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Wiadomość tygodnia

XX PIELGRZYMKA RODZINY RADIA MARYJA
NA JASNĄ GÓRĘ
Centralne uroczystości Jubileuszowej 20.
Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja zakończyły się w niedzielę, 8 lipca na Jasnej
Górze. Główne intencje modlitwy zgromadzonej pod Szczytem rzeszy słuchaczy i
sympatyków Radia to, jak powiedział
założyciel i dyrektor rozgłośni o. Tadeusz
Rydzyk, modlitwa „o wolność słowa w
Polsce, wolność dla mediów, o wolność
dla TV Trwam, o miejsce na multipleksie”.
W czasie pielgrzymki o. dyr. Tadeusz
Rydzyk został przyjęty do Konfraterni
Zakonu Paulinów.
Podczas pierwszego tego lata spotkania z wiernymi w podrzymskiej rezydencji w Castel Gandolfo papież Benedykt XVI, zwracając się po polsku,
pozdrowił uczestników pielgrzymki
Radia Maryja na Jasną Górę, którzy –
jak dodał – modlą się za Ojczyznę i o
wolność słowa. Po modlitwie Anioł
Pański papież powiedział po polsku:
„Witam przybyłych do Castel Gandolfo
Polaków. Pozdrawiam uczestników
pielgrzymki Rodziny Radia Maryja zebranych na Jasnej Górze, którzy modlą
się za Ojczyznę, za rodziny, o wolność
słowa”. Słowa papieża wyemitowano
poprzez głośniki w czasie jasnogórskiej
Eucharystii.
Mszy św. w jęz. łacińskim, rozpoczętej o
godz. 11.00 na Szczycie, przewodniczył
sekretarz Watykańskiej Kongregacji ds.
Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego abp Joseph Tobin, były generał redemtorystów.
Zgromadzonych pielgrzymów witał przeor
Jasnej Góry o. Roman Majewski. „Przychodzimy w tej wielkiej rzeszy, aby oddać
Bożej Matce hołd naszej wdzięczności i
miłości, i aby złożyć i zawierzyć w Jej
Niepokalanym Sercu dzieło Radio Maryja,
Kościół i Ojczyznę naszą, aby razem z
Maryją Bogu dziękować za 20 lat Radia
Maryja” – powiedział o. przeor. (…)
Homilię wygłosił biskup diec. kieleckiej bp
Kazimierz Ryczan. „Dziś dotykamy przez

Ewangelię Twojej Maryjo obecności w
Kanie, gdzie przy stole nowożeńców
usiadł Jezus ze swymi uczniami, a Ty
nawiązałaś dialog z Jezusem. Błogosławiony dialog. Trwa on do dziś, tak jak
Ewangelia trwa do dziś. Dialog żywy powtarzający się przez wieki i pokolenia.
Dialog między Matką a synem Bożym:
‘Synu, wina nie mają’. Słowa te kierujesz
do Syna w dniu naszej pielgrzymki: Synu
mój, zobacz! Ministerstwo beztrosko odcina młodzież od korzeni swego narodu i
niszczy pamięć historyczną. Nauczyciele
strajkują w obronie Polski, bo kto traci
pamięć historyczną, ten straci suwerenność. Komu na tym zależy? Panie i Panowie z rządu, przyjmijcie z krajów Europy
to, co jest dobre, szlachetne, sprawdzone.
Dlaczego chcemy szkodzić Ojczyźnie i
przeszczepiamy wartości i śmietnik moralny?” – mówił w homilii bp Ryczan.
„Ojczyzna nosi oblicze wiary i religii. To
się liberałom i niewierzącym nie podoba.
Chcą Polski bez Boga. Wiara i religia to
obszary niepodległości ojczyzny. Kiedy
zaborcy odebrali Polsce niepodległość i
wolność, Kościół w swoim wnętrzu zachował niepodległość. Religia i wiara stały
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się ostoją niepodległości w czasie zniewolenia komunistycznego. Prymas Wyszyński stał się symbolem nieugiętej niepodległości. Kto chce pozbawić niepodległości
naród, ten nie pozwala na budowę świątyń, zamyka klasztory, zamyka do więzienia kapłanów. To tak niedawna nasza
historia. Niepodległość należy wiązać z
ojczyzną, a wiara i religia do ojczyzny
należy. Taki wymiar ma niepodległość
Polski – zaznaczył kaznodzieja – Nie
mogą temu zaprzeczyć działacze, którzy
po stanie wojennym znaleźli pracę w
kościelnych instytucjach. To nic, że już
tego nie pamiętają i odżegnują się od
Kościoła. Niepodległy wierzący naród
pamięta”.
„Środki masowego przekazu, prywatne i
publiczne, mówią jednym głosem i odmieniają przez wszystkie przypadki słowo
sprawiedliwość, równość, prawda. Gazeta
wszystko przyjmie. Audycje telewizyjne
można pięknie zmanipulować. Mamy
dobrych psychologów społecznych. Poprzez manipulację można zbrodniarza
wykreować na bohatera. Wówczas sprawiedliwość nie jest sprawiedliwością,
równość jest dyskryminacją a prawda jest
kłamstwem – podkreślił biskup – Dziś

zapomniano o solidarności narodowej, o
równości. Odmawia się katolikom obecności na szeroko rozumianym multipleksie.
Prawie dwa miliony trzysta tysięcy obywateli zwróciło się z prośbą do konstytucyjnych ciał i upomniało się o sprawiedliwość
i równość. Ten głos należy kilkakrotnie
pomnożyć. Podpisujący petycję mają
swoje dzieci, swoich znajomych, przyjaciół, rodziny. Bardzo liczne rady gminne i
miejskie uchwaliły rezolucje domagające
się sprawiedliwości i równości w tej materii. Setki tysięcy ludzi protestuje w marszach poparcia dla Telewizji Trwam.
Wszyscy są dziećmi Polski i na Ojczyźnie
im zależy. Panie Prezydencie! Słuchamy
pięknych gratulacji podczas ingresu nowych ordynariuszy. Rozumiemy, że jest to
szczere. Wystarczy jeden głos ze strony
Pana. Tę chorobę należy uleczyć. To nie
są tylko moherowe berety. Niech Pan
stanie w obronie milionów matek, ojców,
emerytów i młodzieży. Obcokrajowe stacje
otrzymały miejsce na multipleksie, dla
Polaków spod znaku Maryi nie ma miejsca. Tu wszystko jest czytelne”. (…)
Więcej na: wwww.jasnagora.com
Na zakończenie niedzielnej Eucharystii
głos zabrał abp Joseph Tobin, sekretarz
Watykańskiej Kongregacji ds. Instytutów
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń
Życia Apostolskiego. Pełny tekst jego
wystapienia czytelncy znajdą w dalszej
części Biuletynu.
O. Janusz Sok, prowincjał Warszawskiej
Prowincji Redemptorystów powiedział:
„Kochany nasz Ojcze Święty, jakże Ci
jesteśmy wdzięczni za te kolejne słowa,
które nas niezwykle umacniają. Jakże Cię
kochamy, jakże Ci dziękujemy, bo te

słowa zawsze są dla nas ważne, jakże
nam potrzebne i jakże na czasie.
Na Jasną Górę przyjeżdżamy zawsze, by
nasze stągwie napełnić jeszcze większą
wiarą i nadzieją. I zawsze stąd odjeżdżamy mocniejsi, lepsi i trochę więcej, jak o.
abp Joseph Tobin  nasz współbrat powiedział, trochę bardziej radośni. Na Jasnej Górze wspominamy wspaniałe wieki,
jakże pięknej historii i wydarzenia, które
odegrały tak znaczącą rolę. Wydarzenia
historyczne, a jednak połączone z religią,
bo z religijności i z wiary Naród nasz czerpał siłę by przezwyciężać ciężkie chwile.
Ludzkość ma za sobą całe wieki lotnej
myśli. A tą lotną myśl czerpała z religii.
Jakże fascynujące są dzieła sztuki, które
powstawały inspirowane duchowością.
Jesteśmy przekonani, że każde spychanie
religii na margines, usuwanie religii z życia
publicznego i promowanie dyktatury relatywizmu jest zgodą na błądzenie po ruchomych piaskach sceptycyzmu, zawsze
jest przesadnym prostactwem.
Dołączam się do tych waszych braw, bo
są to brawa skierowane do autora tej myśli
ks. kard. Ravasiego. Dziękujemy dzisiaj
Bogu za spotkanie Rodziny Radia Maryja.
Jak w każdej rodzinie, tak i tutaj każdy z
nas czuje się ważny i potrzebny. Stąd siła
tej rodziny, która potrafi nas gromadzić w
tak wielkiej liczbie, a w jakiej liczbie, kto
zliczy przy odbiornikach radiowych, czy
telewizyjnych. Każdy z nas jest ważny i
potrzebny. Jesteśmy potrzebni Bogu,
Kościołowi i sobie nawzajem. Na tym
polega przecież rodzinność. Przeżywamy
ostatnio trudności, ale nie są to trudności
duchowe. Dlatego za nie dziękujemy.

Nie są to trudności duchowe, tylko zaledwie cyfrowe. Jak się ktoś w rachunkach
policzy? Przecież pamiętamy, to wystarczy policzyć od nowa, żeby poprawić błąd.
Dziękujemy za te trudności, dlatego, że
dzięki nim kolejny raz uświadomiliśmy
sobie jak wielka jest rzesza ludzi, którzy
są nam życzliwi. Chcę podziękować ks.
biskupom zgodnie wspierającym nas
zachętą byśmy trwali przy Bogu, przy
dobru. To zgodne wsparcie wyrażone
zostało przez Konferencję Episkopatu
Polski. Bóg wam zapłać za to.
Dziękujemy bardzo za poparcie nas przez
tak wiele jednostek życia publicznego, za
gminy, rady gmin. Wreszcie jakże wiele
tego poparcia jest od naszych braci kapłanów, braci zakonników i sióstr zakonnych.
I wreszcie wy drodzy, którzy nas wspieracie z radością i nadzieją, że przecież nie
chcemy się poddać. Bo nie tyle bronimy
prawdy, nie tyle chcemy kogoś przekonywać o tym kto ma rację. Co tej prawdzie
po prostu służymy. I stąd nasza siła. Siły
ducha w człowieku nikt nie złamie, jeśli
człowiek na to nie pozwoli. Dziękuję za
każdego współbrata, który pracuje w
Radiu Maryja i TV Trwam, a szczególnie
o. Dyrektorowi, który ciągle jest niezłomny.
Ciągle ciekaw jestem, co o. Dyrektor
wymyśli nowego, bo nie nadążamy już za
tymi pomysłami, ale o. Dyrektorze chyba
czujesz, że jesteśmy zawsze z Tobą i Cię
wspieramy. Nie tylko modlitwą, ale i dobrym słowem i niech tak będzie dalej. Siły
ducha, gdy jesteśmy razem, gdy trwamy
razem przy Bogu, nigdy nikt nas nie złamie.
Niech
tak
będzie
dalej.
Za: www.radiomaryja.pl

Wiadomości krajowe
Zakończenie Wielkiego Odpustu
w Tuchowie

do Miłosierdzia Bożego, różaniec na dróżkach różańcowych, droga krzyżowa i nieszpory maryjne.

W niedzielę, 8 lipca, zakończył się tygodniowy Wielki Odpust Tuchowski. W tym
roku rozpoczął się on 30 czerwca i przeżywany był pod hasłem „Osiem błogosławieństw drogą Kościoła”. Ta myśl nawiązywała do homilii wygłoszonej w 1987 roku
przez bł. Jana Pawła II w Tarnowie podczas beatyfikacji Karoliny Kózkówny.
Podczas 9 dni odpustu do Tuchowa przybyło ponad 70 000 pielgrzymów. Rozdano
ponad 50 000 Komunii Świętych. Każdego
dnia od samego rana do wieczora sprawowany był sakrament pojednania i pokuty. Podczas całego odpustu jego szafarzami było 40 spowiedników. Dla osób
przeżywających szczególne
trudności
zapewniona była możliwość rozmowy i
spowiedzi u ojca psychologa.
Codziennie odbywały się również nabożeństwa: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP, modlitwa o powołania, koronka

Szczególnym momentem podczas tegorocznego odpustu była uroczystość Matki
Bożej Tuchowskiej, 2 lipca, kiedy to uroczyście do bazyliki wprowadzono relikwie
bł. Jana Pawła II. Wydarzenie to była
transmitowane przez Radio Maryja i Telewizję Trwam, a „Rozmowy Niedokończone” poświęcone były kultowi Matki Bożej
Tuchowskiej. (…)
Za: www.redemptor.pl

Uroczysty Odpust w Sanktuarium
Matki Bożej Kodeńskiej
Bazylika w tym czasie gościła czterech
biskupów – ordynariusza diecezji tarnowskiej, ks. bp. Andrzeja Jeża, biskupów
pomocniczych diecezji tarnowskiej – ks.
bp. Władysława Bobowskiego i ks. bp.
Wiesława Lechowicza oraz ojca bp Czesława Stanulę, redemptorystę, biskupa
diecezji Itabuna w Brazylii. Do Tuchowa
przybył także o. Janusz Sok, prowincjał
Prowincji Warszawskiej Redemptorystów.
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Tradycyjnie w dniu liturgicznego święta
Matki Bożej Kodeńskiej – 2 lipca – w Sanktuarium Maryjnym w Kodniu odbywa się
pierwszy z tzw. wielkich odpustów, który
gromadzi kilka tysięcy ludzi. Od kilku lat
jest to jednocześnie Diecezjalny Dzień
Chorego. Od samego rana przybywali do
Kodnia pielgrzymi, którzy czekali w kolejce
przed Bazyliką, aby obejść ołtarz Matki
Bożej i zawierzyć Bogu przez Jej wsta-

wiennictwo swoje cierpienie i sprawy codzienne. Uroczystej sumie, poprzedzonej
krótką modlitwą przed wizerunkiem Matki
Bożej Kodeńskiej i procesją z kopią cudownego Obrazu na kalwarię, przewodniczył Ordynariusz Siedlecki – Biskup Zbigniew Kiernikowski.

Uroczystości Św. Benedykta
w Lubiniu
W niedzielę 8 lipca Benedyktyni z opactwa
w Lubiniu celebrowali uroczystość odpustową ku czci św. Benedykta, patrona
Europy.
Choć naszego zakonodawcę wspominamy
codziennie w naszych modlitwach, co
pewien czas we wtorki odprawiamy wszę
wotywną ku jego czci, a 21 marca świętujemy wspomnienie jego przejścia do nieba,
to jednak lipcowy odpust to dla nas najważniejsza liturgiczna uroczystość w ciągu
całego roku związana ze świętym Benedyktem.

Pasterz Kościoła Siedleckiego powitał
wszystkich, którzy przybyli do Matki Jedności i harmonii, aby przed Jej obliczem
szukać siły do budowania jedności i pokoju
z Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym
Panem. W homilii Biskup podkreślał, że
przybywamy do Kodnia jako biedacy, aby
słuchać Maryi, a Ona wskazuje na wolę Jej
Syna i trwanie w niej. Nawiązując do perykopy ewangelicznej o weselu w Kanie
Galilejskiej, zachęcił, aby napełnić stągwie
życia wodą, aby doświadczyć mocy Boga i
pozwolić Mu działać. Po komunii został
wystawiony w monstrancji Najświętszy
Sakrament, a Biskup przechodząc pomiędzy pątnikami, udzielał błogosławieństwa
lourdzkiego.
W święto Matki Bożej Kodeńskiej Biskup
Siedlecki Zbigniew Kiernikowski dokonał
także poświęcenia nowej części Domu
Pielgrzyma.
Za: www.oblaci.pl

Misterium przebaczenia
W Gietrzwałdzie
W 2012 roku przypada 135 rocznica Objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie oraz 660
lecie lokacji wsi Gietrzwałd przez Kapitułę
Warmińską. Z tej okazji 30 czerwca 2012
roku o godzinie 19.00 odbył się na gietrzwałdzkich błoniach koncert „Misterium
Przebaczenia”.
W swojej treści, doborze wykonawców i
przekazie artystycznym, nawiązywał on do
Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.
Producentem muzycznym koncertu jest
Pan Hubert Kowalski. Na scenie pojawiło
się 30 osobowa orkiestra ICON założona i
prowadzona przez Pana Huberta Kowalskiego; ponad stuosobowy chór z Gietrzwałdu i okolic oraz liczni soliści. Za stronę
merytoryczną koncertu odpowiadał ks.
Przemysław Soboń CRL, pracujący w
gietrzwałdzkim Sanktuarium.
Za: www.kanonicy.pl

Św. Benedykt żył na przełomie V i VI wieku
w okolicach Rzymu, pozostawił po sobie
Regułę, według której do dziś żyją benedyktyni. W 1964 roku, podczas trwania
Soboru Watykańskiego II, papież Paweł IV
ogłosił świętego Benedykta głównym patronem Europy, podkreślając w ten sposób
rolę jaką jego zakon odegrał w łączeniu
tradycji Wschodu i Zachodu oraz chrystianizacji Europy.
Tegorocznej sumie odpustowej przewodniczył ks. rektor Arcybiskupiego Seminarium
Duchownego w Poznaniu Paweł Wygralak.
Jego kazanie przypomniało nam o konieczności pozostania w wierności powołaniu, zarówno mniszym, jak i małżeńskim. Po sumie w gronie zaproszonych
duchownych dzieliliśmy radością podczas
uroczystego obiadu.
Za: www.benedyktyni.net

Spotkanie misjonarek i misjonarzy
w Pieniężnie
5 lipca w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie rozpoczęło się spotkanie misjonarzy i misjonarek pochodzących ze zgromadzeń zakonnych założonych przez św. Arnolda
Jannsena (Zgromadzenie Słowa Bożego –
Księża Werbiści i Służebnice Ducha Świętego).
Bierze w nim udział 13 misjonarek i 68
misjonarzy z ks. abp Wilhelmem Kurtzem
na czele. Wszyscy zgromadzeni reprezentują 34 kraje misyjne, w których pełnią
swoją posługę misyjną. W spotkaniu w
Pieniężnie uczestniczą także zaproszeni
goście, m.in.: ks. bp Jerzy Mazur – ordynariusz ełcki, ks. Józef Kloch – rzecznik
prasowy Konferencji Episkopatu Polski
oraz lekarze specjaliści z Uniwersyteckiego Centrum Chorób Morskich i Tropikalnych w Gdyni.
To misyjne spotkanie zostało zorganizowane przez Werbistowski Sekretariat ds.
Misji i oraz Centrum Animacji Misyjnej w
Pieniężnie i potrwa do 8 lipca. Zakończy je
uroczysta Msza św. sprawowana jako
dziękczynienie za wszystkie jubileusze
kapłańskie i zakonne uczestniczących w
spotkaniu misjonarzy. Przewodniczyć jej
będzie, obchodzący 50 lecie kapłaństwa ,
ks. abp Wilhelm Kurtz z Nowej Gwinei
Za: www.werbisci.pl
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Festyn w Lądzie nad Wartą
Modlitwa, zabawa, muzyka, liczne konkursy z nagrodami, grill i loteria fantowa, tego
wszystkiego można było doświadczyć
podczas lądzkiego festynu, który odbył się
1 lipca u salezjanów.
O godzinie 15:00
rozpoczęła się uroczysta Eucharystia. Była
ona okazją do dziękczynienia Bogu za
wieloletnią pracę ks. Mariusza Kowalskiego SDB, którego obowiązki kierownika
oratorium z dniem 1 lipca przejął ks. Marcin Balawander SDB. Podczas Mszy św.
licznie zgromadzeni wierni modlili się również o dobrą pogodę, bezpieczeństwo i
potrzebne łaski na czas rozpoczynających
się półkolonii, które w lądzkim oratorium
potrwają do 14 lipca.

Po uczcie duchowej nadszedł czas na coś
dla ciała. Na dziedzińcu przyklasztornym
można było zjeść grillowane kiełbaski czy
delektować się wspaniałymi wypiekami
domowej roboty. Na najmłodszych czekały
liczne konkursy: slalom na czas, jazda
hulajnogą, rzut ringiem do celu i wiele,
wiele innych. Uczestnicy, którzy zdobyli
największą liczbę punktów zostali nagrodzeni upominkami.
Jednak i dla starszych nie zabrakło atrakcji. Wśród nich największym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa, gdzie
głównymi nagrodami były: odtwarzacz
DVD, suszarka do włosów, koce czy sadzonki klonu.
Całe spotkanie przebiegło tak, jak tego
chciał sam ks. Bosko, czyli w atmosferze
radości i rodzinnej życzliwości. Około
godziny 19:30 uczestnicy przepełnieni
wrażeniami rozeszli się do swoich domów,
gdzie mogli z czystym sumieniem powiedzieć: dzisiaj dzień święty świętowałem.
Za: www.salezjanie.pl

„Podhalańskie gawędy o sztuce”
u marianów w Zakopanem
Już po raz 25. mariańscy klerycy zorganizowali wystawę malarstwa na szkle w
podziemiach kaplicy Witkiewiczowskiej na
zakopiańskiej Jaszczurówce. Obchody
tego dostojnego jubileuszu ubogaciło
trwające dwa dni – również zorganizowane
przez Wyższe Seminarium Duchowne
Zgromadzenia Księży Marianów – sympozjum o malarstwie na szkle. W ten sposób
nasze Zgromadzenie rozpoczęło cykl
spotkań z serii „Podhalańskie gawędy o

sztuce”, z których pierwsze nosiło tytuł
„Sacrum i profanum w malarstwie na szkle
wczoraj i dziś”.

Celem stawianym przez organizatorów
było spotkanie dwóch środowisk – artystów
„Jaszczurówki”, czyli malarzy wystawiających swoje dzieła w naszej galerii oraz
środowiska naukowego z Katolickiego
Uniwersytetu Katolickiego, który reprezentowany był przez grono pięciorga pracowników i studentów z Katedry Historii Sztuki
Średniowiecznej Powszechnej, kierowanej
przez p. prof. dr hab. Urszulę Małgorzatę
Mazurczak, która sama z przyczyn formalnych nie mogła dotrzeć do Zakopanego.
Spotkanie, podczas którego dane było
uczestnikom wysłuchać ciekawych prelekcji połączonych z prezentacjami multimedialnymi, zakończyło się niezwykle ożywioną dyskusją, podczas której prym wiedli
artyści – uczestnicy całego spotkania, tj.
Barbara Baniecka-Dziadzio, Bogdan Dziadzio, Zofia Fortecka, Janina JaroszWalczakowa-Budzicz, Anna Liscar, Jolanta
Pęksa, Krzysztof Karasek i Jan Kosiński.
Prezentacje naukowców: dr Jowity Patyry,
mgr Eweliny Polańskiej, mgr Doroty Rajchert, dr. Arkadiusza Adamczuka, mgr.
Artura Struga, były głosem wywoławczym
do tego, by artyści mogli odpowiedzieć na
pytania, takie jak choćby: pojęcie ludowości w twórczości regionalnej, wzorce realizowane przez artystów Podhala, potrzebę
samorealizacji artystów przez ich twórczość oraz o topos uczonego – mistrza,
który jest wzorem i nauczycielem, a jak się
okazało – często także bliskim krewnym.
Mnogość poruszonych tematów oraz chęć

wypowiedzi pokazały, że warto spotykać
się, by podhalańskie gawędy o sztuce
ożywiały zainteresowanie twórczością tak
wyjątkową – religijną sztuką malowaną na
szkle. Potwierdzeniem tych słów były
serdeczne wyrazy uznania od wiceburmistrza miasta Mariusza Koperskiego oraz
kierownik wydziału kultury i popularyzacji
Zakopanego Joanny Staszak za zorganizowanie po raz pierwszy w Zakopanem
takiego sympozjum.
Gawędy o sztuce przygotowały wszystkich
do prawdziwie uroczystego otwarcia jubileuszowej wystawy malarstwa na szkle w
Jaszczurówce. Msza św., której przewodniczył ks. Andrzej Jerominek MIC, przełożony domu seminaryjnego, inaugurowała
otwarcie, ubogacone dodatkowo koncertem Chóru Szumnego w składzie kameralnym.
Podczas wernisażu, co warto zauważyć,
wiceburmistrz Mariusz Koperski odczytał w
imieniu własnym oraz burmistrza Janusza
Majchra list gratulacyjny dla WSD Księży
Marianów z uznaniem za wkład w szerzenie podhalańskiej sztuki.
W tym roku szesnastu artystów z Zakopanego i okolic prezentuje swoje prace na
wystawie pod tytułem „Chrystus – Alfa i
Omega”. Bogactwo stylu, kolorów i sposobu przedstawienia tego tematu można
podziwiać w podziemiach Witkiewiczówki
do 2 września. Serdecznie zapraszamy!
Za: www.marianie.pl

Michalickie pielgrzymowanie
A oni idą, ciągle idą… Kolejny michalicki
pielgrzymi dzień za nami. Towarzyszy nam
wspaniała, słoneczna pogoda. Jednak
skwar daje się we znaki. W dniu dzisiejszym poznaliśmy kolejne piękne krajobrazy polskiej ziemi. Już na pierwszym odcinku tego dnia wysłuchaliśmy konferencji dk.
Jana Juszko. Ukazał nam, jak ważne jest,
aby każdy z nas z pokorą przyjmował wolę
Boga i w swoim życiu kierował się planem
Boga, a nie własnym. Wychodząc z Głowaczowa udaliśmy się w stronę Cecylówki,

a tym samym w kierunku Puszczy Kozienickiej. Po krótkim odpoczynku skierowaliśmy się w głąb puszczy, by tam przy jednej
z rzeczek spotkać „Jana Chrzciciela”. Jan
dokonał obrzędu chrztu wszystkich nowych
pielgrzymów, a tym samym stali się oni
pełnoprawnymi członkami naszej pielgrzymkowej wspólnoty.

U granic puszczy czekał na nas gość
specjalny. Odwiedził nas Przełożony Generalny Michalitów ks. Kazimierz Radzik.
Ojciec Generał przewodniczył Mszy św.,
którą sprawowaliśmy w puszczy, wygłosił
również do nas Słowo Boże, w którym
nawiązał do hasła dnia dzisiejszego.
Kolejny etap pielgrzymowania to Jedlnia i
niezapomniana pani Jadwiga, która znów
ugościła nas po królewsku w swoim domu
weselnym. Bardzo ociężali od pyszności,
które zostały nam zaserwowane, wyruszyliśmy dalej. I jak tu pielgrzym ma schudnąć….
Naszą dzisiejszą bazą noclegową jest
Słupica. Jednak zanim udaliśmy się na
noclegi zgromadziliśmy się wraz z parafianami przy ognisku. Nie zabrakło wspólnych
tańców, śpiewów, radości. Piękny to widok:
pielgrzymi, którzy z radością integrują się z
tutejszymi mieszkańcami.
Kolejny dzień za nami. Każdy trud ofiarowujemy naszemu Ojcu w niebie, niech
czuwa nad nami tej nocy, a jutro pozwoli
wyjść z nowymi siłami.
Za: www.michalici.pl

Refleksja tygodnia

Abp Joseph Tobin na Jasej Górze:
„przepowiadanie musi być spotkaniem z osobą”
Wypowiedź J.E. ks. abp. Josepha Tobina, sekretarza Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, byłego przełożonego generalnego Zgromadzenia
Redemptorystów podczas XX Rocznicy
Rodziny Radia Maryja na Jasnej Górze.
Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus i
Maryja Zawsze Dziewica Królowa Polski.

Jest bardzo symbolicznym, że mogę stanąć tu przed wami dzisiaj. Jako wytłumaczenie słowa, użyje słowa z Księgi Rodzaju: jestem Józef wasz brat. Ja jestem waszym bratem w wierze w Jezusa Chrystusa. Jestem waszym bratem, jako pokorny
pielgrzym Jasnogórski. Jestem takim pielgrzymem, ponieważ tak jak wy pragnę
również słuchać Marii Matki Bożej. Ja chcę
słuchać tego, co Maryja mówi dzisiaj do
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was. Ona mówi: oni już nie mają wina. W
języku Bożym, w języku Biblijnym wino jest
symbolem niezachwianej głębokiej radości.
Maryja mówi nam dzisiaj o tym świecie,
który zdecydował się, aby żyć bez radości.
To jest także wielkie zmartwienie naszego
Ojca Świętego Benedykta XVI. Powód, dla
którego Ojciec Święty Benedykt XVI naśladując misje błogosławionego Jana
Pawła II, wzywa Kościół do nowej Ewange-

lizacji. Dlatego, że nie maja już wina. Dlatego, że nie mają w sobie radości.
Maryja mówi nam o tej radości, śpiewa o
niej: Moja dusza weseli się w Bogu. Duch
mój raduje się w Panu. Dlatego właśnie
ona wzywa cały świat, wzywa nas: Uczyńcie cokolwiek mój Syn wam powie. Dlatego, że to jest droga, na której odnajdziecie
prawdziwą radość. Nasz Ojciec Święty
powiedział, że Ewangelia musi być przepowiadana światu szczególnie tam gdzie
ludzie uważają, że Bóg nie istnieje.
Ale nasze przepowiadanie nie może być
opowiadaniem o jakiś regułach, prawach.
Po pierwsze to przepowiadanie musi być

spotkaniem z osobą. Ta radość, którą
przeżywamy dzisiaj jest właśnie dlatego,
że znamy Jezusa Chrystusa, że my się z
nim spotykamy. Ten rodzaj radości jest
właśnie takim specyficznym znakiem Polski. Na pewno jest miejsce w Polsce dla
tego głosu, jaki przekazuje Radio Maryja.
Dla tego obrazu jaki przekazuje telewizji
Trwam i Fundacja Lux Veritatis. Dziękuję
bardzo braciom biskupom szczególnie
księdzu arcybiskupowi Wacławowi Depo,
metropolicie częstochowskiemu, księdzu
biskupowi Andrzejowi Suskiemu, biskupowi toruńskiemu, księdzu arcybiskupowi
Józefowi Michalikowi, który jest przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski,

dziękuję Tobie Rodzino Radia Maryja.
Jak wrócę jutro do moich zajęć w Rzymie,
to wszystkim tym, których będę spotykał a
zobaczę, że są smutni, powiem: pojedźcie
do Polski, zobaczcie prawdziwą radość.
Ponieważ tak jak Maryja, odnajdujemy
naszą radość w Bogu i w Rodzinie Radia
Maryja. Po tych dwudziestu latach tak jak
Maryja możemy powiedzieć: Pan uczynił
dla nas wielkie rzeczy.
Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus i
Maryja Zawsze Dziewica Królowa Polski.
Za: www.radiomaryja.pl

Wiadomości zagraniczne

List Benedykta XVI do Sekretarza
Stanu Kard. Tarcisio Bertone SDB

i Apostolskie Błogosławieństwo z życzeniem wszelkiego dobra.
Benedykt XVI Papież ,
tłum. O. Z. Klafka CSsR

W związku z krytyką, która dotknęła Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej związaną
z ostatnimi wydarzeniami w Watykanie,
Ojciec Święty Benedykt XVI skierował list
do Kard. Bertone, którego tłumaczenie
publikujemy:

Benedykt XVI odwiedził Sanktuarium werbistów w Nemi
„Często wracałem pamięcią do tych soborowych dni, kiedy w Nemi przygotowaliśmy
dokument poświęcony misjom”. Benedykt
XVI oddał się tym wspomnieniom w czasie
krótkiego pobytu w Międzynarodowym
Centrum Werbistowskim Ad Gentes, które
odwiedził rano.
Właśnie w tym miejscu w czasie Soboru
Watykańskiego II obecny Papież jako 38letni ksiądz pracował przy przygotowaniu
dekretu o misyjnym zaangażowaniu Kościoła.

Do Czcigodnego i Drogiego Brata, Księdza
Kardynała Tarcyzjusza Bertone
W przeddzień wyjazdu na letni pobyt do
Castelgandolfo pragnę wyrazić moją głęboką wdzięczność Księdzu Kardynałowi za
dyskretną bliskość i pełną światła radę,
które były dla mnie szczególną pomocą w
ostatnich miesiącach.
Dowiedziawszy się z rozgoryczeniem o
niesłusznych krytykach, jakie pod adresem
Księdza Kardynała zostały skierowane,
pragnę ponownie zapewnić o moim osobistym zaufaniu do Księdza Kardynała, co
miałem już sposobność wyrazić w moim
liście w dniu 15 stycznia 2010 roku, którego treść pozostaje dla mnie niezmieniona.
Powierzając posługę Księdza Kardynała
Matczynemu wstawiennictwu Błogosławionej Dziewicy Maryi, Wspomożycielki
Wiernych, i świętych Apostołów Piotra i
Pawła, z radością przesyłam Księdzu
Kardynałowi moje braterskie pozdrowienie

Wizyta w Nemi odbyła się na prośbę Papieża. Przed Rokiem Wiary chciał on nie
tylko przypomnieć prace Soboru, ale i
spotkać się z tymi, którzy misjami zajmują
się na co dzień, czyli uczestnikami XVII
Kapituły Generalnej Zgromadzenia Słowa
Bożego.
Benedykta XVI powitał kończący swój
urząd generał werbistów o. Antonio Pernia.
„W krótkim przemówieniu nawiązał on do
historii Soboru Watykańskiego II oraz do
tematu obradującej kapituły werbistów:
«Ze wszystkich narodów, ludów i języków
dzieląc się życiem i misją w kontekście
wielokulturowym».
Podziękował
Ojcu
Świętemu za jego ogromne zainteresowanie misjami i wspieranie misyjnej działalności Kościoła. Wspomniał też, że aktualnie ponad 6 tys. werbistów pracuje w 70
krajach świata” – powiedział radiu Watykańskiemu uczestniczący w kapitule o.
Konrad Keler SVD. Ojciec Pernia zapewnił
zarazem Benedykta XVI, że Zgromadzenie
Słowa Bożego nadal chce służyć Kościołowi swym doświadczeniem misyjnym i
entuzjazmem. Podkreślił, że werbiści pragną wnieść swój wkład w pokojowe i pełne
dialogu pokojowe współistnienie między
różnymi kulturami świata.
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Benedykt XVI wygłosił improwizowane
przemówienie.
„Jestem
naprawdę
wdzięczny, że po 47 latach mogę ponownie odwiedzić ten dom w Nemi – powiedział Papież. – Wiążą się z nim piękne
wspomnienia, być może najpiękniejsze,
gdy chodzi o Sobór. Pracowałem tu w
towarzystwie wielkich teologów i powierzono nam bardzo odpowiedzialne zadanie,
związane z przygotowaniem dekretu o
misjach. Pamiętam szczególnie ówczesnego generała werbistów o. Johanna
Schütte, który wiele wycierpiał w Chinach.
Został osądzony, a następnie wydalony z
tego kraju. Był on pełen misyjnego zapału.
Był przekonany, że trzeba nadać nowy
rozmach duchowi misyjnemu. A do pomocy, nie wiem czemu, miał mnie, bardzo
młodego teologa. Dla mnie ta praca była
wielkim darem” – dodał Ojciec Święty.
Po wspólnej modlitwie Ojciec Święty poprosił, by mógł się przejść po otaczającym
dom ogrodzie. Jak wyznał chciał jeszcze
raz móc podziwiać piękno jeziora Nemi i
całej okolicy, gdzie pracował jako teolog w
czasie Soboru.
O. Keler przypomina, że to właśnie w tym
domu nad jeziorem Nemi obradowała w
czasie Soboru Watykańskiego II komisja
misyjna. „Przewodniczył jej ówczesny
przełożony generalny werbistów o. Johann
Schütte. Członkiem tej komisji, jako bardzo
młody jeszcze teolog, był ks. Joseph Ratzinger. To właśnie ta komisja przygotowała
dekret misyjny Soboru Ad Gentes. Stąd
też, kiedy w 2010 r. Międzynarodowe
Centrum Werbistowskie zostało odnowio-

ne, w odniesieniu do tych wydarzeń soborowych, które działy się w jego murach,
zostało nazwane Centrum Ad Gentes” –
podkreśla polski werbista.
Benedykt XVI przypomniał, że dekret o
misjach został przyjęty przez ojców soborowych niemal jednogłośnie. Dodał, iż
stanowi on doskonałe uzupełnienie konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen
gentium. Papież wskazał przy tym, że
mimo upływu lat zadanie Kościoła pozostaje niezmienne: nieść światło Słowa Bożego
i światło miłości Boga we współczesny
świat.
W darze od werbistów Ojciec Święty
otrzymał rzeźbę Matki Bożej z Mali w
Indonezji. Jest on trzecim Papieżem, który
odwiedził werbistowskie centrum w Nemi.
Wcześniej byli tam Jan XXIII i Paweł VI.
Za: Rado watykańskie

Kapituła generalna u guanellianów
W dniach 1-21 lipca 2012 w Barza d’Ispra
(Włochy) obraduje 19 Kapituła Generalna
Zgromadzenia Sług Miłości (Guanellianie). Tematem Kapituły jest ” projekt misji
guanelliańskiej jako odpowiedzi na wyzwanie nowej ewangelizacji”.

W obradach Kapituły uczestniczy 37 delegatów z 21 krajów. Obrady Kapituły otworzył uroczystą Mszą Św. przy grobie Św.
Alojzego Guanelli w Como, J.E. Ks. Kard.
Severino Poletti. W przedostatnim dniu
Kapituły odbędą się wybory nowego Przełożonego Generalnego. ks. Wiesław Baniak sdc

Światowe spotkanie jezuitów
w Kenii
Generał jezuitów i blisko stu delegatów ze
wszystkich prowincji zakonu przybyło do
Kenii. Mszą w domu rekolekcyjnym Mwangaza w Nairobi rozpoczęła obrady 70.
Kongregacja Prokuratorów Towarzystwa
Jezusowego. „To nie jest gerontokracja. To
młoda grupa. Mamy przed sobą przyszłość” – stwierdził, patrząc na delegatów,
o. Adolfo Nicholas.
W homilii na Mszy inauguracyjnej przyznał,
że Towarzystwo Jezusowe od 1968 r.,
przeżywa kryzys, który obecnie wydaje się
kończyć. „Przyjechaliśmy do Nairobi, by
się nawzajem zachęcać do lepszej służby i
większej świętości” – zaznaczył generał
zakonu. Tygodniowe obrady mają wskazać
blaski i cienie apostolatu jezuitów, gdyż –
jak stwierdził o. Nicholas – „zawsze szukamy, w czym możemy się poprawić”.
„Większość z nas przyjechała dużo wcześniej, by móc uczestniczyć w rekolekcjach
ośmiodniowych” – powiedział Radiu Watykańskiemu ks. Robert Bujak SJ. Delegat
Prowincji
Wielkopolsko-Mazowieckiej
dodał, że w tym czasie generał zakonu
spotykał się z każdym z prokuratorów,
omawiając sytuacje w poszczególnych
prowincjach. „Te spotkania były doświadczeniem duchowym zarówno dla delegatów, jak i dla samego generała, który
otwarcie przyznał, że ciągle się wiele o
Towarzystwie Jezusowym uczy” – powiedział ks. Bujak.
Jezuickie Kongregacje Prokuratorów zbierają się od 1565 r. Obecna, 70. z kolei, jest
czwartym tego typu spotkaniem w historii
jezuitów odbywającym się poza Rzymem,
a pierwszym poza Europą. Do Nairobi
przybyło 84 prokuratorów, wybranych
przez jezuitów na całym świecie, oraz 13
uczestników, którzy wchodzą do tego
grona z urzędu. Wśród prokuratorów jest 7
przedstawicieli z Afryki, 14 z Ameryki
Łacińskiej, 25 z Azji, 29 z Europy i 9 z
Ameryki Północnej. Za: Rado watykańskie

Polska Kustodia franciszkanów w
Kenii odbyła Kapitułę
W dniach od 2 do 5 lipca 2012 r. w klasztorze i domu formacyjnym (teologia) w Nairobi odbyła się trzecia kapituła kustodialna
zwyczajna kustodii św. Franciszka z Asyżu
w Kenii.
W tym braterskim wydarzeniu uczestniczyli
wszyscy zakonnicy po ślubach wieczystych należący do kustodii (na 28 członków, 21 jest Kenijczykami).
Kapitule przewodniczył Minister generalny
fra Marca Tasca. Obecni byli również:
prowincjał prowincji-matki z Gdańska fra
Jan Maciejowski i asystent generalny
AFCOF fra Tadeusz Świątkowski. Kapituła
przebiegała w bardzo braterskiej atmosferze.

4 lipca został wybrany nowy kustosz, został nim fra Kazimierz Szulc (pierwsza
kadencja) oraz definitorium kustodii, w
którego skład weszli:
wikariusz – fra Dennis Ntabo Gwaro;
sekretarz – fra Hilary Omondi Raduk
ekonom – fra Bogusław Czerniakowski
asystent –fra Edward Ouma Owino
Druga część kapituły, podczas której bracia przedyskutują i opracują czteroletni
plan kustodialny, jak również wybiorą
gwardianów, urzędników i odpowiedzialnych za dzieła kustodii, rozpocznie się 23
lipca br. O. T. Świątkowski OFMConv
Za: www.franciescani.net

Zapowiedzi wydarzeń
Życie na celowniku –
XXV Międzynarodowe Saletyńskie
Spotkanie Młodych
Życie na celowniku – to temat przewodni
jubileuszowego XXV Międzynarodowego
Saletyńskiego Spotkania Młodych, które
odbędzie się w dniach 9-14 lipca 2012
roku w Dębowcu k. Jasła.
– Jesteśmy świadomi problemów, z którymi dzisiaj borykają się młodzi ludzie. Dlatego podczas tegorocznego spotkania
zastanowimy się czy nasze życie nie jest

przypadkiem na jakimś „celowniku”, a
niszczące naboje świata zafascynowanego
pseudo-wartościami i brakiem szacunku do
życia nie są wymierzone w ludzi, szczególnie tych młodych – mówi ks. Maciej
Kucharzyk MS.
– Żyjemy w świecie, w którym paradoksalnie człowiek nie ma na nic czasu, nawet na
to by żyć prawdziwie po chrześcijańsku,
zgodnie z Bożymi przykazaniami. Ciągła
gonitwa bez celu, niezdrowa rywalizacja,
dwulicowość, brak jakiegokolwiek szacunku wobec drugiego. Życie wymyka się
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spod kontroli. Pornografia, antykoncepcja,
nałogi, aborcja, rozpad małżeństwa, destrukcja rodziny. Często dzisiaj o tym się
słyszy – mówi ks. Piotr Szweda MS. Do
Dębowca zaproszeni zostali goście: nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino
Migliore, John Pridmore z Anglii, s. Anna
Bałchan, ks. Piotr Pawlukiewicz, Darek
Malejonek, Adam Mościcki, Jacek Pulikowski, Jacek Kurzępa, ks. Wojciech Węgrzyniak i Jan Budziaszek.
Podczas spotkania wystąpią zespoły: Anti
Babylon System, Beata Bednarz, Maleo

Reggae Rockers, s. Anna Bałchan i Przyjaciele oraz zespół ewangelizacyjny En
Gedi.
Za: www.saletyni.pl

Zaproszenie na odpust Świętego
Benedykta do Tyńca
W środę 11 lipca cały Kościół obchodzi
uroczystość świętego Benedykta, patrona
Europy. W tym dniu tysiące mnichów i
mniszek na całym świecie oddaje cześć
Świętemu z Nursji. Także w naszym opactwie jest to dzień wyjątkowy. Zapraszamy
wszystkich parafian, gości i przyjaciół
klasztoru na udział w liturgii oraz na
wspólne świętowanie po wieczornej Mszy
świętej.
Plan uroczystości świętego Benedykta w
opactwie tynieckim:
5.55 Laudes pontyfikalne
8.15 Modlitwa w ciągu
12.15 Godzina czytań
18.00 II Nieszpory pontyfikalne
19.00 Msza św. pontyfikalna – koncelebrowana z aktem oblacji trzech nowicjuszy
oblackich (Jadwiga Cisowska, Wanda
Gąsior i Jacek Elsner)
ok. 20.15 poczęstunek i spotkanie z Gośćmi na dziedzińcu

ok. 20.45 Kompleta na dziedzińcu
Życiorys Świętego Ojca Naszego Benedykta: Benedykt według tradycji pochodził
z możnego rodu Anicjuszów. Urodził się
ok. 480r. w Nursji. Rozpoczął studia w
Rzymie, które jednak przerwał, by podjąć
życie pustelnicze. Początkowo mieszkał w
grocie, w okolicach Subiaco, 72 km na
wschód od Rzymu (Monte Albano). Grzegorz podaje, że świętość życia Benedykta
skłoniła mnichów z pobliskiego klasztoru
do poproszenia go o to, by został ich opatem. Historia ta ma niezwykłe zakończenie
– zakonnicy zniechęceni jego wymaganiami próbowali go otruć. Zaskoczony
postępowaniem
współbraci
Benedykt
powrócił do Subiaco. Jednak wkrótce
potem zaczęli gromadzić się wokół niego
uczniowie. Wraz ze wzrostem ich liczby
święty zdecydował się na fundacje nowych
klasztorów. Sam Benedykt przeniósł się na
wzgórze Monte Cassino, gdzie w pogańskiej jeszcze okolicy założył klasztor. Tam
też ostatecznie zredagował tekst swej
Reguły.
Reguła św. Benedykta Pod koniec życia,
jak opisuje Grzegorz, święty miał niezwykłą wizję: ”ujrzał światło, które rozlewając

się z góry przepłoszyło nocne mroki i takim
blaskiem jaśniało, że dzień zbladł przy nim,
choć ono lśniło wśród ciemności. A gdy na
nie patrzył, wydarzyło się coś bardzo dziwnego: jak sam później opowiadał, cały
ukazał się jego oczom skupiony w jednym
promieniu słońca”.
Przeczytaj całą biografię św. Benedykta
Benedykt jest czczony jako patron dobrej
śmierci. Sam Święty przyjął w dniu swej
śmierci komunię i umarł na stojąco w kaplicy klasztornej (oratorium), śpiewając
psalm podtrzymywany przez braci. Zgodnie z tradycją Benedykt umarł w 543 r.
Klasztor na Monte Cassino, wielokrotnie
niszczony w ciągu dziejów, do dziś pozostaje miejscem szczególnego kultu świętego Patriarchy. Innym ważnym miejscem
kultu jest opactwo Saint-Benoit-sur-Loire
we Francji, dokąd według pewnych źródeł,
przewieziono w VII lub VIII w . jego ciało ze
zniszczonego przez Longobardów klasztoru na Monte Cassino. Oryginał tekstu
Reguły nie dotrwał do naszych czasów.
Spłonął w 896 r. podczas pożaru klasztoru
w Teano.
Za: www.tyniec.benedyktyni.pl

Witryna tygodnia

Don Bosco w smartfonie
W perspektywie obchodów Dwustulecia
urodzin Ks. Bosko salezjanie i studenci z
Inspektorii Sewilli zrealizowali aplikację dla
smartfona, która zawiera 1000 najbardziej
popularnych maksym i wypowiedzi Ks.
Bosko.
Ks. Bosko był człowiekiem, który wyprzedził swoją epokę. Wielu mówiło o nim jak o
znanym księdzu, który był obecny na podwórkach, w więzieniach, każdym placu i
ulicy Turynu, aby realizować konstruktywną pracę wychowawczą w służbie najbardziej potrzebującej młodzieży. I z tego
powodu obecność Ks. Bosko dzisiaj, w
komórkach młodzieży, jawi się jako naturalny rozwój drogi, która została zapoczątkowana przed laty.
Jest to dzisiaj możliwe dzięki pierwszej
aplikacji dla urządzeń androidowych, którą
można pobrać darmowo ze strony
www.donbosco2015.es i z Google Play, a
która pozwala odczytać 1000 wybranych
wypowiedzi Ks. Bosko, w języku hiszpańskim, podzielonych na kategorie.

Aplikacja został opracowana przez studentów I roku bakalaureatu technologicznego
z Salezjańskiego Instytutu “Św. Franciszka
Salezego” z miasta Córdoba, pod kierunkiem programisty informatycznego Sergio
Martíneza. Studenci dokonali wyboru
wypowiedzi w ramach zadania z lekcji
religii.

Bardzo cenna okazała się tutaj praca, jaką
wykonał przed wielu laty salezjanin z Meksyku, ks. Rafael Sánchez Vargas, zmarły
w 1986 r., a która była związana z pismami
Ks. Bosko; zrealizował ją powodowany
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wielkim umiłowaniem poezji, listów i dzieła
św. Jana Bosko.
W tej nowej aplikacji użytkownicy będę
mieć do dyspozycji przeglądarkę, która
wyszuka zdania zawierające poszukiwane
słowo: system, który pozwoli każdemu
członkowi Rodziny Salezjańskiej, wychowawcy, sympatykowi świata salezjańskiego i człowiekowi młodemu wykorzystać ten
materiał w każdej chwili, kiedy zajdzie taka
potrzeba.
W ciągu niewielu godzin aplikacja została
pobrana w ilości, która przerosła wszelkie
oczekiwania – obecnie statystyki podają,
że ściągnęło ją od 500 do 1000 użytkowników – co potwierdza to, co zawiera jedna z
maksym, obecnych w tej aplikacji: “Propagujcie nabożeństwo do Maryi Wspomożycielki, a zobaczycie, co to są cuda”.
Wkrótce jest przewidziana nowa wersja
aplikacji, która, poza tym, spotkała się z 24
pozytywnymi recenzjami użytkowników,
otrzymując najwyższą liczbę głosów.
Za: www.infoans.org .

Odeszli do Pana

ŚP. S. M. GERARDA ŚLIWIŃSKA (1934-2012)
Siostra M. Gerarda Śliwińska urodziła się
22 stycznia 1934 r. w Giżynie koło Mławy,
jako przedostatnie dziecko Jana i Heleny
zd. Matuszewskiej. Na chrzcie świętym
otrzymała imię Barbara. Do Zgromadzenia
Sióstr św. Katarzyny w Braniewie wstąpiła
15 kwietnia 1950 r. Tu rozpoczęła i tu
zakończyła swoją drogę życia zakonnego.
W październiku 1950 r. Barbara została
przyjęta do nowicjatu i otrzymała imię
zakonne Maria Gerarda. Wraz z formacją
zakonną rozpoczęła przygotowanie do
pracy katechetycznej. Pierwsze śluby
zakonne złożyła w dniu 7 października
1952 r., następnie została posłana do
katechezy w Jezioranach, gdzie służyła
przez osiem lat. W tym czasie uzyskała
również dyplom katechetyczny. W roku
1958 złożyła śluby wieczyste. W latach
1961-1962 pracowała w Państwowym
Domu Pomocy Społecznej w Barczewie,
gdzie wykonywała obowiązki pomocy
pielęgniarskiej. Jednocześnie uczęszczała
do Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości,
w 1962 r. podjęła roczną naukę w Międzyzakonnym Studium Społeczno-Prawnym w
Warszawie.
Od 1963 r. zamieszkała w domu prowincjalnym Braniewie, gdzie sprawowała
funkcję mistrzyni postulatu a po skończonej kadencji otrzymała nominację na mistrzynię nowicjatu oraz został wybrana
radną Prowincji Polskiej. Urzędy te pełniła
przez okres trzech kadencji. W międzyczasie brała udział w rocznych kursach przygotowawczych dla mistrzyń nowicjatu,
potem dla mistrzyń junioratu. W 1980 r.
ukończyła studia w Akademii Teologii
Katolickiej w Warszawie, uzyskując tytuł
magistra teologii.
Od 1974 r. mieszkała w domu zakonnym w
Łomiankach, gdzie pełniła obowiązki odpowiedzialnej za wspólnotę, przez pewien

czas była też mistrzynią nowicjatu a w
latach 1978-1982 mistrzynią junioratu. Od
1981 r. prowadziła kwerendę w archiwach
krajowych i zagranicznych, gromadząc
materiały źródłowe do opracowania historii
Zgromadzenia. W 1994 r. została przeniesiona do domu prowincjalnego w Braniewie, gdzie w dalszym ciągu zajmowała się
wyszukiwaniem i badaniem dokumentów.
W 1996 r. została wydana książka jej
autorstwa: „Dzieje Zgromadzenia Sióstr
Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy
w latach 1571-1772”. Swój wysiłek naukowy uwieńczyła w 1997 r. rozprawą doktorską w Instytucie Historii Uniwersytetu
Gdańskiego, otrzymując tytuł doktora.

2002 r. W ostatnich latach zajęła się
szczególnie badaniem dziejów powojennych Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny.
Była członkiem Komisji Historycznej w
procesie diecezjalnym stwierdzenia męczeństwa 16 Służebnic Bożych ze Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny. Przygotowując się wraz z całym Zgromadzeniem do
obchodów czterechsetnej rocznicy śmierci
Założycielki - bł. Reginy Protmann, opracowała na nowo i przygotowała do druku
jej Żywot oraz I i II Regułę Zgromadzenia.
Już nie doczekała ich wydania.
Do ostatnich chwil zbierała i porządkowała
życiorysy zmarłych na przestrzeni wieków
sióstr, pragnąc by żadna wartościowa dla
Zgromadzenia informacja nie uległa zapomnieniu. Od początku przygody z historią
modliła się prosząc o wstawiennictwo
Matkę Reginę, by pomagała w kwerendzie
dokumentów. Miała nabożeństwo do Matki
Bożej, szczególnie oddawała Jej cześć w
pierwsze soboty miesiąca.
Siostra Gerarda przez ostatnie lata swojego życia zmagała się z wieloma chorobami. Wiosną nadeszła diagnoza wskazująca
na chorobę nowotworową. Wszystko to
znosiła cierpliwie, mimo trudnych i wyczerpujących dolegliwości związanych z chemioterapią, całkowicie zdana na opiekę
współsióstr. Choroba postępowała bardzo
szybko.

Historia Zgromadzenia była pasją Siostry
Gerardy. Przez wiele lat niestrudzenie
pracowała, by światło dzienne ujrzało to,
co przykrył czas i liczne zawirowania dziejowe. Nasza Siostra wygłosiła szereg
referatów na sympozjach naukowych, była
autorką licznych artykułów, biogramów i
haseł encyklopedycznych. Brała czynny
udział w ogólnopolskich spotkaniach sióstr
historyczek żeńskich zgromadzeń zakonnych. Zredagowała i przygotowała do
druku modlitewnik Polskiej Prowincji p.t.
„Wypłyń na głębię”, który ukazał się w
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5 lipca o godz. 10.20 Jezus przyszedł po
naszą Siostrę, aby pomóc jej przejść na
drugą stronę życia, a ona ufnie wpatrując
się w Niego, spokojnie odeszła od nas. W
tym roku Siostra Gerarda miała obchodzić
swój jubileusz 60-lecia ślubów zakonnych.
Wierzymy, że teraz będzie go świętowała
w radości Nieba. Sekretariat prowincji
polskiej sióstr katarzynek

