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Wiadomość tygodnia

128 ZEBRANIE PLENARNE
Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce
W Warszawie, w siedzibie Konferencji
Episkopatu Polski, rozpoczęło się dzisiaj dwudniowe, 128 zebranie plenarne
Konferencji Wyższych Przełożonych
Zakonów Męskich w Polsce.
Obrady rozpoczęto modlitwą jutrzni oraz
medytacją ks. Waldemara Pawlika, pallotyna, który mówił o św. Wincentym Pallottim, - w 50 rocznicę jego kanonizacji - jako
„drogocennej perle duchowości”. Pallotti
żył duchem uniwersalizmu i był promotorem apostolstwa świeckich. Prelegent
wskazał na trzy cechy duchowości Pallottiego: był człowiekiem pasji – cały angażował się w prowadzone dzieła; był człowiekiem wysokiej miary (tak o nim mówił
Jan Paweł II) – troszczył się nieustannie o
swoje życie duchowe; był człowiekiem
współpracy – rozumianej jako jednoczenie
wysiłków. Z ducha współpracy zrodziło się
jego dzieło życia: Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego, skupiające wysiłki
duchownych, sióstr zakonnych i ludzi
świeckich.
Następnie przewodniczący Konferencji ks.
Tomasz Sielicki, TChr powitał wszystkich
zebranych i przedstawił ośmiu nowych
przełożonych wyższych, którzy od ostatniego zebrania plenarnego zostali powołani do pełnienia swojej posługi
Po przedstawianiu programu spotkania
przez przewodniczącego Konferencji,
zabrał głos ks. Dariusz Konieczny, kierownik Biura Sekretariatu Konferencji
Episkopatu Polski, który zaprezentował
funkcjonowanie tej centralnej instytucji
Kościoła polskiego.
Następnie p. Jarosław Bittel, prawnik
Sekretariatu KEP mówił o zadaniach biura
prawnego. Służy ono przede wszystkim
potrzebom Sekretariatu KEP ale oczekuje
także na informacje od Konsult zakonnych

dotyczące trudności prawnych związanych
z funkcjonowaniem tych instytucji, szczególnie w relacjach państwo-Kościół.
Ostatnie przykłady takich zmian dotyczą
np. ustawy o działalności leczniczej w
Polsce – tu trwają rozmowy dotyczące
likwidacji zapisu, iż wszelka działalność
medyczna ma charakter biznesowy, co
zagraża
szczególnie
funkcjonowaniu
hospicjów. Podobnie negocjacje dotyczą
statusu katechezy w szkole – dotyczą one
przywrócenia katechezy jako przedmiotu
obligatoryjnego. Obecnie w wyniku rozporządzenia ministerstwa samorządy mogą
nie przyznać pieniędzy na prowadzenie
katechezy w szkołach. Inną dyskusyjną
kwestią jest naliczanie podatku wat za
prowadzone
prace
rewaloryzacyjnoremontowe
Po przerwie przewodniczący powitał Abpa
Celestino Migliore, nuncjusza apostolskiego w Polsce. Nuncjusz w swoim wystąpieniu nawiązał do aktualnych problemów
męskiego życia konsekrowanego. Podał
informacje dotyczące zaangażowania na
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polu edukacyjnym i charytatywnym polskich zakonów męskich, które świadczą o
wielkim zaangażowaniu męskich rodzin
zakonnych w potrzeby społeczne. Następnie nawiązał do wystąpienia amerykańskiego kapucyna Davida B. Couturier,
odnosząc jego spostrzeżenia do sytuacji
polskiego życia konsekrowanego.
Wspólnoty zakonne muszą współcześnie
stać się prototypami przezwyciężania
panującej w świecie logiki walki i współzawodnictwa. Musza głębiej przyjrzeć się
swoim strukturom i być zdolne do współdzielenia dóbr z tymi, którzy są w prawdziwej potrzebie materialnej i duchowej.
Charyzmaty zakonne przez wieki dawały
dowody, że potrafią współdzielić ubóstwo i
troski współczesnych sobie ludzi. Zakony
zawsze wyprzedzały struktury państwowe
i społeczne w reagowaniu na naglące i
prawdziwe potrzeby ludzi swoich czasów.
Muszą zachować te wrażliwość także
współcześnie.

Nuncjusz mówił między innymi: Wasi
Założyciele mieli wystarczająco wrażliwości by usłyszeć głos owczarni błąkającej
się bez pasterza. Dzisiaj potrzeba tej
samej wrażliwości. Waszym powołaniem
jest budowanie jedności serca, przezwyciężającej współczesny partykularyzm. Tu
jest miejsce na wymiar misyjny i ewangelizacyjny życia konsekrowanego. Konieczny
jest wysiłek związany z reewangelizacją

waszych wspólnot. Nuncjusz wspomniał o
doświadczeniu marianów, którzy odrodzili
się, mimo że przed ponad stu laty pozostał tylko jeden marianin, którego swiadectwo życia przyciągnęło do zakonu trzech
kandydatów, wśród których był bł. Jerzy
Matulewicz, odnowiciel tego Zgromadzenia, dzisiaj kwitnącego. Trzeba więc ciągle
na nowo nabierać zaufania do działania

Boga, mimo niesprzyjających okoliczności
zewnętrznych.

pewne większe zadania”. „Dzisiaj Kościół
potrzebuje tych wielkich, wielkich powołań”
– podkreślił arcybiskup.

styna Lalko (Białoruś), Krystyna Młoduchowska – Dziob, Zygmunt Skoneczny,
przyznało nagrodę GRAND PRIX, ufundowana przez Telewizję Polską za film: Edyta
Stein patronką Europy, autorstwa Bogusławy Stanowskiej – Cichoń i Katarzyny
Kotuli; prod. KSW w Lublińcu, OTVP Kraków; za ukazanie historii życia duchowego,
odkrywanie prawdy i Boga w filozofii; historii, która doprowadziła do konwersji na
katolicyzm. Przyznano także wiele innych
nagród, których pełną listę znajdziecie na:
www.festiwalniepokalanow.pl

Przełożeni 64 zgromadzeń zakonnych
spotkają się jeszcze dziś popołudniu z
bpem Jerzym Mazurem, przewodniczącym Komisji misyjnej Episkopatu zaś w
dniu jutrzejszym z sekretarzem generalnym KEP bp Wojciechem Polakiem. Red.

Wiadomości krajowe
49. Pielgrzymka rodzin osób
powołanych i wspierających
powołania na Jasnej Górze
49. Pielgrzymka Rodzin Osób Powołanych
i wspierających powołania trwa w sobotę,
12 maja na Jasnej Górze. Pielgrzymka
organizowana jest z okazji Światowego
Dnia Modlitw o Powołania, który obchodzony jest w IV Niedzielę Wielkanocną,
zwaną „Niedzielą Dobrego Pasterza”. W
drugą sobotę maja każdego roku zbierają
się na Jasnej Górze rodziny osób powołanych i ci, którzy wspierają powołania do
kapłaństwa i życia konsekrowanego. Organizatorem modlitewnego spotkania jest
Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań.

Mszy św. o godz. 11.00 w bazylice przewodniczył i homilię wygłosił abp Józef
Michalik,
przewodniczący
Konferencji
Episkopatu Polski. „Pan Jezus nas wybrał,
więc właśnie w powodu Jego imienia, będą
nas prześladować – mówił w homilii abp
Józef Michalik – To nasza dzisiejsza rzeczywistość, ale trzeba sobie uświadomić,
to nie tylko my dzisiaj, cieszmy się, że
przynajmniej w tym jesteśmy choć troszkę
podobni do Pana Jezusa, i nie oczekujmy
przywilejów. Chciejmy być z Nim blisko
złączeni właśnie w takich też trudnych
momentach”.
„Każdy z was jest potrzebny Kościołowi.
Jesteśmy wszyscy bracia i siostry wybrani
do tego, żeby się poczuć Kościołem, żebyśmy próbowali być odpowiedzialni za ten
Kościół, żebyśmy kochali ten Kościół taki,
jaki jest” – zaznaczył kaznodzieja. „Trzeba
doskonalić ten Kościół – mówił dalej – Nie
można się od niego odwracać, trzeba
pomagać, i kto ma pomagać? My wszyscy,
my wszyscy. Ale trzeba uwzględnić też, że
Pan Jezus niektórych powołuje spośród
nas do szczególnej misji, niektórym z nas,
z naszych dzieci, córek, synów, chce dać

Zebranych powitał o. Wojciech Dec: „Każde powołanie jest darem i tajemnicą Bożego zamysłu. Jest tym darem i tajemnicą dla
osoby powołanej, ale także dla jej najbliższych, dla jej rodziny. Z wdzięcznością
zatem za każdą osobę powołaną, stawajmy dzisiaj wobec Boga, stawajmy przy
Maryi, i razem z Nią. Niech Ona wyprasza
każdemu z nas tu obecnych to, co Pan
Bóg ma dla nas najlepszego, Jego łaskę,
Jego miłosierdzie” – mówił o. Dec.
Słowa powitania wypowiedział również
przedstawiciel Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań prowincjał marianów ks.
Paweł Naumowicz, wydelegowany przez
bpa Wiesława Lechowicza, przewodniczącego Rady. Pielgrzymce przewodniczyło w
tym roku Wyższe Seminarium Duchowne
w Przemyślu na czele z ks. rektorem Dariuszem Dziadoszem. Oprawę muzyczną
przygotował chór klerycki przemyskiego
WSD. Pielgrzymi uczestniczyli również w
spotkaniach w Sali o. Kordeckiego o godz.
10.00 i 14.00. Pielgrzymkę zakończy Nabożeństwo Majowe odprawione o godz.
15.00 w jasnogórskiej bazylice
Za: www.jasnagora.com

Nagrody XXVII Festiwalu Filmów
i Multimediów w Niepokalanowie
W dniach od 9 do 13 maja 2012 roku odbył
się XXVII Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów „ Niepokalanów
2012”. Patronat nad Festiwalem sprawują
ksiądz Prymas senior Kardynał Józef
Glemp oraz Metropolita Warszawski,
ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz. Na festiwal zgłoszono 108 filmów z 14 krajów:
Australii, Austrii, Białorusi, Chorwacji,
Czeskiej Republiki, Estonii, Francji, Hiszpanii, Izraela, Węgier, Włoch, Rosji , USA i
Polski. W kategoriach : filmy fabularne,
dokumentalne, edukacyjne, amatorskie i
programy telewizyjne. Ponadto 19 programów radiowych, 14 programów multimedialnych, oraz strony internetowe.
Jury festiwalu obradujące w składzie Paweł Woldan – przewodniczący Jury, Antoni
Zięba – wiceprzewodniczący Jury, o. Jacek Staszewski, Eugeniusz Jachym, Kry-
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O. Andrzej Derdziuk prorektorem
KUL-u
Senat KUL wybrał 10 maja 2012 roku
władze uczelni na kadencję 2012–2016,
rozpoczynającą się 1 września 2012 roku.
Wśród nich jest kapucyn prowincji warszawskiej, o. prof. dr hab. Andrzej
Derdziuk, który został prorektorem ds.
rozwoju.
Rektorem KUL wybrano ks. prof. dr hab.
Antoniego Dębińskiego. Pozostałymi prorektorami zostali: ds. administracji i finansów – dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL;
ds. studenckich – dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL; ds. kontaktów międzynarodowych – dr hab. Ewa Agnieszka LekkaKowalik, prof. KUL.
Zgodnie z przepisami Statutu KUL wybór
rektora musi zostać zatwierdzony przez
władze kościelne – Wielkiego Kanclerza i
Stolicę Apostolską.
Prof. dr hab. nauk
teologicznych Andrzej
Derdziuk
OFMCap, członek
Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci
Mniejszych Kapucynów, urodził 24
stycznia 1962 roku
w Skierbieszowie
w rodzinie Wacława i Stanisławy, jako
jeden z czworga rodzeństwa. Ukończył
Technikum Elektroniczne w Zamościu. Do
zakonu kapucynów wstąpił w sierpniu 1981
i rozpoczął nowicjat w Zakroczymiu, a
profesję złożył rok później w Nowym Mieście nad Pilicą. Po studiach na KUL otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bł. Jana
Pawła II 9 czerwca 1987 roku w Lublinie.

Jest Kierownikiem Katedry Historii Teologii
Moralnej na KUL. Specjalizuje się w historii
teologii moralnej, metodologii teologii
moralnej oraz teologii życia konsekrowanego. Wypromował 13 doktorów i 185
magistrów oraz przygotował 21 recenzji
doktorskich i 304 recenzje magisterskie.
Jest autorem piętnastu książek i ponad stu
sześćdziesięciu artykułów naukowych,
czterdziestu haseł w encyklopediach,
leksykonach i słownikach. (…)
W latach 1996-2001 był sekretarzem Sekcji Polskich Teologów Moralistów. W latach
2005-2008 był prodziekanem Wydziału
Teologii KUL. Obecnie pełni funkcję członka Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II
KUL oraz przewodniczącego VI Wydziału
Nauk Teologicznych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Jest członkiem Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii
Nauk na kadencję 2011-2014 oraz redaktorem naczelnym czasopisma „Studia
Nauk Teologicznych” PAN. Z nominacji
Arcybiskupa Lubelskiego Stanisława Budzika jest członkiem Rady Kapłańskiej
Archidiecezji Lubelskiej.
Za: www.kapucyni.pl

Stołeczne obchody
Roku Ks. Piotra Skargi SJ
Wielki patriota, wielki kapłan i wielki jezuita
– tak o ks. Piotrze Skardze mówił kard.
Kazimierz Nycz. Podczas stołecznych
obchodów Roku Piotra Skargi odsłonił jego
popiersie w kościele jezuitów na warszawskiej Starówce. Na zakończenie uroczystej
celebry prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz Waltz odczytała akt zawierzenia
stolicy
Matce
Bożej
Łaskawej.

Kościołowi i ojczyźnie, której poświęcił
swoje życie. (…)
Z kolei Prymas Polski abp Józef Kowalczyk w swoim przesłaniu na stołeczne
obchody Roku Piotra Skargi zwrócił uwagę
na aktualność przesłania jego „Kazań
Sejmowych”. Zapewnił o modlitwie o dar
mądrości dla współczesnych Polaków, aby
kulturą bycia i działania pomnażali dobro
ojczyzny. O swojej duchowej łączności
zapewnił też metropolita krakowski kard.
Stanisław Dziwisz. (…)
Z okazji przypadającej w tym roku czterechsetnej rocznicy jego śmierci Sejm RP
przyjął uchwałę stanowiącą Rok 2012
Rokiem Piotra Skargi. Obchody związane
są z trzema najważniejszymi wydarzeniami: datą urodzenia Skargi (2 lutego w
Grójcu), uroczystością w kościele Matki
Boskiej Łaskawej w Warszawie, którego
budowę zainicjował Skarga (12 maja), oraz
datą jego śmierci (27 września w Krakowie). W ramach obchodów organizowane
są seminaria i konferencje naukowe poświęcone osobie Piotra Skargi.
KAI

5-lecie istnienia Fundacji Księdza
Orione Czyńmy Dobro.
Dnia 12 maja 2012 r. odbyły się obchody
jubileuszu 5-lecia istnienia Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro. Uroczystość ta
odbyła się w Warszawie, przy ul. Williama
Lindleya 12. Jubileusz rozpoczął się o
godz. 13.00 Mszą Świętą pod przewodnictwem ks. Prowincjała Antoniego Wita FDP
pełniącego funkcję Przewodniczącego
Rady Fundacji. Oprawę muzyczną zapewniła schola „Promyczki” z parafii św. Antoniego w Łaźniewie.

działek 14 maja w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach k. Oświęcimia rozpoczęła się druga część Zwyczajnej Kapituły
Prowincjalnej.
W spotkaniu biorą udział delegaci wybrani
w drodze głosowania bezpośredniego,
listownego oraz bracia z urzędu (delegat
generała zakonu dla Europy Wschodniej,
prowincjał, były prowincjał oraz siedmiu
asystentów prowincjalnych – członków
zarządu krakowskiej prowincji). Zgodnie z
uchwałami, podjętymi podczas ostatniej
Kapituły Generalnej w Asyżu w roku 2007,
w Kapitule Prowincjalnej uczestniczą także, ale jako słuchacze delegaci prowincjała
z zagranicy.
W sobotę, do delegatów dojadą pozostali
bracia z Prowincji i wezmą udział w tzw.
kapitule namiotów, połączonej z zaprzysiężeniem gwardianów. (Nazwa „kapituła
namiotów“ bądź „rogoziana“, bądź „szałasów“ nawiązuje do czasów św. Franciszka,
gdzie w kapitułach brali udział wszyscy
bracia i ze względu na brak miejsca dla
wszystkich w klasztorze, bracia mieszkali
w szałasach bądź prowizorycznych namiotach przez siebie zbudowanych – przyp.
red.). jms

Audycja o Siostrach redemptorystkach na falach Radia Maryja
W czwartek 10 maja 2012 r. w Radiu Maryja została nadana audycja dla młodzieży
przygotowana przez braci kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie. Była ona poświęcona powołaniu i sposobowi życia Sióstr
Redemptorystek.

Po Eucharystii nastąpiło błogosławieństwo
wszystkich wolontariuszy Fundacji oraz
uroczyste posłanie misyjne dla Moniki i
Klaudii, które we wrześniu wylatują do
Kenii do misji w Laare na roczny wolontariat. Następnie przybliżono wszystkim
zebranym historię powstania Fundacji i
realizowane projekty.

Uroczystość rozpoczęła się od odsłonięcia
na lewym filarze świątyni popiersia ks.
Piotra Skargi. W obecności prezydent
Warszawy i przełożonego wielkopolskomazowieckiej prowincji jezuitów o. Tomasza Kota SJ rzeźbę odsłonił kard. Nycz.
Jest ona kopią popiersia Skargi z krakowskiego kościoła św. Piotra i Pawła, w którym wybitny jezuita jest pochowany.
Kard. Nycz przypominając jego postać w
czasie Mszy, którą wraz z duchowieństwem diecezjalnym i zakonnym sprawował w intencji ojczyzny i Kościoła, podkreślił, że był on człowiekiem wielkiej służby

Miłym akcentem obchodów 5-lecia było
poświęcenie nowego biura Fundacji, które
będzie służyło także Oriońskiemu Ruchowi
Świeckiemu,
Oriońskiemu
Instytutowi
Świeckiemu, Oriońskiemu Ruchowi Młodych oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Księdza Orione Imienia Arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego Antoniacy – Byli Wychowankowie. Po poświęceniu nowego
biura zapraszono Wszystkich na wspólną
agapę.
Za: www.orionisci.rel.pl

Kapituła krakowskich
franciszkanów
W tym tygodniu franciszkanie wybiorą na
kolejne lata cztery lata przełożonych klasztorów, domów formacyjnych i dzieł apostolskich przez siebie prowadzonych.
Zaplanują też najbliższą przyszłość dla
swojej – krakowskiej prowincji. W ponie-
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W przededniu 281 rocznicy założenia
Sióstr Redemptorystek (13.05.1731) zapraszamy do wysłuchania tej audycji, którą
można
znaleźć
pod
linkiem:
http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=
30615
Siostrom
Redemptorystkom
życzymy
dalszego rozwoju, nowych powołań i błogosławieństwa Chrystusa Odkupiciela.
Więcej informacji o życiu Sióstr Redemptorystek można znaleźć na ich stronie internetowej: www.redemptorystki.pl.
O. Sylwester Cabała CSsR

Bernardyńscy ministranci
z Opatowa wicemistrzami Polski

towie. O utracie upragnionego tytułu mistrzowskiego zadecydowała utrata bramki
w ostatnich sekundach meczu.

Ponad 100 ministranckich drużyn zmagało
się na VII Mistrzostwach Polski Liturgicznej
Służby Ołtarza w piłce halowej, które odbyły się w dniach 1-2 maja 2012 r. w Częstochowie. Także te związane z klasztorami
rodziny franciszkańskiej. Wśród nich ministranci bernardyńskiej parafii w Opatowie –
od kilku dni wicemistrzowie kraju.
Mistrzostwa zgromadziły łącznie 111 drużyn, w sumie 1108 uczestników, z 31
diecezji. Z jednej strony była to rywalizacja
ministrantów na hali, z drugiej strony Częstochowa i Jasna Góra to spotkanie z
Matką Bożą. Niezwykłym przeżyciem dla
ministrantów był udział we Mszy św. na
Jasnej Górze i Apelu Jasnogórskim, oraz
udział we Mszy św. pod przewodnictwem
ks. Abpa Wacława Depo, na której byli:
Jan Tomaszewski i Jerzy Brzęczek.(…)

Opatowska drużyna ponadgimnazjalna,
mimo iż wyszła z grupy, w drugim dniu
rozgrywem musiała uznać wyższość swoich kolegów z innych drużyn, nie kwalifikując się tym samym do ćwierćfinałów. Inaczej było w kategorii ministrantów szkół
gimnazjalnych. Tutaj opatowiacy rozdawali
karty aż do finału, gdzie ich przeciwnikami
była drużyna z parafii św. Anny w Lubar-

Widać wyraźnie, że opatowscy ministranci
idą w ślady swego opiekuna, o. Ezechiela,
który w księżowskiej reprezentacji Polski
wywalczył tytuł Mistrzów Europy roku
2011, a w bieżącym roku mistrzostwo
Polski wraz z drużyną diecezji sandomierskiej, na której terenie leży Opatów. W
przygotowaniu młodzieży do zawodów
pomagali mu Rafał Sapała oraz Piotr
Kaczmarczyk.”Takie mistrzostwa to niezwykła inwestycja w formację młodego
człowieka. To także wielkie przeżycie,
kiedy blisko 1000 ministrantów dobrze i
pożytecznie spędza swój czas wolny” –
powiedział opiekun grupy gimnazjalnej
Rafał Sapała.
Za: www.bernardyni.pl

Refleksja tygodnia

List prowincjałów karmelitów bosych
z okazji 400-lecia karmelitanek w Polsce

Drodzy Bracia i Siostry Karmelu terezjańskiego, jak również zrzeszeni we Wspólnotach agregowanych do naszego Zakonu,
cała Rodzino Karmelu terezjańskiego
obejmująca wszystkich żyjących duchem
Karmelu!
1. Bóg w swojej niepojętej miłości i dobroci
dzieli się z człowiekiem swym zatroskaniem o losy świata. Nikt z tej współpracy
nie jest wykluczony, bo też nikt nie rodzi
się przypadkowo i bez misji przysparzania
dobra Królestwu Bożemu. Z licznego grona
ludzkiej społeczności Stwórca powołał
niektóre osoby do głębszej zażyłości z
sobą, by uczestniczyły w Jego dziełach z
większym wkładem dobrowolnej, ofiarnej
miłości. Otrzymały one od Stwórcy cenne
uzdolnienia oraz osobiste przymioty, dlatego też za ich życia stawiał przed nimi
wysokie wymagania. W gronie tych wyjątkowych przyjaciół Boga znalazła się św.
Teresa od Jezusa, karmelitanka z klasztoru Wcielenia w Awili. Jej odnowicielska
działalność w XVI wieku wśród Braci i
Sióstr swego Zakonu doprowadziła do
pojawienia się we wspólnocie Kościoła
nowej rodziny zakonnej: Braci Bosych oraz
Mniszek Bosych Najświętszej Maryi Panny
z Góry Karmel, zwanych popularnie Karmelitami Bosymi i Karmelitankami Bosymi.
Po pierwszych fundacjach klasztorów
Karmelitanek Bosych, które powstawały
najpierw na terytorium obecnej Hiszpanii,
przyszedł czas ekspansji Sióstr także na
inne kraje Europy, w tym Polskę. Obecny
rok to czas świętowania 400 lat ich obecności w naszej Ojczyźnie. Niniejszym
listem pragniemy zwrócić uwagę na ten
szacowny Jubileusz i zachęcić wszystkich
do wdzięczności Bogu za cichą, ale jakże

skuteczną misję Karmelitanek Bosych w
życiu Kościoła i świata. Jubileuszowe
celebracje w skali ogólnopolskiej rozpocznie uroczysta Eucharystia sprawowana 24
maja br. o godz. 17.00 pod przewodnictwem Generała Zakonu, o. Saverio Cannistra, w Klasztorze Karmelitanek Bosych w
Krakowie, przy ul. Kopernika. Zakończą je
dziękczynne Eucharystie sprawowane w
poszczególnych klasztorach Sióstr 26 maja
2013 r.
RYS HISTORYCZNY
2. Inicjatywa sprowadzenia Karmelitanek
Bosych do naszej Ojczyzny pojawiła się
wśród ich polskich Braci w Zakonie. Na
miejsce pierwszej fundacji pw. św. Marcina
wybrano Kraków. Wspólnota fundacyjna,
którą tworzyły: s. Maria od Trójcy Świętej z
Brukseli, s. Małgorzata od Jezusa i s.
Teresa od Jezusa z Mons oraz s. Krystyna
od św. Michała z Lowanium, przybyła do
królewskiego miasta 26 maja 1612 r. Jeszcze w tym samym roku do fundatorek
dołączyły pierwsze trzy polskie kandydatki.
Droga kolejnych fundacji wiodła przez
Lublin, Wilno, Lwów, Warszawę i ponownie
Kraków, gdzie założono drugi klasztor, na
Wesołej.
Karmelitanki Bose dzieliły wraz z polskim
narodem i Kościołem trudne czasy wojen
oraz kasat, a raz powierzonej im przez
Bożą Opatrzność ziemi Słowian nigdy nie
opuściły. Gdy zabierano im bądź niszczono klasztor w jednym miejscu, udawały się
na fundację w inne. Dzisiaj, 400 lat po
pierwszej fundacji, na ziemiach polskich
służy Bogu i Kościołowi dwadzieścia dziewięć wspólnot. To z nich, po upadku sys-
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temu komunistycznego, wyruszyły odważne fundatorki, by w sąsiednich krajach
zaszczepiać ducha Karmelu terezjańskiego. Misję powierzoną im przez św. Teresę
od Jezusa polskie Karmelitanki Bose poniosły na Ukrainę, Słowację, Islandię, do
Norwegii, Rosji i Kazachstanu, dając początek dziewięciu nowym wspólnotom. W
tym kontekście wspomnieć należy także te
poszczególne polskie Mniszki, które odpowiedziały wielkodusznie na potrzeby personalne klasztorów w innych krajach i
udały się do nich, by przeżywać tam swoje
oddanie Bogu, Zakonowi i Kościołowi.
3. Wkład Karmelitanek Bosych w życie
duchowe i kulturalne naszego narodu to
piękne karty zapisane odwagą kobiet,
które odkryły w sobie głos wołający je do
wyłącznego oddania swego życia Bogu w
klauzurze. Siłą Sióstr była ich wierność.
Niekiedy zmagały się ze sprzeciwem najbliższych,
niezdolnych
zaakceptować
wybór, jakiego dokonały. Chociaż wartość i
znaczenie tych zmagań zna tylko Bóg i
każde w Jego oczach jest bezcenne, kilka
postaci zasługuje na imienne wspomnienie. Przywołać należy najpierw m. Annę od
Jezusa (Jadwigę Stobeńską), pierwszą
Polkę, która złożyła śluby w Karmelu terezjańskim, kobietę wielkiej cnoty i zasług dla
początków Karmelitanek Bosych w naszej
Ojczyźnie. To jej starania i oddanie umożliwiły realizację kolejnych fundacji na
wschodnich ziemiach Rzeczpospolitej.
Dalej wspomnieć należy m. Teresę od
Jezusa (Mariannę Marchocką), zmarłą w
opinii świętości przełożoną i mistrzynię
pierwszego pokolenia Karmelitanek lwowskich, mistyczkę i autorkę pierwszej w
języku polskim autobiografii mistycznej,

kandydatkę na ołtarze, której zakończenie
procesu beatyfikacyjnego na szczeblu
diecezjalnym spodziewane jest w roku
jubileuszowym 400-lecia obecności Karmelitanek Bosych w Polsce. Nie można
pominąć także m. Marii Ksawery od Jezusa (Marii Cecylii Czartoryskiej), fundatorki,
której nieoceniona pomoc wspierała dzieło
odnowy życia Karmelitów Bosych w Polsce. Jej także zawdzięczamy pozyskanie
dla tego dzieła powstańca i sybiraka Józefa Kalinowskiego, dzisiejszego św. Rafała
od św. Józefa. Wreszcie wskazać trzeba
na m. Annę od Jezusa (Annę Juliannę
Kalkstein), krzewicielkę życia i nauczania
św. Teresy od Dzieciątka Jezus, a zarazem autorkę pierwszego polskiego przekładu jej „Dziejów duszy”.
Misja Karmelitanek Bosych ma jednak
przede wszystkim wymiar duchowy. Sprowadza się do codziennego ofiarowania
Bogu, w ciszy klasztornych murów, „za
życie świata”, daru modlitwy wstawienniczej i cierpienia. Uznając siebie za córki
Kościoła, będąc blisko jego serca, są
niczym życiodajna krew pulsująca we
wspólnocie wierzących. Istotę tego powołania do życia ofiarną miłością pięknie
oddała św. Teresa od Dzieciątka Jezus w
słowach: „Zrozumiałam, że skoro Kościół
jest ciałem złożonym z różnych członków,
to nie brak mu najbardziej niezbędnego,
najszlachetniejszego ze wszystkich. Zrozumiałam, że Kościół posiada serce i że to
serce płonie miłością, że jedynie miłość
pobudza członki Kościoła do działania i
gdyby przypadkiem zabrakło miłości, apostołowie przestaliby głosić Ewangelię,
męczennicy nie chcieliby przelewać krwi
swojej…”.
INICJATYWY JUBILEUSZOWE
4. W ramach jubileuszowych inicjatyw
upamiętniających przybycie Karmelitanek
Bosych do Polski znajdą się, oprócz
wspomnianych na początku listu celebracji
na rozpoczęcie i zakończenie Jubileuszu,
różnorakie wydarzenia o charakterze liturgicznym, kulturalnym, medialnym oraz
wydawniczym. W tym miejscu chcemy
zasygnalizować tylko niektóre spośród
tych, które zawarte zostały w dokumencie
ze spotkania obu polskich Rad Prowincjalnych, jakie odbyło się 30 listopada 2011 r.
Po klasztorach Mniszek obydwu polskich
Prowincji peregrynować będzie ikona św.
Teresy od Jezusa. Peregrynacja stanie się
okazją do dziękczynienia Bogu za dar jej
życia oraz dzieło, jakie pozostawiła w

dziedzictwie Zakonowi i Kościołowi. 25
maja br. w Muzeum Archeologicznym
Miasta Krakowa zostanie otwarta wystawa
pt.: „Mam ja skarb, mam… Cztery wieki
karmelitanek bosych w Polsce”, na którą
składać się będą bogate zbiory z klasztoru
Mniszek w Krakowie-Wesołej, a także w
Krakowie-Łobzowie. 28 maja br. na Uniwersytecie Jagiellońskim odbędzie się
sympozjum naukowe poświęcone duchowemu i kulturalnemu dziedzictwu polskich
Karmelitanek Bosych. Jesienią br. zostaną
zorganizowane kolejne sympozja: w klasztorze Karmelitów Bosych w Poznaniu o
charakterze duszpastersko-formacyjnym, a
w Toruniu, na Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika, o charakterze naukowym. 24
sierpnia br. w poszczególnych klasztorach
Sióstr będzie miało miejsce świętowanie
450-lecia pierwszej w ogóle fundacji Karmelitanek Bosych pw. św. Józefa w Awili.
O jubileuszowych inicjatywach będą na
bieżąco przekazywane stosowne informacje.
5. Zwracamy się z gorącą prośbą do naszych Współbraci, Karmelitów Bosych, aby
ochoczo włączyli się w świętowanie Jubileuszu Sióstr przede wszystkim przez
dyspozycyjność względem ich próśb obejmujących posługę podczas peregrynacji
ikony św. Teresy od Jezusa oraz innych
liturgicznych celebracji. W sposób szczególny chcemy polecić, aby w naszych
ośrodkach duszpasterskich na terenie
Polski zaplanowana została w miesiącu
maju 2012 r. jedna niedziela, podczas
której będzie podjęty w homiliach temat
świadectwa życia i szczególnej misji Sióstr
Karmelitanek Bosych. Nasze zaangażowanie na rzecz Mniszek niech pozostanie
żywe i twórcze także poza czasem Jubileuszu, gdy Siostry oczekiwać będą od nas
zwłaszcza posługi spowiedników, rekolekcjonistów, wykładowców i kierowników
duchowych. Jesteśmy do tego przynagleni
przez nasze Konstytucje, które posługę
Karmelitankom Bosym określają jako nasz
szczególny apostolat (K 8, 103). Zresztą,
może bardziej jeszcze powinna nas do tej
posługi mobilizować braterska wdzięczność wobec Sióstr, które towarzyszą naszym dziełom apostolskim swą modlitewną
ofiarą. Niekiedy zapominamy, że to, co
wydaje się nam tak bardzo naszym sukcesem w podejmowanych działaniach, często
ma u swych podstaw ich dyskretne towarzyszenie.
6. Z równie gorącym apelem zwracamy się
do Świeckich Karmelitów i Karmelitanek

Bosych, Instytutów agregowanych do
naszego Zakonu oraz tych osób, którym
bliska jest duchowość karmelitańskoterezjańska, o włączanie się, w miarę
możliwości, w jubileuszowe wydarzenia.
Zachęcamy do nawiązywania, budowania i
kultywowania z Siostrami wspólnoty duchowego dziedzictwa, jakie otrzymaliśmy
od pierwszych Pustelników z Góry Karmel
oraz św. Teresy od Jezusa i św. Jana od
Krzyża. Stoi także przed nami wyzwanie
promowania w naszych środowiskach
wartości, na których buduje nasz Zakon
oraz zgłębiania jego duchowych źródeł we
własnym życiu.
NASZA WDZIĘCZNOŚĆ MNISZKOM
7. Na zakończenie pragniemy z głębi naszych serc podziękować Siostrom za to, co
w naszych wzajemnych, codziennych
relacjach nie zawsze ma okazję wybrzmieć
wystarczająco doniośle. W imieniu całej
Rodziny Karmelu terezjańskiego skupionej
w naszych Prowincjach dziękujemy Wam,
Drogie nasze Siostry, za Wasze wierne
trwanie przy Bogu wbrew rozlicznym trudnościom. Duchowy strumień miłości, jaki
wypływa z tego spotkania ze Stwórcą,
przemierza wieki i pokolenia, rodząc wielkie owoce dobra w Kościele i świecie.
Dziękujemy za Waszą wierność klauzurze,
która choć stawia niemałe wymagania
ułomnej naturze ludzkiej, przynosi Kościołowi wyjątkowe perły świętości. Dziękujemy
za Waszą cichą modlitwę i cierpienia,
którymi otaczacie Zakon, Kościół oraz
poszczególnych ludzi zwracających się do
Was
ze
swymi
problemami.
Życzymy Wam, aby błogosławieństwo
Najświętszej Trójcy, wstawiennictwo Maryi,
Królowej Karmelu oraz św. Józefa, w dalszym ciągu znajdowało podatny grunt w
Waszych wspólnotach i podobnie jak w
przeszłości, tak i w obecnych czasach
czyniło z Was mocny fundament i modlitewne zaplecze dla licznych i niełatwych
spraw stale obecnych w życiu Kościoła.
Oddani w Karmelu
o. Roman Jan Hernoga OCD
Prowincjał Prowincji Warszawskiej
o. Andrzej Ruszała OCD
Prowincjał Prowincji Krakowskiej
Kraków-Warszawa, 19 marca 2012 r.,
w Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca
N.M.P.

Wiadomości zagraniczne
Franciszkańska
nowa ewangelizacja
Oto wielkie zadanie dla Kościoła, a szczególnie dla nas, synów św. Franciszka:
głosić Jezusa Chrystusa dzisiejszemu
światu i to tego ukrzyżowanego! Nie Chrystusa abstrakcyjnego, ideologicznego, albo

Chrystusa z przeszłości; Chrystusa zmartwychwstałego i żyjącego!”. Tymi słowami
br. Raniero Cantalamessa OFMCap przypomniał polecenie, które Chrystus zostawił
swoim uczniom, które jest dzisiaj bardziej
aktualne niż kiedykolwiek. Kaznodzieja
Domu Papieskiego mówił do ponad 400
franciszkanów i świeckich zgromadzonych
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w auli Antonianum na sesji naukowej „Nowa ewangelizacja i charyzmat franciszkański”, które odbyło się 8 maja br.
„Także w tym roku, w ramach spotkania –
wyjaśnia br. Paolo Martinelli, dyrektor
Franciszkańskiego Instytutu Duchowości –
chcieliśmy zintegrować bogactwo chary-

zmatu franciszkańskiego z wyzwaniami,
przed jakimi stoi Kościół w naszych czasach”, wybierając zagadnienie będące w
ścisłym związku z XIII Zgromadzeniem
Generalnym Synodu Biskupów, które
odbędzie się w październiku, pod hasłem:
„Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary
chrześcijańskiej”. W części przedpołudniowej bp Nikola Eterovic, Sekretarz
Generalny Synodu Biskupów, wprowadził
zebranych w znaczenie tego wydarzenia,
począwszy od historii terminu „nowa
ewangelizacja”, często używanego przez
bł. Jana Pawła II. Przypomniał, że po raz
pierwszy to stwierdzenie padło w Mogile (w
Krakowie) w 1979 roku, a odnosi się do
ewangelizacji „nowej w zapale, w metodach i w środkach wyrazu”. Br. Raniero
następnie nakreślił w jaki sposób duchowość i charyzmat franciszkański może dać
swój wkład w ewangelizację dzisiaj.

Po południu uczestnicy sesji wysłuchali
świadectw z różnych inicjatyw ewangelizacyjnych: br. Jacopo Pozzerle OFM – doświadczenie wspólnoty misyjnej w Palestrinie; br. Daniel-Marie Thevenet OFMConv – o odnowionej obecności franciszkanów we Francji; br. Giansandro Cornolti
OFMCap i s. Gemma Dispenza SFV –
misje ludowe. Te głosy były powiewem
nowego zapału, którego pragnął Jan Paweł
II i umocniły w zebranych przekonaniu
wyrażone przez Benedykta XVI, że dzisiaj
„nie ma nic piękniejszego niż być dotkniętym, zaskoczonym przez Ewangelię, przez
Chrystusa, nie ma nic piękniejszego niż
poznanie Jego i głoszenie innymi przyjaźni
z Nim”. Tak jak to głosił słowami i życiem
św. Franciszek z Asyżu.
Za: www.kapucyni.pl

Zakonnicy wśród nowych konsultorów Rady ds. nowej ewangelizacji
Benedykt XVI mianował kolejnych czterech
konsultorów Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. W tej najmłodszej
dykasterii Kurii Rzymskiej, utworzonej
przed dwoma laty, Papież powołał już
dotychczas 25 takich doradców, w tym 14
księży, dwie siostry zakonne i dziewięć
osób świeckich. Są wśród nich m.in. przełożeni generalni zakonów, osoby stojące
na czele nowych ruchów kościelnych,
przedstawiciele uczelni katolickich. Mianowani obecnie konsultorzy Rady ds. Nowej
Ewangelizacji to: - włoski kompozytor
muzyki religijnej ks. Marco Frisina, kierujący komisją diecezji rzymskiej ds. sztuki
sakralnej; - amerykański benedyktyn o.
Jeremy Driscoll, patrolog i liturgista; słoweński jezuita o. Marko Ivan Rupnik,
twórca licznych mozaik, także w Watyka-

nie, i teolog sztuki; oraz Salvatore Martinez, świecki stojący na czele włoskiej
Odnowy w Duchu Świętym. Za: Radio
Watykańskie

W ostatnim dniu spotkania zdecydowano,
że kolejne spotkanie inspektorów. Ks.
Marek Chmielewski SDS
Za: www.salezjanie.pl

Trwa wyjaśnianie problemów wewnętrznych Legionistów Chrystusa

Rok markiewiczowski
na Antypodach

Przełożeni Legionistów Chrystusa w pełni
zastosowali się do wymogów kościelnego
procedur i sami powiadomili Watykan o
docierających do nich sygnałach o molestowaniu nieletnich przez duchownych z
tego zgromadzenia – oświadczył ks. Federico Lombardi SJ dziennikarzom.

Inauguracja Roku Jubileuszowego w Parafii Ducha Świętego w North Ryde (Sydney)
rozpoczęła się uroczystą Mszą świętą w
sobotę 28 kwietnia o godz. 18.00.

Watykański rzecznik odniósł się tym samym do informacji medialnych oraz
oświadczenia samego zgromadzenia w tej
sprawie. Legioniści wyjaśniają, że obwinionych jest siedmiu księży. Tylko w wypadku jednego z nich chodzi o przypadki
stosunkowo niedawne. Pozostali mieli
dopuścić się wykroczeń przed kilkudziesięciu laty. Szczegóły tych spraw nie są
znane. Agencji Asociated Press udało się
dotrzeć tylko do jednej z ofiar. Jest nią były
legionista, który jako seminarzysta w wieku
17 czy 18 lat był skłaniany przez swego
przełożonego do czynów homoseksualnych
Za: Radio Watykańskie

W Zadarze spotkanie inspektorów
salezjańskich Europy

Przewodniczył jej bp Julian Porteous w
asyście tutejszego proboszcza ks. Stanisława Kluka oraz licznie zebranych michalitów: ks. Januszem Bieńkiem (proboszczem parafii w Clovelly), ks. Pawłem Kopczyńskim (kapelanem w szpitalu Prince of
Wales), ks. Markiem Okarmą (proboszczem parafii w Terrigal), ks. Dominikiem
Karnasem (od niedawna pełniącym funkcję
proboszcza w Horsley Park) wraz z wikariuszem ks. Jerzym Gorzkowskim. Obecny
był także ks. Kevin O’Grady (były proboszcz w North Ryde i serdeczny przyjaciel wspólnoty michalickiej). Wielką radością napełniła nas obecność gości z Polski:
wikariusza generalnego ks. Ryszarda
Andrzejewskiego oraz przełożonej generalnej sióstr michalitek m. Natanaeli Bednarczyk. Kościół parafialny „pękał w
szwach”, tu i ówdzie można było zauważyć
znajome twarze parafian z Terrigal,Clovelly
oraz Horsley Park.

W Zadarze, w malowniczej chorwackiej
Dalamcji spotkali się inspektorzy Regionu
Europa Północna na swoim dorocznym
spotkaniu. Obecni byli prowincjałowie i
delegaci z Austrii, Niemiec, Anglii, Irlandii,
Belgii Północnej i Holandii, Malty, Polski,
Czech, Słowacji, Rosji, Ukrainy, Słowenii i
Chorwacji.
Gospodarzem spotkania, które odbyło się
w domu rekolekcyjnym Sióstr Franciszkanek Szkolnych w dniach od 5 do 7 maja
byli salezjanie z Chorwacji, którzy w zadarskiej dzielnicy Arbanesi prowadzą
parafię. Obradom przewodniczył ks. Marek
Chrzan, Radca Generalny Regionu Europa
Północna.
Inspektorzy dyskutowali nad stanem realizacji programu animacji Zgromadzenia i
Regionu w obecnym sześcioleciu (20082014), dokonali oceny ubiegłorocznej visita
d’insieme, omówili przygotowania do Kapituły Generalnej 27, ocenili działania związane z realizacją Projektu Europa, wymienili doświadczenie i inicjatywy związane z
przygotowaniem do peregrynacji relikwii
Ks. Bosko w Regionie oraz wysłuchali
prezentacji p. Mattia Tossatiego na temat
działalności Don Bosco International z
Brukseli.
W Zadarze inspektorzy mieli też okazję
spotkać się podczas niedzielnej Eucharystii z wiernymi parafii salezjańskiej i wysłuchali koncertu dwóch lokalnych zespołów
śpiewaczych. W niedzielne popołudnie
zwiedzili centrum historyczne miasta.
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Ks. Biskup w homilii zaznaczył jak istotną
rolę w życiu młodych ludzi odegrał bł.
Bronisław Markiewicz, podkreślając jego
nieprzeciętny charyzmat oraz niezwykłą
troskę o wychowanie duchowe i społeczne
młodzieży i dzieci. Tuż przed zakończeniem Eucharystii ks. Janusz Bieniek wraz z
ks. Ryszardem Andrzejewskim i m. Natanaelą wręczyli medale „Benemerenti”
najbardziej zasłużonym parafianom oraz
podziękowali wszystkim, którzy od lat
wiernie wspierają michalitów swoją modlitwą i ogromnym zaangażowaniem w prace
na rzecz misji w Papui Nowej Gwinei.
Ks. proboszcz Stanisław Kluk na zakończenie Mszy świętej zaprosił wszystkich
zgromadzonych na uroczystą kolację,
którą zorganizowała i ufundowała Wspólnota Filipińczyków z parafii North Ryde.
Zwieńczeniem uroczystości były pamiątkowe zdjęcia oraz pożegnanie naszych
gości z Polski, którzy we wtorek 30 kwietnia udali się z wizytą do misyjnych placówek michalitów w Papui Nowej Gwinei.

Pielgrzymka Polonii
do sanktuarium w Kevelaer

wizytę w tym szczególnym miejscu, przed
25. laty, bł. Jana Pawła II.

Tradycyjnie, w pierwszą sobotę maryjnego
miesiąca maja (5.05.), polscy pielgrzymi z
Niemiec i Holandii, przynależący do parafii
prowadzonych
przez
chrystusowców,
modlili się w sanktuarium maryjnym w
Kevelaer. Mimo niesprzyjającej pogody,
przybyła rekordowa liczba pątników.

Uroczystościom przewodniczył przybyły z
Łotwy, metropolita Rygi, arcybiskup Zbigniew Stankiewicz, który swym świadectwem życia i wiary, przywiązania do polskości oraz pokornej służby Kościołowi,
zdobył sympatię uczestników.
O odpowiednią oprawę muzyczną w czasie
Mszy Świętej oraz nabożeństwa majowego
zadbał chór PMK Niederrhein „Cantate
Deo”, przybyły z Polski chór „Harmonia”
(Mikołów), a także górnicza orkiestra dęta
„Bergkapelle Niederrhein” z Duisburga.
Za: www.chrystusowcy.pl

Tegoroczna pielgrzymka, odbywała się
pod hasłem „Laudate Dominum” i była
wielkim dziękczynieniem za 80 lat istnienia
Towarzystwa Chrystusowego oraz za

Zapowiedzi wydarzeń
Jubileusz 400-lecia karmelitanek
w Polsce
Jubileuszowe celebracje 400-lecia karmelitanek bosych w Polsce, w skali ogólnopolskiej, rozpocznie uroczysta Eucharystia
sprawowana 24 maja br. pod przewodnictwem przełożonego generalnego zakonu o.
Saverio Canistrà OCD, w klasztorze karmelitanek bosych w Krakowie, przy ul.
Kopernika.
W niedzielę 27 maja br. w Muzeum Archeologicznym w Krakowie zostanie otwarta wystawa pt.: „Mam ja skarb, mam…
Cztery wieki karmelitanek bosych w Polsce”, organizowana przez Krakowską
Prowincję Karmelitów Bosych, Muzeum
Historyczne Miasta Krakowa i Muzeum
Archeologiczne. Zostaną tam pokazane
zabytki ze wszystkich Karmeli żeńskich na
dawnych ziemiach Polski oraz z dwu istniejących dziś w Krakowie domów na
Wesołej i na Łobzowie. Obok dzieł sztuki
znajdzie się wśród nich wiele przedmiotów
związanych z kulturą życia zakonnego
karmelitanek bosych, na co dzień niedostępnych z racji klauzury papieskiej. Wernisaż dla gości i mediów będzie w piątek
25 maja o godz. 12.00.
W dniu 28 maja zapraszamy na całodzienne ogólnopolskie sympozjum naukowe na
UJ w Krakowie o 400-leciu obecności
karmelitanek bosych.Jubileusz zakończą
dziękczynne Eucharystie sprawowane w
poszczególnych klasztorach sióstr karmelitanek bosych 26 maja 2013 r.

Misyjne święto młodych
u werbistów
Już po raz czwarty Werbistowskie Centrum
Młodych TABOR organizuje Misyjne Świę-

to Młodych, które odbędzie się w dniach 48 lipca w Chludowie koło Poznania. Tegoroczne spotkanie przebiegać będzie pod
hasłem „Kościół moim domem”, które jest
tematem przewodnim działań duszpasterskich w Kościele w bieżącym roku liturgicznym.

duszpasterz młodzieży w diecezji zamojsko-lubaczowskiej i kapelan więzienny.
Wieczory zarezerwowano na koncerty
muzyczne. Swój udział zapowiedziały takie
zespoły jak Bethel, Siewcy Lednicy, Mate.O, 3dzieści3, Pinokio Brothers. Wystąpi
także Teatr A z Gliwic
Patronatem honorowym spotkanie objęli
Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki oraz gmina Suchy Las, na
terenie której położone jest Chludowo.
Organizatorzy mają nadzieję, że IV edycja
Misyjnego Święta Młodych przyciągnie do
Chludowa jeszcze większą grupę młodzieży. „W ubiegłym roku gościliśmy kilkaset
młodych ludzi. – mówi o. Damian. – Mamy
nadzieję, że w tym roku będzie ich jeszcze
więcej. Być może ci, którzy byli na takim
spotkaniu wcześniej zachęca swoich kolegów i koleżanki. Wszystkich gorąco zapraszamy!”

W czasie spotkania zaplanowano wspólne
Eucharystie, nabożeństwa, konferencje,
spotkania z misjonarzami, spotkania w
grupach dyskusyjnych, wspólną rekreację.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się bp
Ladislaw Nemet SVD, ordynariusz diecezji
Zrenjanin w Serbii, bp Edward Dajczak,
ordynariusz
diecezji
koszalińskokołobrzeskiej, o. Edward Konkol SVD ze
Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie DROGA
z Białegostoku, ks. Artur Godnarski, sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. Nowej
Ewangelizacji oraz ks. Tomasz Źwiernik,
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Werbistowskie Centrum Młodych TABOR
działa od września 2009 roku w Domu
Misyjnym św. Stanisława Kostki w Chludowie koło Poznania. Celem Centrum jest
pomoc w odkrywaniu Żywego, Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa w życiu
młodych ludzi. TABOR organizuje spotkania i rekolekcje dla młodzieży, warsztaty
liturgiczne, muzyczne, plastyczne i teatralne, spotkanie formacyjno-powołaniowe dla
młodzieży męskiej, prowadzi Szkołę Życia
Słowem Bożym oraz aktywnie włącza się
w inicjatywę ewangelizacyjną „Przystanek
Jezus”.
Więcej informacji na temat Werbistowskiego Centrum Młodych i tegorocznego Misyjnego Święta Młodych znaleźć można na
stronie www.wcm.werbisci.pl

Odeszli do Pana

ŚP. KS. KAZIMIERZ MACHNIKOWSKI (1933-2012) SDB
Śp. ks. Kazimierz MACHNIKOWSKI SDB
odszedł do Pana w niedzielę, 13 maja
2012 r. w 80 roku życia, 49 ślubów zakonnych i 43 roku kapłaństwa. Uroczystości
pogrzebowe odbędą się w czwartek, 17
maja 2012 r. o godz. 11.00 w kościele
parafialnym pw. św. Kazimierza w Swobnicy.
Curriculum vitae:
urodzony - 06.03.1933 r. w miejscowości
Godów
nowicjat – 1962 – 1963 w Czerwińsku

filozofia - 1963 – 1964 w Kutnie Woźniakowie
asystencja – 1964 – 1965 w Łodzi (ul.
Wodna)
teologia – 1965 – 1969 w Lądzie
profesja wieczysta – 13.03.1968 r. w Lądzie
prezbiterat - 14.06.1969 r. w Chodlu
Łódź, ul. Wodna – 1969 – 1970 – wikariusz
Czaplinek – 1970 – 1971 – praca duszpasterska
Jaciążek – 1971 – 1973 – katecheta
Stobno – 1973 – 1977 – praca duszpasterska
Mieszkowice – 1977 –1978 – wikariusz

Swobnica – 1978 –1979 – wikariusz
Banie – 1979 – 1981 – wikariusz
Rumia NMP WW – 1981 – 1983 – praca
duszpasterska
Warnice – 1983 – 1992 – administrator
parafii
Główczyce – 1992 – 1994 – praca duszpasterska
Nawodna- 1994 – 2002 – proboszcz
Rumia NMP WW – 2002 – 2010 – spowiednik
Swobnica – 2010 – 2012 – spowiednik
Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie…
Za: www.salezjanie.pl

ŚP. KS. JANUSZ TOMASIK (1931-2012) SDB
11 maja, w 81 roku życia, 63 ślubów zakonnych i 55 roku kapłaństwa, odszedł do
Pana ks. Janusz Tomasik, współbrat Inspektorii pw. św. Stanisława Kostki.
Curriculum vitae:
ur. 23.10.1931 – Warszawa.
1948-1949 – Nowicjat: Czerwińsk nad
Wisłą.
2.08.1949 – Pierwsze śluby zakonne:
Czerwińsk nad Wisłą.
1949-1950 – Asystencja: Łódź św. Barbara.
1950-1951 – Student filozofii 1 rok: Woźniaków.

1951-1952 – Asystencja: Szczecin – Gumieńce.
1852-1953 – Student filozofii 2 rok: Woźniaków.
1953-1954 – Asystencja: Kobylnica Słupska.
1954-1957 – Student teologii: Ląd nad
Wartą.
22.12.1957 – Święcenia kapłańskie: Zagórów.
1958-1966 – Łódź św. Barbara: sekretarz
inspektorialny.
1966-1970 – Kaława: proboszcz parafii.
1970-1976 – Gdańsk Orunia: dyrektor
wspólnoty.
1976-1979 – Łódź św. Barbara: wikariusz

inspektora.
1979-1986 – Tolkmicko: dyrektor wspólnoty i proboszcz parafii.
1986-1990 – Chylice: kapelan sióstr.
1990-1997 – Sępopol: dyrektor wspólnoty i
proboszcz parafii.
1997-2001 – Lutomiersk: rekolekcjonista i
misjonarz ludowy.
2001-2012 – Zalesie Górne: kapelan
sióstr.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w
Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie w środę, 16 maja 2012 r.
o godz. 12.30.
Za: www.salezjanie.pl

ŚP. O. AUGUSTIN M. JURAJ KARDOŠ (1961-2012) CCG
Pełen oddania i ofiarności w życiu kapłańskim i zakonnym, 7 maja odszedł do życia
w wieczności o. Augustin M. Juraj Kardoš,
nasz współbrat Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getsemani, ze wspólnoty
prowincji słowackiej.

formacji kapłańskiej przyjął posługę lektoratu i akolitatu (8.05.1999) na ręce bpa
Štefana Vrablca.

Urodził się 21.12.1961w Považská Bistrica,
ochrzczony 31.12.1961 w miejscowości
Prużina. Swoje życie poświęcone Bogu w
Zgromadzeniu Braci Pocieszycieli rozpoczął w 1995 roku. W latach 1995-1996
odbył kanoniczny roczny okres formacji
zakonnej jako nowicjusz w Domu Generalnym Zgromadzenia na Słowacji w Mariance. W tym ważnym dla Słowaków, Austriaków i Węgrów Sanktuarium Maryjnym, w
którym trwa żywy pątniczy kult Matki Najświętszej, realizował swoje życie kapłańskie i konsekrowane. Tutaj nasz współbrat
śp. o. Augustyn złożył pierwsze śluby
zakonne (26.10.1996), drugie śluby zakonne (18.10.1997), a także w ramach
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Po studiach filozoficzno-teologicznych w
Kolegium Jezuickim w Bratysławie przyjął
święcenia diakonatu (23.04.2001) z rąk
jezuity bpa Kalata SJ, oraz święcenia
prezbiteratu (23.06.2001). Po święceniach
kapłańskich pełnił od 1.07.2001 pracę
duszpasterską w Mariance jako wikariusz,
natomiast od 6.07.2002 pełnił funkcję
przełożonego wspólnoty braci i ojców w
klasztorze w Mariance. 1.09.2002 został
mianowany proboszczem i jednocześnie
kustoszem Sanktuarium w parafii Marianka. Przez jedną kadencję pełnił także
urząd wikariusza generalnego w Zgromadzeniu.
Za: www.redemptor.pl

