Kalinowskim na 

czele oraz bracia delegaci.  

 

W  trakcie kapituły nastąpi zaprzysiężenie 

nowego prowincjała o. Jana Maciejowskie-

go oraz wybór nowego zarządu Prowincji. 

Nowy prowincjał został wybrany w  dniu 26 

http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/14628.mp3
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/14631.mp3
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/14632.mp3
http://www.jasnagora.com/
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marca w bezpośrednim głosowaniu po-

wszechnym.  

 

O. Jan Maciejowski urodził się 25 stycznia 

1970 r. w Żywcu. Wstąpił do Zakonu w 

1989 r. Śluby wieczyste złożył 4 paździer-

nika 1994 r. Święcenia kapłańskie przyjął 

25 maja 1996 r. Po ukończeniu studiów w 

Wyższym Seminarium Duchownym OO. 

Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach i 

obronie pracy magisterskiej na KUL w 

Lublinie uzyskał w 1996 roku tytuł magistra 

teologii. 

 

 

 

Od lipca 1996 r. do września 1997 r. pra-

cował duszpastersko w Gdyni, a od wrze-

śnia 1997 r. do lipca 1998 r. w Gnieźnie. W 

październiku 1998 r. podjął studia z du-

chowości franciszkańskiej na Fakultecie 

Teologicznym św. Bonawentury w Rzymie, 

wieńcząc je zdobyciem licencjatu z du-

chowości chrystocentrycznej franciszkań-

skiej. 

 

Na V Kapitule Prowincjalnej Zwyczajnej w 

roku 2000 został wybrany magistrem nowi-

cjatu. Funkcję magistra nowicjatu w 

Gnieźnie pełnił przez cztery lata. Na VI 

Kapitule Prowincjalnej Zwyczajnej w roku 

2004 został wybrany gwardianem klasztoru 

w Gdyni. Urząd ten pełnił przez dwie ka-

dencje Od lipca 2004 r. jest również pro-

boszczem parafii pw. św. Antoniego z 

Padwy w Gdyni. Na VII Kapitule Zwyczaj-

nej w roku 2008 został wybrany asysten-

tem prowincjalnym oraz ponownie gwar-

dianem klasztoru w Gdyni. 

 

Kapituła poznańskich  

franciszkanów 

 

W dniach 30 kwietnia - 4 maja 2012 r. 

odbyła się w Poznaniu Kapituła Prowin-

cjalna. W duchu jedności  z Kościołem 

Powszechnym zostało poddane refleksji 

franciszkańskie życie jako braci mniej-

szych pod hasłem: "Zakon naszym do-

mem".  

 

Dzięki konferencji ascetycznej o. prof. 

Adama Sikory OFM na nowo odkryto, co 

leży u podstaw każdej wspólnoty zakonnej, 

która w świetle Pism św. Franciszka jest 

domem. Franciszkowa koncepcja domu 

jest wprost zaczerpnięta z Ewangelii. Opie-

ra się na sześciu istotnych filarach warun-

kujących istnienie naszych wspólnot: po-

siadanie Ducha Pańskiego, wyrażonego w 

postawie minoritas, konieczność odcięcia 

się od wszystkiego, co gorszy, troska o to, 

by grzech uczynić niemożliwym w życiu 

współbrata, napomnienie z miłością w 

cztery oczy, by pozyskać brata, wspólna 

modlitwa, obowiązek wybaczania. 

 

W drugiej wygłoszonej konferencji o. dr 

Hipolit Lipiński OFM niezwykle mocno 

podkreślał, by nie bagatelizować zagrożeń 

ze strony złego ducha, który jest istotą 

żywą, destrukcyjną, osobą, a właściwie 

antyosobą. Poprzez wspólną celebrację 

Liturgii Godzin, modlitwę różańcową, ado-

rację Najświętszego Sakramentu, konfe-

rencje z życia duchowego, a nade wszyst-

ko podczas wspólnotowej Eucharystii 

odnawiano i pogłębiano franciszkańskie 

powołanie. 

 

Przedmiotem obrad były również propozy-

cje zmian i dodatków w tekście Modlitew-

nika Prowincji i Zwyczajnika Prowincji, 

uchwalenie okresu trwania kadencji mini-

stra prowincjalnego oraz wybór zarządu 

prowincji. Definitorami zostali: o. prof. UAM 

dr hab. Adam Sikora, o. Dobiesław Niera-

dzik, o. Robert Nikel, o. Klaudiusz Michal-

ski, o. dr Bernard Marciniak. 

 

Wszystkie uchwały, zalecenia  i przypo-

mnienia z Kapituły mają stać się przedmio-

tem refleksji i pobudzać duchowych synów 

św. Franciszka do życia bardziej ewange-

licznego. Poprzez wspólną modlitwę, ob-

rady i spotkania braterskie starano się, by 

ta Kapituła była prawdziwym doświadcze-

niem Ducha, okazją do rewizji życia i kon-

kretnym planem na kolejne lata. O. Leonard 

Bielecki OFM 

 

W Kodniu dobiega końca budowa 

domu pielgrzyma 

 

Trwają prace wykończeniowe przy budo-

wie pierwszego etapu rozbudowy Domu 

Pielgrzyma przy Sanktuarium Matki Bożej 

Kodeńskiej, Królowej Podlasia, Matki Jed-

ności. 

 

Prace związane z przystosowaniem sta-

rych budynków Domu Pielgrzyma, który 

wznieśli Misjonarze Oblaci już w latach 30-

stych XX wieku, a które przejęły potem 

władze komunistyczne, oraz budowa no-

wego gmachu, powoli dobiegają końca. 

Trwają prace wykończeniowe. Niedawno 

na zwieńczeniu budynku pojawił się herb 

Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, 

namalowany przez o. Wiesława Nazaruka 

OMI, którego powołanie zakonne wzrastało 

w cieniu Królowej Podlasia. 

 

W pierwszym etapie rozbudowy, który 

właśnie się kończy powstały: sala konfe-

rencyjna, sala restauracyjna, taras wido-

kowy, kuchnia, pomieszczenia zaplecza 

gospodarczego, potrzebne do funkcjono-

wania nowego Domu Pielgrzyma oraz 

pokoje mieszkalne dla pielgrzymów. 

Wszystko utrzymane jest w najwyższym 

standardzie z myślą o tym, aby jak najle-

piej służyć pielgrzymom, przybywającym 

do Kodeńskiego Sanktuarium. Dotychcza-

sowa baza noclegowa nie wystarczała 

dużej liczbie pielgrzymów, która w ciągu 

roku sięga ponad 150 tysięcy. 

 

Uroczyste otwarcie pierwszego etapu 

rozbudowy Domu Pielgrzyma jest plano-

wane podczas uroczystości odpustowych 2 

lipca – w święto Matki Bożej Kodeńskiej. 

Już teraz można rezerwować miejsca w 

nowym kompleksie dla grup zorganizowa-

nych i pielgrzymkowych. Klimatyzowane i 

obszerne sale doskonale nadają się na 

rekolekcje oraz konferencje. 

 

 

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 

do kontaktu z Dyrektorem Domu Pielgrzy-

ma – o. Józefem Czerneckim OMI.  

Więcej na: www.oblaci.pl  

 

Maraton powołaniowy  

u chrystusowców 

 

Po raz kolejny na polskich (i nie tylko) 

placówkach Towarzystwa Chrystusowego 

rozpoczyna się tzw. „Maraton Powołanio-

wy” jako swoistego rodzaju przedłużenie 

kwartalnych dni modlitw o powołania do 

służby Bożej w Kościele. 

 

Jest to inicjatywa zintensyfikowanej modli-

twy o nowe powołania kapłańskie i zakon-

ne szczególnie do naszej wspólnoty za-

konnej. Począwszy do 7 maja każdego 

dnia w innej parafii będzie rozbrzmiewać 

będzie wołanie: Panie daj nam nowych 

kapłanów, braci zakonnych”. Modlitwie 

towarzyszyć będą katechezy na temat 

powołania, spotkania z młodzieżą i inne 

inicjatywy. Maraton zakończy się 14 

czerwca w naszym Wyższym Seminarium 

Duchownym w Poznaniu. 

 

Zapraszamy wszystkich do włączenia się 

w to modlitewne wołanie do Pana, „aby 

braciom naszym za granicą nie zabrakło 

dobrych pasterzy”.  

Za: www.chrystusowcy.pl  

 

O. Wiesław Oszajca SJ odznaczony 

Krzyżem Komandorskim 

 

Za „wybitne zasługi w działalności na rzecz 

niezależnego dziennikarstwa i przemian 

demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia 

w pracy społecznej” Krzyżem Komandor-

skim Orderu Odrodzenia Polski odznaczo-

ny został jezuita o. Wacław Oszajca – 

teolog, publicysta i poeta. 

 

http://www.oblaci.pl/
http://www.powolania.chrystusowcy.pl/o-nas.html
http://www.chrystusowcy.pl/schr/pliki/20120506Maraton Powolaniowy - lista parafii.pdf
http://www.chrystusowcy.pl/
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W okresie PRL współtworzył duszpaster-

stwo podejmujące wiele działań upamięt-

niających, niepodległościowych i opozycyj-

nych. Był inwigilowany przez SB. W 1974 

debiutował jako poeta w miesięczniku 

„Msza Święta”. 

 

 

 

Jest autorem wielu książek i publikacji, 

wierszy oraz tłumaczeń. Laureat nagród 

dziennikarskich i literackich. Jest człon-

kiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i 

Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, a 

także Rady Programowej Wschodniej 

Fundacji Kultury „Akcent”. Jest także wy-

kładowcą Uniwersytu Warszawskiego oraz 

Collegium Bobolanum.   Za: www.jezuici.pl     

 

Delegacja parlamentu egipskiego u 

werbistów w Warszawie 

 

Pod koniec kwietnia w naszej Ojczyźnie 

gościła delegacja przedstawicieli partii 

Wolność i Sprawiedliwość z Kairu, prze-

bywająca w Polsce z wizytą studyjną. Na 

czele pięcioosobowej grupy stał Waleed 

Ahmaed El Haddad – główny członek 

komitetu partii ds. międzynarodowych.  

 

Utworzona przez Bractwo Muzułmańskie 

umiarkowana Partia Wolności i Sprawie-

dliwości (FJP) zwyciężyła w sty-czniowych 

wyborach parlamentarnych w Egipcie, 

wyprzedzając skrajnie islamistyczną partię 

Nur, i stoi przed zadaniem przygotowania 

wyborów prezydenckich oraz przygotowa-

nia nowej konstytucji dla Egiptu. Delegacja 

spotkała się z Prezydentem RP Bronisła-

wem Komorowskim i przedstawicielami 

polskiego Sejmu. 

 

W programie wizyty zaplanowano także 

spotkanie z Radą Wspólną Katolików i 

Muzułmanów w Polsce. Odbyło się ono 27 

kwietnia w werbistowskim Domu Misyjnym 

Ducha Świętego w Warszawie, a ze strony 

Rady przewodniczył jej ks. dr Adam Wąs 

SVD. Spotkanie miało charakter informa-

cyjny, ze szczególnym zwróceniem uwagi 

na dialog chrześcijańsko – muzułmański, w 

perspektywie respektowania wolności 

religijnej w Egipcie, zwłaszcza wobec 

wspólnot koptyjskich w tym kraju. Przed-

stawiciele delegacji egipskiej z zaintereso-

waniem przyjęli informacje na temat Dnia 

Islamu w Kościele w Polsce oraz wszyst-

kich innych inicjatyw podejmowanych w 

ramach dialogu międzyreligijnego. 

 

Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów 

powstała jako owoc Pieniężnieńskich 

Spotkań z Religiami. Na jej czele stoi 

dwóch współprzewodniczących: ze strony 

muzułmańskiej dr Artur Konopacki, ze 

strony katolickiej ks. dr Adam Wąs SVD. 

Ponadto w skład Rady wchodzi jeszcze 

jeden werbista ks. dr Stanisław Grodź 

SVD.                            Jan Wróblewski SVD 

 

Majówka po franciszkańsku 

 

1 maja jedni poszli w pochodzie, inni od-

poczywali na zielonej trawce, a jeszcze 

inni, np. synowie św. Franciszka z trzech 

zakonów integrowali się. Tym razem w 

Kalwarii Zebrzydowskiej. Rano spotkali się 

na wspólnej mszy św. w Sanktuarium 

Pasyjno-Maryjnym. 

 

Kustosz Sanktuarium o. Gracjan Kubica 

witając przybyłych gości, wyraził radość z 

ich obecności w Kalwarii. „Takie święto 

młodych franciszkanów w Kalwarii pokazu-

je wiosnę Kościoła” – spointował. 

 

„To nasze braterskie spotkanie odbywa się 

u Matki Boskiej Kalwaryjskiej, by umocnić 

swoje powołanie, by przeżyć radość z 

tego, że należymy do wielkiej rodziny św. 

Franciszka” – mówił w homilii prowincjał 

bernardynów o. Jarosław Kania.Przy okazji 

przypomniał, że spotkanie odbywa się w 

pierwszą rocznicę beatyfikacji Jana Pawła 

II. „Święci nie są po to, aby ich podziwiać, 

ale naśladować. I również Jan Paweł II nie 

jest po to, aby tylko o nim mówić, wspomi-

nać go, ale po to, abyśmy go naśladowali 

jako wiernego sługę Chrystusa, tego, który 

do końca wypełnił misję, którą mu zlecił 

Zmartwychwstały” – powiedział do braci. 

 

Klerycy modlili się za siebie nawzajem, aby 

wpatrzeni w przykład św. Franciszka, byli 

dla wszystkich czytelnym znakiem miłości 

Boga do człowieka, aby misję swojego 

życia wypełnili jak najlepiej i jak najpięk-

niej. Po mszy bracia przystąpili do konkur-

su piosenki franciszkańskiej własnego 

autorstwa. Zdaniem jury najlepiej wypadli 

bracia z WSD Zakonu Braci Mniejszych 

(bernardynów) w Kalwarii Zebrzydowskiej. 

W międzyczasie klerycy zaprezentowali 

swoje seminaria duchowne (krakowskie, 

katowickie i kalwaryjskie). 

 

Po południu bracia stanęli do rywalizacji 

sportowej. Rozegrali mecze piłki nożnej, 

siatkówki, tenisa stołowego i wystartowali 

w biegach przełajowych. Najlepszymi 

zawodnikami drużyny futbolowej okazali 

się klerycy z Kalwarii. W pozostałych dys-

cyplinach pierwsze miejsca zdobyli klerycy 

WSD Zakonu Braci Mniejszych Konwentu-

alnych (franciszkanów) w Krakowie. 

 

Wieczorem seminarzyści wzięli udział w 

nabożeństwie majowym ku czci Matki 

Bożej. Na pikniku oprócz prowincjała ber-

nardynów obecny był również ordynariusz 

krakowskich franciszkanów (OFMConv) o. 

Jarosław Zachariasz. 

 

Piknik jest jednym ze sposobów jednocze-

nia środowiska franciszkańskiego trzech 

zakonów męskich: Zakonu Braci Mniej-

szych, Zakonu Braci Mniejszych Konwen-

tualnych i Zakonu Braci Mniejszych Kapu-

cynów. Obok niego na uwagę zasługuje 

działalność Ośrodka Studiów Franciszkań-

skich, Konferencji Prowincjałów Francisz-

kańskich, Konferencji Rektorów Semina-

riów Franciszkańskich oraz praktyka 

wspólnych wykładów monograficznych dla 

braci kleryków. 

 

Pierwszy piknik pięciu seminariów fran-

ciszkańskich z Małopolski i Śląska odbył 

się w roku 2007   Za: www.franciszkanie.pl 

 

XIX MiniEmaus  w Kościerzynie 

 

MiniEmaus - Spotkanie Liturgicznej Służby 

Ołtarza z parafii prowadzonych przez 

zakonne zgromadzenie Zmartwychwstań-

ców odbyło się tym razem na gościnnych 

Kaszubach, w Kościerzynie. Po raz dzie-

więtnasty ministranci i schole parafialne 

przeżywały swoje święto sportu, śpiewu i 

radosnej wspólnoty. W dniach 28 kwietnia 

do 2 maja spokojne miasteczko wypełniło 

się młodzieżą (400 osób) z piętnastu para-

fii w Polsce i z Bułgarii. Turniej piłkarski 

wywołujący, nie tylko w roku Euro 2012, 

ogromne emocje oraz rozgrywki koszy-

kówki, tenisa stołowego, szachów oraz 

zawody lekkoatletyczne, zostały w tym 

roku wzbogacone o maraton miejski. Miej-

scy biegacze połączyli swoją trasą pl. bł. 

Jana Pawła II przy kościele św. Trójcy z 

rondem ks. Jana Műllera CR przy kościele 

Zmartwychwstania Pańskiego w Koście-

rzynie.  

 

 

 

Wieczorne śpiewanie, radość bycia razem, 

koncerty i przegląd scholek parafialny 

dopełniły kulturalną część tego powołanio-

wego spotkania. Modlimy się, w tygodniu 

troski o powołania, o liczne, święte, rado-

sne osoby gotowe odpowiedzieć TAK na 

wezwanie Zmartwychwstałego Pana.  

 

Słoneczna pogoda, radosna atmosfera i 

kaszubska gościnność na długo pozostaną 

w pamięci uczestników XIX MiniEmaus. 

Ojciec Prowincjał Wiesław Śpiewak CR 

wraz z Ojcem Asystentem Andrzejem 

Sosnowskim CR przybyli na uroczyste 

zakończenie spotkania. Nagrody, puchary, 

medale, dyplomy rozdane... Czekamy na 

jubileuszowe XX MiniEmaus. Odpowie-

dzialnym za organizację we współpracy z 

Zarządem Prowincji, był ks. Bartłomiej 

Gzella CR, duszpasterz powołaniowy..           

 

http://www.jezuici.pl/
http://franciszkanie.pl/klik.php?url=http://www.isf.franciszkanie.pl
http://franciszkanie.pl/klik.php?url=http://www.seminaria.franciszkanie.pl
http://www.franciszkanie.pl/
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Refleksja tygodnia 

 

 

Generał dominikanów: 

„w życiu duchowym zaakceptujcie Jezusa” 

 

W rozwoju życia duchowego o wiele waż-

niejsze od sposobów przeżywania religij-

ności jest poznanie Boga – stwierdził 5 

maja w kościele dominikanów w Poznaniu 

generał Zakonu Kaznodziejskiego, ojciec 

Bruno Cadoré. 

 

Poznański klasztor to kolejne miejsce, 

które odwiedził francuski dominikanin 

podczas trwającej od połowy kwietnia 

generalskiej wizytacji Polskiej Prowincji 

Dominikanów. 

 

W kościele Matki Bożej Różańcowej o. 

Cadoré wygłosił kazanie. Mszy świętej z 

udziałem poznańskiego konwentu – czyli 

wszystkich mieszkających w danym klasz-

torze zakonników – przewodniczył asystent 

Generała, polski dominikanin o. Wojciech 

Delik. 

 

W swoim kazaniu Generał nawiązał do 

czytanej w tym dniu Ewangelii według 

Świętego Jana, gdy na nalegania uczniów, 

by Jezus pokazał im Ojca, Zbawiciel od-

powiedział: „Wierzcie Mi, że Ja jestem w 

Ojcu, a Ojciec we Mnie”. Scenę tę kazno-

dzieja odniósł do duchowych doświadczeń 

współczesnych chrześcijan. 

 

„Czasem się zdarza, że nie bardzo wiemy, 

co zrobić, żeby dalej pójść w życiu ducho-

wym. Czy trzeba specjalnie się modlić, a 

może więcej się modlić? Może trzeba 

więcej pokuty czynić, a może uczestniczyć 

w wielkich celebracjach? Albo raczej pozo-

stawać na samotnej modlitwie? Czy czytać 

Biblię, czy też inne świadectwa? Modlić się 

różańcem?” – wyliczał o. Cadoré dylematy 

dzisiejszych wyznawców Chrystusa. „Krót-

ko mówiąc, często zupełnie nie wiemy, w 

jaki sposób ustawić naszą modlitwę. Moż-

na się nawet zniechęcić” – przyznał prze-

łożony generalny Zakonu Kaznodziejskie-

go. 

 

 

 

W odpowiedzi na te wątpliwości, kazno-

dzieja sparafrazował słowa Chrystusa z 

odczytanej Ewangelii, który – zdaniem o. 

Cadoré – zdaje się mówić swoim uczniom: 

„Zaakceptujcie to, że Ja jestem waszym 

przyjacielem. Zaakceptujcie to, że ode 

Mnie się będziecie uczyć, jakimi ludźmi 

jesteście, jakim jesteś mężczyzną, jaką 

jesteś kobietą”. 

 

Zgromadzonych w poznańskiej świątyni 

wiernych Generał dominikanów przestrze-

gał przed taką postawą, która dba jedynie 

o to, „żeby pogłębić wasze życie duchowe 

po to, żeby dopełnić waszego życia ludzi 

wierzących i prowadzić wasze własne 

istnienie”. O. Cadoré stwierdził, że w życiu 

duchowym ważniejsze od pytania: „Jaką 

drogą iść?”, jest pytanie: „Z kim?”. „Z Tym, 

który chce być waszym przyjacielem, a 

który jest Synem Bożym. Z Tym, który 

chce, aby być w was, ażebyście mogli 

wejść przez Niego” – mówił kaznodzieja. 

 

Francuski dominikanin przekonywał, że 

wcale „nie chodzi o to, żeby wiedzieć, jak 

iść” i „nawet nie musimy być pewni tego, 

gdzie jest miejsce, do którego idziemy”, 

gdyż „wystarczy zupełnie znać Tego, który 

idzie razem z nami”. 

 

„Bóg daje nam łaskę tego, że będziemy 

przekonani, że siła tego, który głosi, nie 

leży w tym, co on robi i nie leży w tym, co 

mówi ani nawet nie w tym, co działa. Siła 

tego, który głosi leży w obecności Tego, 

który prowadzi, który jest naszym przyja-

cielem” – zakończył swoje kazanie o. 

Cadoré.              Za: www.dominikanie.pl

 

   

  Wiadomości zagraniczne  

 

Czu za późno na reformę wśród 

amerykańskich zakonnic? 

 

Problematyczna sytuacja amerykańskich 

zakonnic okazuje się być jednym z głów-

nych tematów trwającej od kilku miesięcy 

wizyty ad limina biskupów z USA.  Przy-

pomnijmy, że przed dwoma tygodniami 

Kongregacja Nauki Wiary zaleciła reformę 

Konferencji Zakonów Żeńskich w Stanach 

Zjednoczonych, wskazując na odstępstwa 

od nauczania Kościoła w tak istotnych 

kwestiach, jak aborcja, eutanazja, święce-

nia kobiet czy homoseksualizm. Problem 

ten dotyczy niemal 50 tys. zakonnic. Ich 

wspólną cechą jest daleko posunięta 

emancypacja oraz szybkie starzenie się 

wspólnot w związku z katastrofalnym bra-

kiem powołań. 

 

Już trzy lata temu watykańska Kongrega-

cja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i 

Stowarzyszeń Życia Apostolskiego zarzą-

dziła względem nich wizytację apostolską. 

Praktycznie dobiegła ona już końca. Trwa 

jedynie praca nad raportem końcowym. 

Zdaniem przebywających w Rzymie ame-

rykańskich biskupów, którzy składają wizy-

tę również w tej dykasterii ds. zakonów, 

watykańskie interwencje względem amery-

kańskich sióstr są spóźnione. Trzeba było 

reagować o wiele wcześniej – twierdzi abp 

Michael Sheehan. Przyznaje on jednak, że 

choć wielu zakonnicom nie podoba się 

watykańska ingerencja, dzięki wizytacji 

zaczęły one rozmawiać z biskupami, roz-

począł się dialog i pewna refleksja. Metro-

polita Santa Fe ma zatem nadzieję, że i ta 

kolejna decyzja Stolicy Apostolskiej, tym 

razem ze strony Kongregacji Nauki Wairy, 

stanie się okazją do dialogu. Być może 

pomoże to niektórym zakonom wycofać się 

z tego, czego robić nie powinny – powie-

dział abp Sheehan po wizycie w watykań-

skiej dykasterii ds. życia konsekrowanego. 

Za: Radio Watykańskie  

 

Zakończenie kapituły generalnej 

saletynów 

 

W Willimantic (USA) zakończyła się XXXI 

Kapituła Generalna Zgromadzenia Księży 

Misjonarzy Saletynów, która obradowała w 

dniach od 16 kwietnia do 4 maja 2012 

roku. 

 

Tematem przewodnim były słowa z Ewan-

gelii św. Jana: Aby byli jedno… (J 17, 21). 

W obradach uczestniczyło 35 delegatów 

reprezentujących wszystkich saletynów 

pracujących w 27 krajach świata. 

 

– Zadaniem kapituły generalnej jest zba-

danie położenia Zgromadzenia, tak pod 

względem duchowym, jak i doczesnym, 

umożliwienie całemu Zgromadzeniu, by w 

odstępach czasu uświadamiało sobie, 

czym jest i jakie jest jego posłannictwo, 

przystosowanie się do czasów, aby lepiej 

odpowiedzieć na potrzeby świata, czuwa-

nie nad lepszym wykorzystaniem jego sił i 

http://www.dominikanie.pl/
http://www.zyciezakonne.pl/xiii-kapitula-generalna-franciszkanskiego-zakonu-swieckich-10672/
http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=523943
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umocnienie jego jedności – czytamy w 

punkcie 195K naszej Reguły życia zakon-

nego.                            Za: www.saletyni.pl  

 

Rozpoczęcie procesu  

beatyfikacyjnego O. Bpa Rafała  

Kiernickiego OFMConv 

 

Rozpoczął się proces beatyfikacyjny bp. 

Rafała Kiernickiego OFMConv., legendy 

powojennej historii Kościoła we Lwowie. 

Uroczystość odbyła się w miejscowej 

katedrze łacińskiej 4 maja, dzień po setnej 

rocznicy urodzin tego nieustraszonego 

obrońcy wiary, który pozostając po wojnie 

we Lwowie zabezpieczył ciągłość Kościoła 

na Kresach. 

 

 

 

Uroczystą sesję połączoną z zaprzysięże-

niem Trybunału otworzył metropolita lwow-

ski abp Mieczysław Mokrzycki w obecności 

postulatora o. Sławomira Zielińskiego 

OFMConv. i prowincjała franciszkanów z 

Krakowa o. Jarosława Zachariasza. „Ogła-

szam formalnie rozpoczęcie procesu be-

atyfikacyjnego Rafała Kiernickiego biskupa 

z Zakonu Braci Mniejszych Konwentual-

nych, któremu od dnia dzisiejszego przy-

sługiwać będzie tytuł Sługa Boży” – ogłosił 

metropolita lwowski. Zachęcił zarazem 

wiernych do wdzięczności Bogu za wszel-

kie dobro, które otrzymywali przez posługę 

o. Rafała, a także za piękne świadectwo 

jego życia. 

 

Dla opisania ogromu ofiary życia o. Rafała 

w ciągu 56 lat posługi kapłańskiej abp 

Mokrzycki przedstawił sporządzoną przez 

siebie statystykę. „Jeśli tylko o. Rafał od-

prawiał po jednej Mszy dziennie, to daje to 

liczbę 20.440; jeśli przez lata kapłaństwa 

wyspowiadał średnio ok. 100 osób dzien-

nie, daje to liczbę 2 mln 44 tys.; jeśli śred-

nio dziennie rozdawał ok. 300 Komunii św., 

to daje – 6 mln 132 tys; jeśli tylko codzien-

nie odwiedził troje chorych w domu bądź 

szpitalu, daje to – 61.320” – referował 

metropolita. I zakończył: „To są tylko licz-

by, ale za nimi stoi człowiek o ograniczo-

nych siłach fizycznych, odporności psy-

chicznej, przebytych chorobach, ogromnej 

odwadze i wielkiej wierze”. 

 

W dniu rozpoczęcia procesu beatyfikacyj-

nego ludzie chętnie wspominali o. Rafała. I 

co ciekawe, najczęściej wskazywali na 

długie godziny, które spędzał dla nich w 

konfesjonale. „On w konfesjonale był pra-

wie dzień i noc. Jak był pierwszy piątek i 

maj, to była i Msza, i nabożeństwo, i spo-

wiedź do północy” – opowiada Stanisława 

Chrystoforowa. Potwierdza to także Ukra-

inka Ola Maria Rutkowska. „Przed Wielka-

nocą tak dużo było ludzi u spowiedzi i ze 

Lwowa, i z dalekich okolic, ale nikogo nie 

odesłał z kwitkiem. Wszystkich wyspowia-

dał”. 

 

Drugim sakramentem, który bardzo z nim 

się związał, był sakrament chorych. „Był 

bardzo chory. Nogi odmawiały mu posłu-

szeństwa. Od szóstej był już w konfesjona-

le i spowiadał cały czas. A mimo tego 

wieczorem jeździł po chorych daleko poza 

Lwów. Tam, gdzie nie było księży. Docierał 

do Sambora, do Stryja, do Gródka” – przy-

pomina Mieczysław Heller, obecny na 

otwarciu procesu. (…) 

 

Po uroczystości o. Jarosław Zachariasz, 

przełożony krakowskiej prowincji francisz-

kanów, do której należał sługa Boży, zwró-

cił uwagę, że dwie postaci ze środowiska 

franciszkańskiego nierozerwalnie związały 

się z archidiecezją lwowską: bł. abp Jakub 

Strzemię i Sługa Boży Rafał Kiernicki. 

Pierwszy jako misjonarz dał początek 

Kościołowi katolickiemu na Rusi, a drugi 

zabezpieczył jego ciągłość na tych zie-

miach. 

 

Obecny na otwarciu procesu beatyfikacyj-

nego ordynariusz łucki bp Marcjan Trofi-

miak przypomniał przy tej okazji wydarze-

nie sprzed lat, kiedy o. Rafał obchodził 50. 

rocznicę kapłaństwa. Wtedy po Mszy bp 

Roman Andrzejewski miał powiedzieć 

bardzo znamienne słowa: „Kiedy na stolicy 

bł. Jakuba Strzemię zabrakło biskupa, 

zabrakło kapituły katedralnej, Bóg sięgnął 

po ubogiego syna św. Franciszka”. I bp 

Marcjan dodał od siebie: „Dziś chciałbym 

dodać, iż ten ubogi syn św. Franciszka 

Pana Boga nie zawiódł”. 

 

W katedrze lwowskiej dwa miejsca były 

specjalnie przyozdobione kwiatami: konfe-

sjonał i ambona, bo, jak tłumaczył promo-

tor sprawy o. Sławomir Zieliński, „to szcze-

gólne miejsca obecności o. Rafała”. 

 Za: Radio Watykańskie  

 

Redemptorysci spotkali  

się w Orenburgu 

 

W dniach 1-2 maja 2012 w Orenburgu 

(Rosja) odbyło się Zebranie Ogólne Re-

demptorystów Regii św. Gerarda. Podczas 

wspólnej modlitwy współbracia dziękowali 

Bogu za wszelkie dobro, którego dokonuje 

przez ich posługę.  

 

Podjęli też wspólną refleksję nad życiem 

apostolskim i formami posługiwania pro-

sząc Ducha Świętego o światło, jak lepiej 

realizować misję redemptorystowską na 

wschodzie. 

 

Był to również czas podsumowania wizyta-

cji kanonicznej przeprowadzonej wśród 

redemptorystów pracujących w Rosji i 

Kazachstanie przez o. Prowincjała Janu-

sza Soka i radnego zwyczajnego o. Sylwe-

stra Cabałę. Wizytacja trwała cały miesiąc i 

była dobrą sposobnością do bliższego 

zapoznania się z posługą ewangelizacyjną 

prowadzoną przez współbraci. Wizytatorzy 

spotkali się w tym czasie z biskupami 

diecezji, na terenie których pracują re-

demptoryści: abpem Tomaszem Petą w 

Astanie, abpem Paolo Pezzi w Moskwie, 

bpem Józefem Werthem w Nowosybirsku i 

bpem Klemensem Pickelem w Saratowie. 

Redemptoryści polscy pracują w Rosji i 

Kazachstanie od 1993 r. i aktualnie posłu-

gują w pięciu wspólnotach w Rosji: Keme-

rowo, Orenburg, Orsk, Pioniersk, Togliatti i 

jednej w Kazachstanie: Pietropawłowsk. 

Pracuje tam obecnie 13 ojców z Polski i 1 

z Irlandii, zaś 1 ojciec z Belgii uczy się 

języka rosyjskiego. 

 

 

 

W odpowiedzi na potrzeby lokalnego Ko-

ścioła redemptoryści prowadzą w tych 

miejscach parafie z kilkoma lub kilkuna-

stoma punktami dojazdowymi, katechezę 

dla grup i przygotowanie do sakramentów. 

Dostrzegając trudną sytuację najuboż-

szych podejmują działalność charytatywną, 

organizując wspierane przez Caritas świe-

tlice dla dzieci i młodzieży. Zgodnie z 

charyzmatem naszego Zgromadzenia 

ojcowie prowadzą także misje i rekolekcje 

parafialne oraz szerzą kult Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy, uwzględniając 

szczególnie zakładanie Nieustannej No-

wenny. 

 

W poszczególnych placówkach współbra-

cia współpracują z siostrami zakonnymi, 

które reprezentują różne zgromadzenia: 

redemptorystki, służebniczki dębickie, 

nazaretanki, siostry Najświętszego Obli-

cza, siostry Matki Bożej Miłosierdzia, słu-

żebnice Ducha Świętego. 

Na koniec warto dodać, że rok 2013 bę-

dzie okresem szczególnego dziękczynienia 

Bogu za 20 lat posługi redemptorystów w 

Rosji i Kazachstanie. Podczas zebrania 

zostały poczynione wstępne plany obcho-

dów tej rocznicy. 

 

Więcej informacji o pracy redemptorystów 

w Rosji i Kazachstanie można znaleźć na 

ich oficjalnej stronie internetowej prowa-

dzonej w języku rosyjskim i częściowo po 

polsku: www.redemptorist.ru Zapraszamy 

do jej odwiedzania.  Za: www.redemptor.pl   

 

Kapucyni w liczbach 

 

Przedstawiamy statystyki Zakonu Braci 

Mniejszych Kapucynów. Podczas wiosen-

nej sesji Definitorium Generalnego w Rzy-

mie, Biuro Statystyki przedstawiło dorocz-

ne zestawienie. Dnia 1 stycznia zakon 

kapucynów liczył 10 364 braci.  Statystyki 

są ważną informacją, wspomagającą po-

http://www.saletyni.pl/
http://www.redemptor.pl/
http://www.redemptor.pl/
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dejmowanie decyzji, które owocowałyby 

nowym zaangażowaniem misyjnym, ale 

nie jest miernikiem jakości życia kapucy-

nów. 

 

Trochę szczegółów: Postulanci – 613, 

Nowicjusze – 375, Profesi czasowi – 1513, 

Profesi wieczyści – 8851, (w tym kapłanów 

6968, diakonów stałych 15, diakonów 

czasowych 161, braci zakonnych 1631). 

Bracia kardynałowie (1), arcybiskupi i 

biskupi 88. W 2011 r. odeszło do Pana 154 

braci. Kapucyni są obecni w 106 krajach 

świata: Afryka – 1321; Ameryka Łacińska – 

1720; Ameryka Północna – 662; Azja- 

Oceania – 2283; Europa – 4378.  

 

Struktura międzynarodowa Zakonu liczy: 

80 Prowincji, 9 Wiceprowincji generalnych, 

16 Wiceprowincji prowincjalnych, 18 Ku-

stodii, 31 Delegatur i Domus praesentiae, 

13 Konferencji Wyższych przełożonych. 

Liczebność Zakonu maleje, sześć lat temu 

było 10 793 braci, obecnie 10 364 (-429). 

Podczas tego sześciolecia, w odróżnieniu 

od poprzedniego, więcej braci złożyło 

śluby wieczyste, wzrost z 994 do 1126 

(+182). Natomiast nastąpiła zmiana ten-

dencji na poziomie profesów czasowych: w 

poprzednim sześcioleciu było ich więcej 

(1832), w mijającym odnotowano duży 

spadek (1513).           Za: www.kapucyni.pl  

 

   

  Zapowiedzi wydarzeń  

 

Międzynarodowy Katolicki Festiwal 

Filmów i Multimediów  

"Niepokalanów2012" 

 

W środę rusza XXVII Festiwal Filmowy 

Niepokalanów 2012, który odbędzie się w 

Niepokalanowie w dniach od 9 do 13 maja 

po raz 27. Mottem tegorocznego Festiwalu 

nawiązującym do Orędzia Papieża Bene-

dykta XVI na Dzień Środków Społecznego 

Przekazu 2012 jest hasło "Św. Maksymi-

lian - prekursorem ery cyfrowej w przepo-

wiadaniu". Na tegoroczny Festiwal nade-

słano 108 filmów fabularnych, dokumen-

talnych , edukacyjnych, amatorskich i 

programów telewizyjnych, 19 programów 

radiowych i 14 multimedialnych z 14 kra-

jów m.in. Australii, Austrii, Białorusi, Chor-

wacji, Czeskiej Republiki, Estonii, Francji, 

Hiszpanii, Izraela, Węgier, Włoch, Rosji, 

USA i Polski. 

 

Wstęp na przegląd filmów w ramach festi-

walu jest bezpłatny i można będzie zoba-

czyć wiele ciekawych produkcji. W sobotę 

(12 maja ) w Pałacu Księcia Druckiego 

Lubeckiego w Teresinie zorganizowana 

zostanie Konferencja pt. "Media cyfrowe w 

edukacji i Nowej Ewangelizacji". Szczegóły 

o festiwalu znajdują się na stronie interne-

towej festiwalniepokalanow.pl 

 

Od roku 1986 na ten jeden z nielicznych 

katolickich festiwali filmowych i chyba 

jedyny na świecie festiwal multimedialny 

zgłoszono już ponad 5 000 filmów fabular-

nych, dokumentalnych i amatorskich, 

programów telewizyjnych, radiowych i 

prezentacji multimedialnych oraz stron 

internetowych z ponad 50 krajów całego 

świata i wszystkich kontynentów. Agniesz-

ka Goleniak 

 

 Zaproszenie na rekolekcje braci 

zakonnych 

 

"Jestem bratem zakonnym – będę bratem 

świętym" – pod takim hasłem odbędą się 

specjalne rekolekcje dla braci zakonnych. 

Są one skierowane do braci z różnych 

zakonów i zgromadzeń, różnych chary-

zmatów i posług. Będzie to specjalny czas 

dla tych osób konsekrowanych, których 

misją jest ciche wnoszenie dobra w życie 

wspólnot. Ich cierpliwa i wytrwała posługa 

jest godna podziwu, choć może niekiedy – 

przez świat – jest niedoceniana i niezau-

ważana. Jeśli jednak, jako osoby konse-

krowane, wszystko czynimy dla Pana, to 

przede wszystkim od Niego samego spo-

dziewamy się zapłaty i tylko Jego samego 

chcemy naśladować, jako jedynego Mi-

strza i wzór świętości. Stąd ukierunkowa-

nie tematyki rekolekcji na świętość w co-

dzienności. 

 

 

 

Ćwiczeniom duchowym towarzyszyć bę-

dzie refleksja nad powołaniem w kontek-

ście tego, czego Kościół i świat oczekuje 

dzisiaj od braci zakonnych. Będzie to 

również czas ciszy i wspólnoty z tymi, 

którym Pan powierzył specjalny charyzmat 

bracki. W programie: wspólnotowa Eucha-

rystia, liturgia godzin, adoracja Najświęt-

szego Sakramentu, medytacja Słowa 

Bożego i wspólna modlitwa. Szczególnym 

punktem programu będzie przybliżenie 

postaci i nawiązanie przyjaźni ze świętymi i 

błogosławionymi braćmi zakonnymi, tym 

bardziej, że miejscem rekolekcji będzie 

prastary klasztor norbertanów w Hebdowie 

(20 km od Krakowa) – a więc miejsce, 

gdzie przez stulecia mieszkali, modlili się i 

pracowali bracia norbertanie.  

 

Rekolekcje, w terminie 19-24 listopada 

2012 r., poprowadzi o. dr Vitali Siarko SP, 

pijar specjalizujący się w problematyce 

męczeństwa w nauczaniu bł. Jana Pawła 

II. Zgłoszenia można przesyłać już teraz 

pisząc na adres: info@wiaraikultura.pl lub 

dzwoniąc pod numery 12 386 04 20 i 668 

864 709. Miejscem rekolekcji jest Centrum 

Wiara i Kultura w Hebdowie - 

www.wiaraikultura.pl  o. Józef Tarnawski SP  

 

 

 

Lednica – cała Polska zatańczy dla 

Papieża 

 

Organizatorzy XVI Spotkania Młodych na 

Lednicy zapraszają wszystkich do wspól-

nego tańca z okazji 92. rocznicy urodzin 

Jana Pawła II, który od początku wspierał 

lednickie czuwania modlitewne. 

 

W niedzielę 20 maja – dwa dni po papie-

skich urodzinach – o godzinie 15. na uli-

cach m.in. Poznania, Warszawy, Krakowa, 

Brzeska, Swarzędza, Płocka, Szydłowca 

oraz Tomaszowa Mazowieckiego wodzire-

je zaprezentują i poprowadzą układ do 

piosenki Magdy Anioł „Miłość Cię znaj-

dzie”, zapowiadającej tegoroczne lednickie 

Spotkanie Młodych. 

 

„Piosenka i taniec zostały przygotowane 

specjalnie z okazji Lednicy, a ich wykona-

nie 20 maja ma zachęcić do udziału w 

spotkaniu i pokazać, że wiarę można wy-

rażać także muzyką i tańcem. Ma to być 

również hołd złożony Janowi Pawłowi II, 

który patronuje lednickim spotkaniom i 

nadal pozostaje w sercach młodych” – 

mówi rzecznik prasowy Spotkań Młodych, 

Franciszek Wołoch. 

 

Film instruktażowy i pełna lista miast, które 

przyłączyły się do inicjatywy „Cała Polska 

tańczy dla Papieża”, jest dostępna na 

stronie www.lednica2000.pl/taniec 

 

Tegoroczne modlitewne czuwanie na 

Polach Lednickich odbędzie się 2 czerwca 

i poświęcone będzie postaci Świętej Fau-

styny oraz propagowanemu przez nią 

kultowi Bożego Miłosierdzia. „Obecność 

siostry Faustyny pokaże młodzieży, że 

jedynie dobre relacje z Chrystusem stwo-

rzą w nich wartościową osobowość” – 

mówi twórca Lednicy, dominikanin o. Jan 

Góra. 

 

Na organizowane przez Duszpasterstwo 

Akademickie Dominikanów w Poznaniu 

czuwania modlitewne nad Jeziorem Led-

nickim – gdzie w 966 roku Mieszko I miał 

przyjąć chrzest Polski – przybywają co 

roku dziesiątki tysięcy młodych uczestni-

ków z kraju i zagranicy. Spotkaniom patro-

nował od początku Jan Paweł II, który 

kierował do młodych swoje przesłania. 

Zwyczaj ten przejął Benedykt XVI. 

Za: www.dominikanie.pl   

http://www.kapucyni.pl/
mailto:infro@wiaraikultura.pl
C:\Users\KWPZM_1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\144JDOB2\www.wiaraikultura.pl
http://www.lednica2000.pl/taniec
http://www.dominikanie.pl/
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Odeszli do Pana 

 

 

 

  

ŚP. O. CEZARY TADEUSZ WOJCZUK(1935-2012) OFMCap

W szpitalu w Nowym Mieście nad Pilicą, 2 

maja 2012 roku, zmarł o. Cezary Tadeusz 

Wojczuk, kapucyn. Miał 77 lat.  

 

Urodził się w miejscowości Werchliś (die-

cezja siedlecka) 23 grudnia 1935 roku. 

Habit Zakonu Braci Mniejszych Kapucy-

nów Prowincji Warszawskiej przyjął 14 

sierpnia 1954 roku. Rok później złożył 

swoją pierwszą profesję zakonną. Śluby 

wieczyste złożył 26 sierpnia 1961 roku, zaś 

święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 

1964 roku. W ostatnich latach życia, na-

znaczonych chorobą, przebywał w kapu-

cyńskich klasztorach w Łomży, w Rywał-

dzie Królewskim oraz w Nowym Mieście 

nad Pilicą. 

 

Msza święta pogrzebowa była sprawowa-

na w piątek 4 maja 2012 w kapucyńskim 

kościele w Nowym Mieście n. Pilicą. Na 

początku Eucharystii koncelebrowanej 

przybyłych braci oraz zgromadzonych 

wiernych przywitał minister prowincjalny, o. 

Andrzej Kiejza.  

 

 

 

Biskup Antoni Pacyfik Dydycz, który prze-

wodniczył mszy świętej pogrzebowej, w 

homilii w ciepłych słowach wspominał 

czasy seminaryjne, które choć były ciężkie 

ze względu na panujący komunizm, to 

jednak obfitowały w radosne chwile: młody 

br. Czaruś – jak wówczas zwano o. Ceza-

rego Wojczuka – mimo niskiego wzrostu 

wyróżniał się w kleryckich przedstawie-

niach talentem aktorskim i pięknym śpie-

wem. Biskup nawiązał także do jego po-

sługi kapłańskiej, którą ofiarnie i z zapałem 

sprawował jako duszpasterz w różnych 

klasztorach.  

 

Na zakończenie mszy gwardian, o. Krzysz-

tof Gajewski wspomniał pobyt o. Cezarego 

w nowomiejskim klasztorze i jego opowia-

dania o rozmowach z Matką Bożą. Wyraził 

nadzieję, że Bóg już obdarzył go życiem 

wiecznym, które zostało nam obiecane za 

zachowanie rad ewangelicznych 

Za: www.kapucyni.pl  

 

ŚP. KS. STANISŁAW POLITOWICZ (1934-2012) SDB

Dziś (7.05.2012 r.) w wieku 78 lat, 

52 roku życia zakonnego, 43 roku kapłań-

stwa, w Czaplinku odszedł do domu Pana 

ks. Stanisław Politowicz SDB. 

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się 10 

maja 2012 r. o godz. 11 w kościele para-

fialnym w Czaplinku. Polecajmy śp. ks. 

Stanisława Bożemu Miłosierdziu! 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie.. 

Za: www.pila.salezjanie.pl 

 

 

ŚP. O. EDWARD ŻYŁOWSKI (1934-2012) CSsR

O. Edward Żyłowski CSsR urodził się 22 

września 1934 r. w Gródku k. Kamieńca 

Podolskiego. Był czwartym synem Mieczy-

sława i Eufrozyny Baran. Miał trzech braci i 

jedną siostrę. Ojciec został wywieziony w 

głąb Syberii. 

 

Pod koniec okupacji rozpoczął naukę w 

szkole (ukraińskiej), którą kontynuował do 

czasu wyjazdu do Polski w 1946 r. W 

Polsce zamieszkał w Brzegu Dolnym, 

gdzie kontynuował naukę w szkole pod-

stawowej i w przeciągu trzech lat ukończył 

IV, V, VI i VII klasę. 

 

W Brzegu Dolnym w 1948 r. przeprowadzili 

Misje Święte Redemptoryści. Edwardowi, 

który był wtedy ministrantem, spodobał się 

sposób ich życia i pracy. Zapragnął w 

przyszłości sam być takim misjonarzem. 

Na drugi dzień po wyjeździe misjonarzy 

odwiedził wraz z kolegą redemptorystów 

we Wrocławiu. Ksiądz proboszcz również 

go zachęcał, aby został redemptorystą. 

 

 

 

Przed wstąpieniem do Juwenatu w 1949 r. 

zdał egzamin we Wrocławiu. W Juwenacie 

był trzy lata, po ukończeniu X klasy, 1 

sierpnia 1952 r. rozpoczął nowicjat w Bra-

niewie. Pierwsze śluby złożył 2 sierpnia 

1953 r. a profesję wieczystą 2 sierpnia 

1958 r. Dnia 7 czerwca 1959 w Tuchowie z 

rąk Ks. abp. Włodzimierza Jasińskiego 

przyjął święcenia kapłańskie. 

 

W ciągu życia zakonnego przebywał w 

domach zakonnych w Toruniu, Krakowie, 

Elblągu, Głogowie, Skarżysku-Kamiennej, 

Bardzie Śląskim, Paczkowie i Łomnicy. Był 

socjuszem w Juwenacie, katechetą, dusz-

pasterzem, przełożonym domu zakonnego. 

W 1981-1984 pełnił posługę proboszcza w 

Bardzie Śląskim. 

 

Doświadczony chorobami wiele razy prze-

bywał w szpitalach. Cierpliwie poddawał 

się opiece lekarzy różnych specjalności, 

włączając cierpienia i dolegliwości choro-

bowe w codzienne realizowanie redempto-

rystowskiego powołania. Dnia 1 maja 2012 

r. w 78 roku życia, 59 życia zakonnego i 53 

kapłaństwa Dobry Pasterz przyjął go na 

wieczne pastwiska. 

 

Pogrzeb śp. o. Edwarda Żyłowskiego odbył 

się 5 maja w Toruniu  

Za: www.redemptor.pl  

 

http://www.kapucyni.pl/
http://www.pila.salezjanie.pl/
http://www.redemptor.pl/
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ŚP. BR. BOGUMIŁ STANISŁAW BASTA (1934-2012) CSsR 

 

W Tuchowie odszedł do Pana w dniu 1 

maja 2012 Br. Bogumił Stanisław Basta 

CSsR, przeżywszy 78 lat, w 61 roku życia 

zakonnego. 

 

Br. Bogumił urodził się 22 marca1934 w 

Przydonicy k. Gródka n. Dunajcem. Do 

Zgromadzenia Redemptorystów wstąpił 1 

września 1949 r. w Toruniu.  

 

Pierwsze śluby zakonne w Zgromadzeniu 

Redemptorystów złożył 2.08.1951w Tu-

chowie, a profesję wieczystą 2 sierpnia 

1957 w Krakowie. 

 

Jako brat zakonny pełnił różne posługi we 

wspólnotach redemptorystów, przebywając 

kolejno w domach zakonnych w Tuchowie, 

Krakowie, Braniewie, Szczecinku, Toruniu, 

Głogowie i Wrocławiu.  

 

 

 

Pracował jako kucharz, furtian, ogrodnik i 

zakrystian. Braterską opieką otaczał cier-

piących współbraci – o. Antoniego Bujaka i 

o. Józefa Zdunka. 

  

Szlachetne i piękne cechy osobowości br. 

Bogumiła widoczne były już w pierwszych 

latach życia zakonnego. W nowicjacie 

doskonale godził obowiązki kucharza i 

nowicjusza, co zyskało mu duże uznanie u 

magistra nowicjatu. Zauważano także jego 

bezpretensjonalność, pracowitość, pogodę 

ducha i poczucie humoru. 

 

Ostatnie lata życia spędził w Tuchowie, 

gdzie cierpliwie znosił cierpienia spowo-

dowane chorobami i trudności podeszłego 

wieku.  Pogrzeb śp. br. Bogumiła odbył się 

4 maja w Tuchowie.  Za: www.redemptor.pl 

 

ŚP. KS. STANISŁAW WNUK (1945-2012) CM

Rano 1 maja 2012 w Tolagnaro na Mada-

gaskarze w wieku 66 lat, w 50.roku powo-

łania, 41. roku kapłaństwa i 40. roku pracy 

misyjnej na Czerwonej Wyspie. zmarł 

nagle ks. Stanisław Wnuk CM.  

 

Był jednym z pierwszych polskich Misjona-

rzy św. Wincentego a Paulo, którzy wyje-

chali do pracy misyjnej na Madagaskar. 

Całe swoje kapłańskie życie poświęcił 

ciężkiej pracy misjonarskiej wśród Malga-

szów. 

 

Ks. Stanisław Wnuk urodził się 22 paź-

dziernika 1945 w Parkoszowicach, gmina 

Włodowice w powiecie zawierciańskim w 

diecezji sosnowieckiej. 7 grudnia 1962 

przyjęty do Zgromadzenia Misji w Prowincji 

Polski podjął studia filozoficzno-

teologiczne w Instytucie Teologicznym 

Księży Misjonarzy w Krakowie. Śluby 

święte składa w uroczystość św. Józefa 19 

marca 1970 r. Święcenia kapłańskie 

przyjmuje z rąk bp Albina Małysiaka CM 19 

czerwca 1971. 

Już jako diakon zadeklarował swoim prze-

łożonym chęć wyjazdu do pracy na misje 

zagraniczne. M.in. dzięki temu zaraz po 

święceniach, wspólnie z ks. Marcinem 

Wiśniewskim wyjeżdżają do Paryża (8 

września 1971) na roczny kurs przygoto-

wawczy i językowy w Alliance Française.  

 

11 października 1972 obaj przybyli na 

Madagaskar dołączając do obecnego już 

od roku na miejscu ks. Stefana Zająca CM 

Fort Dauphin (obecnie Tolagnaro), na 

południowym-wschodzie kraju. W 1974 r. 

rozpoczął pracę misyjną Amboasary Sud, 

centrum uprawy sizalu. Następnie przez 

lata pracował w Tsivory, w którym pod 

koniec XX wieku rząd malgaski realizował 

bardzo zaawansowane projekty rowoju 

ternów rolnych i wiejskich. W 2006 r. ks. 

Stanisław dołączył do ks. Witolda Oparcika 

na placówce w Ranomafanie, gdzie pra-

cował do śmierci. 

 

W latach 90-tych pracując w Tolagnaro 

doprowadził do rozbudowy Domu Prowin-

cjalnego Marillac. 

W Polsce, ostatni raz ks. Stanisław Wnuk 

był jesienią 2009 r. Zachęcamy do lektury 

wywiadu jakiego wówczas udzielił wspólnie 

z ks. Józefem Klatką CM – WIADOMOŚCI 

MISYJNE Nr 15 

 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się we 

czwartek 3 maja 2012 r. w Tolagnaro na 

Madagaskarze. W dniu pogrzebu, 3 maja 

2012 r. o godz. 11.00 w rodzinnej parafii 

ks. Stanisława we Włodowicach w kosciele 

parafialnym pw. św. Bartłomieja Apostoła 

zostanie odprawiona Msza święta dzięk-

czynna za życie i długoletnią posługę 

misyjną księdza Stanisława oraz o wieczną 

nagrodę dla niego. 

 

12 maja o godz. 11:00 Msza św. pogrze-

bowa zostanie odprawiona w kościele 

seminaryjnym Księży Misjonarzy pw. Na-

wrócenia św. Pawła w Krakowie na Stra-

domiu     Za: www.misjonarze.pl   

 

 

http://www.redemptor.pl/
http://www.misjonarze.pl/
http://www.redemptor.pl/
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