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Wiadomość tygodnia

XXIV PARAFIADA ZAKOŃCZONA
W minioną niedzielę zakończyły się Finały
24. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i
Młodzieży, które w dniach od 15 do 21
lipca 2012 odbywały się na kampusie
SGGW oraz na stadionie lekkoatletycznym
AWF w Warszawie.
W tegorocznych Finałach wzięło udział
blisko 1000 uczestników. W komitecie
organizacyjnym pracowało 145 osób, z
czego aż 82 to wolontariusze. Do Warszawy przyjechało 59 reprezentacji, w tym
31 zagranicznych, z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy i Rosji oraz 28 reprezentacji z
różnych regionów Polski.
Program Parafiady nawiązując do starożytnej
greckiej
triady stadion-teatrświątynia przenosi ją na grunt chrześcijański i wychowuje dzieci oraz młodzież
poprzez sport, kulturę i wiarę. W ten sposób służy równomiernemu i harmonijnemu
rozwojowi młodego człowieka w jego
trzech istotnych wymiarach: fizycznym,
intelektualnym i duchowym. Pomysłodawcą tego programu jest pijar, śp. o. Józef
Joniec, a założone przez zakonnikówpijarów Stowarzyszenie Parafiada im. św.
Józefa Kalasancjusza do dzisiaj tę ideę
rozwija i promuje.
W programie zakończonych właśnie finałów realizacja trzech wymiarów idei parafiadowej wyglądała bardzo ciekawie i
różnorodnie
przynosząc
uczestnikom
wiele radości, satysfakcji i dobra.

STADION-SPORT
Parafiadowicze startowali w 11 dyscyplinach i 17 konkurencjach. Odnotowano w
sumie 1072 starty – 519 ze strony dziewcząt i 553 męskich. Zwycięzcom wręczono
aż 522 medale.
Nowością w tym roku był rozbudowany
popołudniowy
program
rekreacyjnosportowy wyłączony z ogólnej klasyfikacji.
Rozegrano turniej siatkówki plażowej,
turniej w piłkarzyki oraz mecz towarzyski
w piłce nożnej "Organizatorzy kontra

Opiekunowie reprezentacji" (zdecydowanie wygrali Opiekunowie). Zainteresowanie siatkówką plażową było tak duże, że
organizatorzy rozważają możliwość włączenia jej do klasyfikacji punktowej w
przyszłym roku.

TEATR-KULTURA
Przeprowadzono trzy rodzaje konkursów:
wiedzy, plastyczny i wokalno-muzyczny,
które były podzielone na 9 tematów. Niezależnie od nich odbył się także Przegląd
Małych Form Teatralnych (w dwóch tematach).
Konkursy wiedzy zgromadziły wielu
uczestników, bowiem ok. 350. Największą
popularnością cieszył się konkurs wiedzy
o sporcie: „Euro 2012 i historia Piłkarskich
Mistrzostw Europy”. Wśród konkursów
piosenki najwięcej występów odnotowano
w konkursie „Muzyka moim życiem”. Odkryciem warsztatów plastycznych okazały
się „lusterka” – projekt jednej z instruktorek tychże warsztatów, realizowanych we
współpracy z ursynowską Pracownią
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Sztuki Dziecka. Lusterka były zdobione
techniką decoupagu i wszystkie przeznaczone zostały na pamiątki tegorocznej
Parafiady. Olbrzymią popularnością cieszyły się warsztaty taneczne zakończone
bardzo udanym turniejem tańca nowoczesnego.

ŚWIĄTYNIA-WIARA
W tym obszarze najtrudniej cokolwiek
policzyć i zmierzyć. Faktem jest, że wszyscy uczestniczyli w porannej Mszy św.
oraz wieczornym apelu. Natomiast chętni
uczestniczyli w spotkaniach z Pismem św.
i przychodzili na adorację Najświętszego
Sakramentu. Dużym zainteresowaniem
cieszyła się tzw. „Herbatka z klerykiem” –
możliwość spotkania z klerykiem i rozmowy na tematy (nie tylko) powołaniowe.
Tematem dnia w środę była tajemnica
Bożego Miłosierdzia, w Namiocie Adoracji
odczytano obszerne fragmenty „Dzienniczka” św. Faustyny.
W oparciu o parafiadową triadę prowadzona
była klasyfikacja ogólna. Najwszechstron-

niejszą reprezentacją zagraniczną okazała
się reprezentacja Parafii Narodzenia NMP
w Dolinie na Ukrainie. Najwszechstronniejszą reprezentacją wśród grup z Polski
został Parafialny Klub Sportowy „Tęcza”
Kosztowo. Nagrodę specjalną Puchar Fair
Play otrzymał Patryk Jurgas z Parafii p.w.
NMP Wniebowziętej we Lwówku. Patryk w
czasie biegu przełajowego jako jedyny

zatrzymał się i poświęcił swój start, by
pomóc dotrzeć do mety koledze, który się
przewrócił i, jak się później okazało, skręcił nogę.
Parafiadowy znicz 24. Finałów został
zgaszony. Tegoroczna impreza przeszła
do historii, ale o. Marek Kudach, Prezes
Stowarzyszenia Parafiada już zaprosił

wszystkich za rok, na Finały 25. – Jubileuszowej! – Parafiady Dzieci i Młodzieży.
Więcej informacji, kronikę parafiadową
oraz liczne zdjęcia znaleźć można na
portalu Parafiady: www.parafiada.pl
o. Jacek Wolan SP, Biuro Prasowe Parafiady

Wiadomości krajowe
Świeccy franciszkanie
na Jasnej Górze
19. Pielgrzymka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich trwa w dniach 20-21 lipca na
Jasnej Górze. Pod hasłem ‘Franciszkanie
Świeccy w Domu Bożym’ modli się ok. 4
tys. członków zakonu z całej Polski.
Centralnym punktem spotkania była uroczysta Eucharystia odprawiona o godz.
11.00 pod Szczytem jasnogórskim. Mszy
św. koncelebrowanej przewodniczył biskup
pomocniczy arch. krakowskiej Damian
Muskus, franciszkanin.

W uroczystościach uczestniczyli m.in.:
Przełożona Narodowa Franciszkańskiego
Zakonu Świeckich s. Joanna Berłowska
oraz o. Marian Jarząbek, Przewodniczący
Konferencji Asystentów Narodowych wraz
z asystentami regionalnymi i wspólnotowymi.
Słowa powitania do wiernych skierował o.
Łukasz Buzun, podprzeor Jasnej Góry.
„Jak głoszą wasze konstytucje wszyscy
wierni powołani są do świętości, każdy z
nas może kroczyć własną drogą duchową
do świętości, a wy obraliście tą drogę,
która jest drogą przetartą przez św. Franciszka, kroczycie i żyjecie Ewangelią na
jego sposób” – zaznaczył podprzeor.
„Tu, na Jasnej Górze szczególnie czujemy
się jak w Domu Bożym, jesteśmy u naszej
Matki i Królowej – stwierdziła witając
zgromadzonych s. Joanna Berłowska –
Jak mówił błogosławiony Jan Paweł II,
trzeba przykładać ucho do tego świętego
miejsca, aby czuć jak bije serce narodu w
sercu Matki. Wsłuchujmy się jak biją serca
nas, franciszkanów świeckich w sercu
Matki”.
„Jesteśmy, jako franciszkanie świeccy w
sposób szczególny zobowiązani przez

profesję być świadkiem i narzędziem misji
Kościoła wśród ludzi – zaznaczyła s. Joanna – Nic nas nie może odłączyć od
Kościoła, żadne sensacje i nadzwyczajne
zdarzenia, jeśli nie poparte autorytetem
Kościoła i jego pasterzy”.
„Tegoroczne pielgrzymowanie tu na Jasną
Górę, ma nam na nowo uświadomić
przede wszystkim, że jesteśmy Kościołem,
że my stanowimy Kościół, że jesteśmy
ważną cząstka tego Kościoła – podkreślił
w homilii bp Damian Muskus – To pielgrzymowanie ma nam też uświadomić, że
jesteśmy za Kościół odpowiedzialni, jesteśmy odpowiedzialni za jedność Kościoła,
to pielgrzymowanie ma nam uświadomić,
że jesteśmy powołani do tego, by Kościół
kochać niezależnie od tego, co się o nim
teraz mówi, jakie relacje możemy spotkać
w prasie czy środkach masowego przekazu, Kościół mamy darzyć miłością. Dzisiejsza pielgrzymka ma nam uświadomić, że
my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za
dzieło ewangelizacji świata. Przykładem
człowieka, który jednakową miłością darzył
Chrystusa i Jego Kościół był i jest św.
Franciszek, w którym my tu zgromadzeni
jesteśmy zakochani. Niezwykłe w Franciszku było to, że niedoskonałości czy
braki, a nawet zło dostrzegane w Kościele
rozbudzały w nim jeszcze większa miłość
do Kościoła, powodowały, że w jego sercu
rodziła się jeszcze większa troska o Kościół” .
Przed błogosławieństwem s. Joanna Berłowska przeczytała Akt Zawierzenia Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Matce
Bożej.
Pielgrzymka rozpoczęła się już w piątek
Apelem Jasnogórskim. Rozważania apelowe wygłosił o. Marian Jarząbek, Asystent
Narodowy FZŚ. „Przychodzimy, by powiedzieć Ci dziś Pani nasza, że gromadzimy
się tu, jak w Kościele, bo uznajemy każdy
Kościół jako dom, a w tym domu jesteś ty,
Matka nasza, dlatego z miłością św. Franciszka stajemy przed Twoim obliczem –
powiedział o. Marian Jarząbek – On nigdy
nie chciał opuszczać Ciebie, on nigdy nie
chciał zapomnieć o Twoim obliczu”.
Później pielgrzymi pozostali w Kaplicy
Cudownego Obrazu na całonocnym czuwaniu. Nad nocną modlitwą opiekę sprawowała s. Jolanta Bogdanów, Przełożona
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Regionu Poznańskiego oraz o. Jan Fibek z
Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów,
Asystent Regionu Warszawskiego. Całonocnym czuwaniem na Jasnej Górze
członkowie Franciszkańskiego Zakonu
Świeckich rozpoczęli wielką nowennę
przygotowującą ich do obchodów 800-lecia
powstania III Zakonu św. Franciszka.

Nowa przełożona generalna
Służek Niepokalanej
W domu generalnym Zgromadzenia Sióstr
Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Mariówce, odbywa się w tych
dniach XIX zwyczajna Kapituła Generalna.
Jednym z zadań Kapituły jest wybór Przełożonej Generalnej i Jej Rady na okres
sześcioletniej kadencji.

16 lipca 2012 r. Przełożoną Generalną
Zgromadzenia została wybrana m. Mirosława Grunt. Wyborom przewodniczył
ordynariusz diecezji radomskiej JE ks. Bp
Henryk Tomasik.
Obecna Kapituła Generalna przebiega pod
hasłem „Odnówmy się w duchu naszego
powołania (bł. Honorat). Charyzmat Służek
Niepokalanej a wyzwania nowej ewangelizacji”. Siostry Delegatki na Kapitule reprezentują: Dom Generalny i domy zależne
bezpośrednio od przełożonej generalnej,
trzy polskie prowincje; łomżyńską, płocką i
sandomierską oraz prowincje zagraniczne:
amerykańską i litewską a także delegatury:
afrykańską i łotewską.
W Mariówce, która leży na terenie diecezji
radomskiej, od ponad 100 lat ma swoją
siedzibę Zarząd Generalny Zgromadzenia.
Tutaj, pod okiem Maryi, siostry zgłębiają
dar swego powołania, odbywając formację
podstawową; postulat, nowicjat, juniorat
oraz przeżywają coroczne rekolekcje i dni
odnowy.

Przy domu generalnym realizują się też
istotne formy apostolskiej działalności
Zgromadzenia – wychowanie i edukacja
dzieci i młodzieży w prowadzonych tu
szkołach: liceum ogólnokształcącym, gimnazjum i szkole podstawowej; pomoc
ludziom chorym i cierpiącym w nowo powstałym Dziele Pomocy Chorym „Promień”.
S. Ewa Stolarek
Wraz z upływającą Kapitułą swoją posługę
zakończyła dotychczasowa przełożona
generalna M. Danuta Wróbel, wieloletnia
przewodnicząca Konferencji Wyższych
Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, a także członkini Rady wykonawczej UCESM (Europejskiej Unii Konferencji
Przełożonych Wyższych). Za jej wieloletnie
wysiłki na rzecz budowania jedności środowisk zakonnych w Polsce składamy
Matce Danucie serdeczne podziękowanie.
Redakcja

Zakończenie Święta Młodzieży na
Górze Św. Anny
O północy z piątku na sobotę, 20/21 VII
2012, zakończyło się w Górze Św. Anny
(diecezja opolska) XVI Święto Młodzieży,
organizowane przez franciszkańskie duszpasterstwo młodzieży i powołań, które jest
agendą
wrocławskiej
Prowincji
św.
Jadwigi. Mszy świętej koncelebrowanej
przewodniczył o. Alan Tomasz Brzyski
OFM, minister prowincjalny, w czasie
której wygłosił homilię o powołaniu Najświętszej Maryi Panny.

XVI Święto Młodzieży odbywało się w
dniach od 16-21 VII. Pod dużym namiotem
przed Domem Pielgrzyma, z myślą przewodnią „Jesteś skarbem w oczach Boga!”,
świętowało ponad tysiąc młodzieży. W edług założeń organizacyjnych sprzyjały
temu wydarzeniu m.in. codzienna Eucharystia, konferencje tematyczne, spotkania z
ciekawymi gośćmi (Andrzej Wrona, ks.
Mirosław Maliński, ks. Tomasz Źwiernik,
Beata i Marcin Mądrzy), wspólna zabawa,
koncerty zespołów Bethel, Luxtorpeda,
Podzamek Boys, musical Teatru A o historii króla Dawida. (…)
W czasie świętowania czynne były poradnie, w których młodzież zapoznawała się z
problemem alkoholizmu i warunkami
trzeźwienia, o niebezpieczeństwie sekt
religijnych, o poprawnym funkcjonowaniu
małżeństwa i rodziny oraz pokonywaniu
kryzysu małżeńskiego, jak również o ta-

jemnicy powołania do życia kapłańskiego i
zakonnego.

Rodziny i narzeczeni
w Hermanicach

Jedno popołudnie Święta Młodzieży (18
VII) było poświęcone postaci św. Matki
Klary z Asyżu (+1253). Motywował je
obchodzony w świecie jubileusz 800-lecia
konsekracji Świętej asyskiej („Roślinki” św.
Franciszka) i początków Zakonu Ubogich
Sióstr, noszącego imię św. Klary. Wypełniły je natomiast obchody kalwaryjskie i
nabożeństwo, a przyświecało im motto:
„Odkryj w Chrystusie swoją twarz”. Nawiązało ono do tematu III Europejskiego Mityngu Franciszkańskiego (EuroFraMe),
przewidzianego dla młodzieży, który odbędzie się w Górze Św. Anny w dniach od
27-31 VII 2012, by uczcić „Rok Klariański”.

Około 160 osób uczestniczy w dominikańskim Spotkaniu Rodzin i Narzeczonych w
Ustroniu-Hermanicach w Beskidzie Śląskim. Dominikańskie kolokwia u stóp
Czantorii odbywają się od prawie ćwierć
wieku.

Organizatorzy XVI edycji święta młodzieżowego (i kilku poprzednich), o. Jozue
Grzegorz Szymański OFM i o. Augustyn
Michał Feliszek OFM, pożegnali się z
duszpasterstwem młodzieży i powołań w
Górze Św. Anny. W myśl ustaleń po ostatniej kapitule prowincjalnej obaj zajmą się
formacją początkową w Prowincji św.
Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych: pierwszy udaje się do Wrocławia w roli magistra
kleryków, a drugi do Kłodzka, by być magistrem postulantów
Za: www.franciszkanie.net

Jak poinformował o. Krzysztof Ruszel z
dominikańskiej parafii Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski, wśród uczestników
są ludzie z całej Polski. Na słynnej hermanickiej łące namioty rozbili małżonkowie z
dziećmi oraz narzeczeni.
Spotkania prowadzi znany z wielu publikacji o tematyce rodzinnej Jacek Pulikowski i
inne zaproszone osoby. Codziennie przed
południem odbywają się wykłady i warsztaty w grupach. Po południu natomiast –
osobne zajęcia dla małżeństw i narzeczonych.

Pielgrzymują do Kalwarii przez
Bieszczady
W niedzielę 22 lipca w Kalwarii Pacławskiej k. Przemyśla rozpoczyna się Franciszkańskie Spotkanie Młodych (FSM). Od
9 lipca w stronę Kalwarii zmierza piesza
pielgrzymka młodzieży leczącej się od
uzależnień w ośrodku „San Damiano” w
Chęcinach. Pątnicy idą z Bieszczad (ok.
200 km).
Trasa rozpoczęła się w Wetlinie i wiedzie
przez Rawki, Połoniny, Berehy, Ustrzyki
Górne, Tarnicę, Bukowe Berdo, Ustrzyki
Dolne i Arłamów. Grupie towarzyszy kierowniczka Ośrodka Arleta Kempka oraz
terapeuci pracujący w nim. Z młodzieżą
jest także o. Aleksander Paprzycki, kapelan i terapeuta.
We wtorek 10 lipca z młodzieżą spotkał się
o. Piotr Stanisławczyk, założyciel Ośrodka,
a obecnie wikariusz krakowskiej prowincji
franciszkanów. Przewodniczył Eucharystii i
uczestniczył w zebraniu społeczności oraz
wspólnym obiedzie, przygotowanym przez
Społeczność ośrodka. „Wspólne pielgrzymowanie w formie wędrownego obozu jest
ważnym elementem terapii oraz rozwoju
duchowego młodzieży poszukującej form
nowego życia” – mówi franciszkanin.
Podczas Franciszkańskiego Spotkania
Młodych, jak co roku, młodzież podejmie
się służby związanej z liturgią i pracami
porządkowymi. Więcej na temat Ośrodka
można
przeczytać
na
stronie:
www.terapia.franciszkanie.pl, a na temat
FSM-u: www.projektmesjasz.pl. jms
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Podczas spotkań, które potrwają do 21
lipca, poruszane są m.in. tematy dotyczące
istoty i rozwoju miłości, płciowości, naturalnych sposobów rozpoznawania płodności, przyczyn rozpadu więzi małżeńskiej,
współżycia w małżeństwie czy komunikacji
między małżonkami.
W czasie konferencji organizatorzy zapewniają opiekę nad dziećmi powyżej
czwartego roku życia. Na zakończenie
tygodniowego spotkania zainteresowani
otrzymują zaświadczenie o ukończeniu
kursu przedmałżeńskiego.
Pobyt w Beskidzie Śląskim to także możliwość wyjścia na spacer w góry i uprawiania sportu, spotkań i rozmów przy ognisku
lub w kawiarence. Każdego dnia sprawowane są jutrznia i nieszpory oraz msza
święta celebrowana w plenerze.
W Ustroniu-Hermanicach obecny jest
obraz Matki Bożego Słowa. Maryja stała
się dla tutejszej wspólnoty patronką dialogu ekumenicznego i duszpasterstwa młodzieży. Obraz ten z pokładu helikoptera
pobłogosławił Jan Paweł II, gdy 22 maja
1995 roku przelatywał z Ołomuńca do
Skoczowa. Papież przelatując nad hermanicką łąką, pozdrowił wiernych i podarował
różańce, rozrzucając je z okna helikoptera.
Za: www.dominikanie.pl

Honorackie pielgrzymowanie
Gorące słońce, cudowne widoki, świetne
towarzystwo.
Ujmujące
konferencje,
skoczne piosenki, przepiękne adoracje.
Kanapki z pasztetem, dziesiątki przemaszerowanych kilometrów i setki pustych
butelek po wodzie mineralnej. Tak! To
właśnie Piesza Pielgrzymka Honoracka!
W tym roku nasze wędrowanie rozpoczęliśmy wraz z początkiem lipca. Większość
osób stawiła się w Zakroczymiu już dzień
wcześniej. W ten ostatni czerwcowy wieczór trwały zapisy uczestników i rozprowadzanie honorackich koszulek. Cieszyły się
one dużym zainteresowaniem i w jednej
chwili rozeszły się jak świeże bułeczki. Po
zdobyciu wyprawki pielgrzyma (informator
+ koszulka) za pierwszy kurs obraliśmy
szkołę w Zakroczymiu, gdzie mogliśmy
spokojnie się rozpakować i napełnić nasze
brzuchy. W Centrum Duchowości Honoratianum zapoznaliśmy się z życiorysem
błogosławionego Honorata, bo przecież to
właśnie on ma prowadzić nas przez te
kilka dni do odkrywania Bożych tajemnic.

bezpieczni przekroczyliśmy próg nowomiejskiego sanktuarium. Wielka radość! Po
porządnej kąpieli i obiedzie jak jeden mąż
stawiliśmy się na Mszy Świętej. W Nowym
Mieście obecność Honorata odczuwa się
bardziej, niż gdziekolwiek indziej. Są tam
jego relikwie, pomnik, muzeum pełne
pamiątek po błogosławionym, ale przede
wszystkim panuje tam honoracki duch.
Zakończeniem pielgrzymki był wspólny grill
przy kapucyńskim ogrodzie. Bardzo dziękujemy wszystkim braciom z Nowego
Miasta za tak ciepłe przyjęcie.
Piesza Pielgrzymka Honoracka to świetny
sposób na spędzenie wakacyjnego czasu.
Jest niesamowitą i niepowtarzalną przygodą. Osoby, które wybrały się na nią więcej
niż jeden raz stale powtarzają, że każda z
nich ma swój unikalny charakter i urok. To
okazja nie tylko do poznania innych ludzi
ale i samego siebie. Może wyruszysz z
nami w przyszłym roku?
Karolina Niedzielska
Więcej na: www.kapucyni.pl

Cystersi z Jedrzejowa zapraszają
na Festiwal Muzyki Organowej
Archiopactwo cysterskie w Jędrzejowie od
dwóch tygodni jest gospodarzem XVIII
Międzynarodowego
Festiwalu
Muzyki
Organowej i Kameralnej. Gwiazdą tegorocznej edycji będzie mezzosopranistka
Alicja Węgorzewska. Koncerty w kościele
klasztornym rozbrzmiewać będą w kolejne
wakacyjne soboty.

Motywem przewodnim tegorocznej pielgrzymki była przypowieść o synu marnotrawnym. Pierwszy dzień ruszył pod hasłem „Ojciec, który daje życie”. Mimo „piekielnego” upału, wszyscy dzielnie kroczyli
wyznaczanym szlakiem przez przewodnika
– br. Szymona Janowskiego, który nieustannie przypominał o nawadnianiu organizmu i noszeniu nakrycia głowy. (…)

Podczas koncertu inauguracyjnego 7 lipca
2012 r. „Kazania sejmowe księdza Piotra
Skargi” recytowali Halina Łabonarska i
Jerzy Zelnik. Słowom towarzyszyła muzyka: na organach zagrał dyrektor festiwalu
Robert Grudzień, zaś Georgija Agratina na
fletni Pana i cymbałach koncertowych. W
programie znalazły się m.in. kompozycje
Bacha, Szuberta, Liszta.

Po czterech dniach pielgrzymowanie, przy
akompaniamencie gitarowych dźwięków
maszerowaliśmy wśród sadowniczych
krajobrazów. Nasz kochany przewodnik
surowo zakazał buszowania w tamtejszych
sadach i podjadania owoców z pól. Nie
było łatwo, bo na widok ogromnych, dojrzałych w słońcu czerwonych truskawek aż
ślinka ciekła. Mimo to, nikt nie sięgnął po
„zakazane owoce”. I opłacało się! Z czystym sumieniem mogliśmy przyjmować
kobiałki pełne soczystych rarytasków, które
dostawaliśmy od ludzi pracujących przy
zbiorach. Pięknie pasował do tych sytuacji
motyw przewodni dnia, brzmiący: „ojciec,
który kocha”. W rozważaniach kolejnych
fragmentów przypowieści o synu marnotrawnym pomagała nam jak zawsze postać
Honorata. Każdego dnia poznawaliśmy
nowe fakty z życia błogosławionego. Słońce grzało bezlitośnie a i droga na ostatnich
odcinkach była bardzo ruchliwa. Musieliśmy zachować szczególną ostrożność
zarówno w przypadku warunków pogodowych, jak i drogowych. Na szczęście pełni
energii i entuzjazmu a przede wszystkim

W sobotę 15 lipca wystąpiła sopranistka
Małgorzata Jałocha, której na organach
towarzyszyła Katarzyna Sroka.
Podczas koncertu, 21 lipca, zatytułowanego „Perły Baroku”, zaprezentowali się
skrzypek Piotr Sadowski i klawesynistka
Aleksandra Sadowska. W ostatnią sobotę
lipca wystąpią natomiast wykonawcy z
Białorusi: Tamara Remez – sopran, i Vladimir Nevdax – organy.
4 sierpnia będzie można wysłuchać kwintetu dętego Fundacji Capella Cracoviensis,
w składzie Katarzyna Kurowska-Mleczko –
flet, Marek Mleczko – obój, Roman Widaszek – klarnet, Paweł Solecki – fagot,
Tadeusz Tomaszewski – róg.
Tydzień później w Jędrzejowie ponownie
zabrzmią kazania ks. Skargi. Podczas
spotkania zatytułowanego „O mądrości
potrzebnej do rady” zaprezentuje je
Krzysztof Globisz. Wystąpią: Katarzyna
Bochyńska-Wojdył – sopran, Małgorzata
Sęk – wiolonczela, i dyrektor festiwalu –
przy organach. Koncert pieśni Maryjnych
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„Królowo Róż…” w wykonaniu zespołu
Loch Camelot z Krakowa zaplanowany jest
na 18 sierpnia.
Finałowy koncert zabrzmi w niedzielę 26
sierpnia, kiedy to w klasztorze odbywać się
będą uroczystości odpustowe. Wieczorem
wystąpi światowej sławy śpiewaczka Alicja
Węgorzewska, której akompaniować będzie Robert Grudzień.
Organizatorami festiwalu są Towarzystwo
Kulturalno-Naukowe, samorząd gminy i
powiatu oraz Fundacja im. Mikołaja z
Radomia. Koncerty odbywają się o godz.
19.00, są bezpłatne, ale można podczas
nich przekazać dobrowolną ofiarę dla
zakonników, którzy zbierają środki na
odnowę XII-wiecznego klasztoru w Jędrzejowie. Serdecznie polecamy!
Za: www.wachock.cystersi.pl

„Piękne stopy”
rekolekcje z autostopem
Trzema dniami skupienia, które prowadzi
dominikanin ojciec Krzysztof Pałys, rozpoczęły się 13 lipca w Łodzi rekolekcje autostopowe „Piękne stopy”, zorganizowane
przez świeckich.
Po dniach skupienia w kościele jezuitów
uczestnicy rekolekcji wyruszyli 16 lipca w
tygodniową podróż autostopem po Polsce,
by w ten sposób pogłębić swoje relacje z
Bogiem. 22 lipca spotkali się ponownie w
Łodzi, by w klasztorze dominikanów
wspólnie się modlić i podzielić wrażeniami
z podróży.

Tę nietypową formę rekolekcji wymyślili
młodzi miłośnicy autostopu, związani z
grupą rozwoju duchowego, którą prowadzą
ojcowie jezuici z łódzkiej parafii Najświętszego Imienia Jezus. Do udziału w rekolekcjach zgłosiły się 62 osoby z całej Polski
– najwięcej z Łodzi i Krakowa.
O rozpoczęcie rekolekcji poproszono o.
Pałysa, który sam jest zagorzałym autostopowiczem. Owocem jego podróżowania
jest wydana niedawno przez Wydawnictwo
„W drodze” książka „Ludzie 8 dnia. Autostopem do Matki Teresy”, w której zakonnik opisał wspomnienia z wyprawy autostopowej do Macedonii, gdzie urodziła się
założycielka Misjonarek Miłości.
Podczas dni skupienia dla autostopowiczów dominikanin mówi o tym, aby w
czasie swoich niecodziennych rekolekcji
„zawierzyli Bożej Opatrzności i pozwolili
się jej prowadzić oraz „by umieli zostawić

sprawy, którymi żyją na co dzień i zajęli się
odkrywaniem Boga”.
„Uważam, że jest to potrzebne w dzisiejszych czasach, bo człowiek jest albo więź-

niem przeszłości i rozpamiętuje wciąż
różne zranienia, albo jest więźniem przyszłości, bo ciągle coś planuje. A tymczasem, zgodnie ze stara mniszą zasadą,

najważniejsze jest to, co jest teraz” – mówi
o. Pałys.
Za: www.dominikanie.pl

Interesująca statystyka

LICZEBNOŚĆ INSTYTUTÓW ŚWIECKICH NA ŚWIECIE
Na świecie jest obecnie 214 instytutów
świeckich zatwierdzonych przez Stolicę
Apostolską – poinformowano podczas
odbywającego się w Asyżu IX Międzynarodowego Kongresu Instytutów Świeckich.
Większość z nich to wspólnoty żeńskie,
choć procentowo znacznie więcej powołań
mają instytuty męskie. Łącznie na całym
świecie jest ponad 32,3 tys. świeckich
konsekrowanych.
Instytuty świeckie to jedna z najmłodszych
zaaprobowanych przez Stolicę Apostolską
form życia konsekrowanego. Ich członkowie składają śluby czystości, ubóstwa i
posłuszeństwa, ale swoją konsekrację
realizują w świecie. Swoje apostolstwo –
jak to wyraża adhortacja o życiu konsekrowanym „Vita consecrata” – pełnią „w
świecie i za pomocą środków tego świata”,
czyli przez pracę zawodową i różne formy
świeckiej działalności.
Choć świeccy konsekrowani obecni są na
wszystkich kontynentach, to najwięcej, bo

aż 74 instytuty świeckie powstały we Włoszech, 23 – w Hiszpanii, 22 – we Francji,
13 – w Niemczech. Również w Polsce
powstało 13 instytutów świeckich. Pozostałe obecne w naszym kraju są pochodzenia
zagranicznego.
Ogólna liczba świeckich konsekrowanych
to 32 tys. 353 osoby, w tym 28 tys. 580
kobiet, 569 mężczyzn oraz 3 tys. 987
kapłanów, którzy składając śluby w instytucie kapłańskim nadal pozostają inkardynowani do diecezji, do której przynależą od
święceń (w odróżnieniu od kapłanów zakonnych, którzy są inkardynowani do zakonu). Ponadto 1 tys. 216 osób należy do
instytutów świeckich, które mają zarówno
gałąź żeńską, jak i męską.
Spośród 214 instytutów, 210 z nich zatwierdziła Kongregacja Instytutów Życia
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia
Apostolskiego a 4 – Kongregacja ds.
Kościołów Wschodnich. 73 uzyskały zatwierdzenie na prawie papieskim (czyli

podlegają papieżowi) a 137 zostały zatwierdzone na prawie diecezjalnym (czyli
podlegają biskupowi diecezjalnemu najczęściej macierzystej diecezji, gdzie instytut powstał).
W sumie 180 to instytuty żeńskie, 8 –
męskich, 10 – kapłańskich oraz 8 posiadających różne gałęzie. Najwięcej młodych
osób – w formacji oraz w trakcie ślubów
czasowych – mają instytuty męskie –
20,87 proc. i kapłańskie – 18,75 proc., a w
instytutach żeńskich – najmłodsze pokolenie stanowi 6,67 proc. ogólnej liczby członkiń.
Większość instytutów świeckich zrzesza
od 20 do 200 osób, ale jest też 21 instytutów o liczbie członków od 200 do 500. Do
najliczniejszych należą te instytuty, które
mają powyżej 500 członków (6), oraz
powyżej 1 tys. członków (4). Dwa najliczniejsze skupiają każdy ponad 2 tys. świeckich konsekrowanych
Za: www.deon.pl

Wiadomości zagraniczne

IX Światowy Kongres Instytutów
Świeckich rozpoczął się w Asyżu

na pytanie, jak zmienia się powołanie, czy
zmienia się świat i zmieniamy się my sami”.

W Asyżu rozpoczął się IX Światowy Kongres Instytutów Świeckich. Uczestniczy w
nim ok. 400 osób z całego świata. Obrady
otworzył kard. João Braz de Aviz, prefekt
Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Kongres obywa się pod hasłem:
„Słuchając Boga ‘między bruzdami historii’:
co świeckość ma do powiedzenia konsekracji?”.
„Będziemy podejmować wiele aktualnych
tematów – mówi uczestnicząca w spotkaniu Stanisława Grochowska, odpowiedzialna generalna Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. – Refleksja skupi się m.in. wokół
takich kwestii: «Konsekracja Jezusa w
świecie i dla świata»; «Świeccy służą
Kościołowi, czy są mu przydatni?»; «Nowe
modele świętości jako wierność Bogu w
sercu świata». Będziemy też rozważać
temat nowego sposobu komunikowania się
w Kościele i dla Kościoła oraz odpowiadać

Odpowiedzialna generalna Instytutu Prymasa Wyszyńskiego przypomina, że Światowe Kongresy Instytutów Świeckich od-
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bywają się co cztery lata w różnych krajach
i na różnych kontynentach. „Ostatnie takie
spotkanie miało miejsce w Meksyku, a
wcześniejsze w Polsce. Podczas tego
kongresu świeccy konsekrowani zawierzali
swoje życie, powołanie i swoje rodziny
instytutowe Matce Bożej na Jasnej Górze”
– wspomina Stanisława Grochowska.
Po zakończeniu kongresu w Asyżu rozpocznie się Zgromadzenie Generalne
Światowej Konferencji Instytutów Świeckich. Zrzesza ona 185 instytutów świeckich
z całego świata i koordynuje współpracę
pomiędzy nimi. Należy do nich ok. 33 tys.
kobiet i mężczyzn.
„W instytutach
świeckich życia konsekrowanego łączone
są dwa aspekty. Konsekracja rad ewangelicznych czystości, ubóstwa i posłuszeństwa łączona jest ze świeckością – podkreśla Stanisława Grochowska. – Członkowie instytutów starają się przepajać
świat duchem Ewangelii w środowiskach,
w których żyją. Jakby na sposób zaczynu.
Istotą instytutów świeckich jest przemiana
świata od wewnątrz. Mamy być źródłami

światła Chrystusa wszędzie tam, gdzie
żyjemy i pracujemy”.
Światowy Kongres Instytutów Świeckich w
Asyżu wpisuje się w przygotowania do
Roku Wiary. Jak podkreśla Ewa Kusz,
przewodnicząca Światowej Konferencji
Instytutów Świeckich (CMIS), ten kontekst
zaprasza członków instytutów do zatrzymania się nad pytaniem o stan wiary i o to,
jak dziś być przekonującym świadkiem
Ewangelii. W Polsce działa ok. 40 instytutów świeckich, do których należy ok. 1,2
tys. osób.
Za: Radio Watykańskie

Wybór generała u guanellianów

20 lipca, na 19 Kapitule Generalnej Zgromadzenia Sług Miłości (Guanellianie) w
Barza d’Ispra (Włochy), w przedostatnim
dniu Kapituły odbyły się wybory nowego
Przełożonego Generalnego. Został nim
ponownie wybrany na drugą kadencję 73
letni O. Alfonso Crippa. Jego kadencja
potrwa do 2018 r. Ks. Wiesław Baniak sdc

Konferencja Generalna u sercanów
Ponad 80 osób z całego świata zebrało się
na VIII Konferencji Generalnej Zgromadzenia SCJ w Neustadt (Niemcy). Konferencja przebiega pod hasłem „Edukować” i
będzie trwała od 15 do 21 lipca br.
Tradycja organizowania Konferencji Generalnych rozpoczęła się w 1969 r., a ich
zadaniem jest podejmowanie różnorodnych tematów w duchu odnowy Zgromadzenia w świetle nauczania Soboru Watykańskiego II.
Ostatnia konferencja odbyła się w 2006 r.
w Warszawie i poświęcona była tematowi
„Sercanie w misji ad gentes”.
Mszy św. sprawowanej na otwarcie Konferencji w Neustadt przewodniczył ks. Claudio Dalla Zuanna scj, mianowany niedawno arcybiskup sercański w Beira w Mozambiku. Następnie w sali konferencyjnej
ojciec generał Jose Ornelas Carvalho
podziękował niemieckiej Prowincji SCJ
oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się
do przygotowania konferencji. Przypomniał, że jej korzenie tkwią w poprzednim
spotkaniu w Salamance w Hiszpanii, gdzie
uczestnicy zasugerowali, aby zająć się
kwestią edukacji, jako jednego z podstawowych elementów działalności sercańskiej.
Ks. João Carlos Almeida (profesor w Instytucie Teologicznym wydziału SCJ Dehoniana w Taubaté i przewodniczący Komisji
Teologicznej Ameryki Łacińskiej) przedstawił sylwetkę o. Jana Leona Dehona jako
wychowawcy. Zauważył, że to co wyróżnia

o. Dehona w jego metodzie wychowawczej, to jego „wyjście ku ludziom”. W ten
sposób widział niezbędną równowagę
pomiędzy dyscypliną i czułością, między
rozumem i sercem. O. Dehon był zaangażowany w katolicką działalność społeczną i
dzielił się swoimi spostrzeżeniami za pośrednictwem pism i przemówień. Zdawał
sobie sprawę z tego, że często jego
współbracia byli nieobecni w debatach
obywatelskich, a formacja kapłańska nie
przygotowywała dostatecznie duchowieństwa do rozwiązywania problemów społecznych.
Stąd o. Dehon widział konieczność przede
wszystkim edukowania księży oraz młodzieży. Jednak jego metoda nie opierała
się na motywowaniu do zdobywania wiedzy poprzez strach. Zależało mu na tworzeniu relacji między wychowawcą a
uczniem. Ta więź z uczniem, oparta nie
tylko na systemie nagrody i kary, tworzyło
lepszy klimat dla edukowania. Dlatego
pedagog sercański musi również umieć
przekazać młodszym pokoleniom pewien
zmysł dążenia do solidarności i wspólnoty.
Edukacja – jak stwierdził ks. João – jest
również formą zadośćuczynienia, gdzie
miłość i prawda są ze sobą połączone.
Za: www.sercanie.pl

I Europejski Kongres świeckich
franciszkanów
W dniach od 9 lipca 2012 do 15 lipca 2012
w małej francuskiej miejscowości , z której
pochodziła św. Teresa od Dzieciątka Jezus, czyli w Lisieux odbył się I Europejski
Kongres
Franciszkańskiego
Zakonu
Świeckich i Młodzieży Franciszkańskiej. Z
naszego kraju pojechała cała Rada Narodowa Młodzieży Franciszkańskiej oraz
przedstawiciel III zakonu wraz z asystentem Narodowym.
Na kongresie były poruszane różne tematy
np. : problemy Młodzieży Franciszkańskiej
w Europie i w każdym z państw; trudności
porozumiewania się między III zakonem a
Młodzieżą Franciszkańską; ewangelizacja.
Byliśmy podzieleni na grupy, w których
próbowaliśmy znaleźć rozwiązania na
różnorodne problemy w naszych krajach.
Między innymi został poruszony temat
Polski, ponieważ w Polsce jako w jedynym
kraju europejskim Młodzież Franciszkańska nie ma wspólnej formacji oraz wspólnej
nazwy. Wieczorami odbywały się różne
wydarzenia: przedstawienie mówiące o
życiu św.Franciszka z Asyżu, święto Narodów, Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Nie zabrakło także wspólnych modlitw w
różnych językach oraz codziennie spotykaliśmy się na najważniejszym punkcje dnia,
czyli Eucharystii. Uczestniczyliśmy także w
odpuście ku czci rodziców św.Teresy od
Dzieciątka Jezus. W piątek udaliśmy się na
pielgrzymkę do Mont Saint-Michel, gdzie
szliśmy przez 3 godziny po morzu podczas
odpływu.

W dniu wyjazdu podsumowaliśmy nasze
spotkanie i ma zostać nam wysłane sprawozdanie z Kongresu oraz dalsze wskazówki dotyczące problemów, które rozpatrywaliśmy na spotkaniach w grupach.
Następny kongres za 3 lata w Bośni i Hercegowinie. Za: www.franciszkanie.net

20 lat Kościoła w Mongolii
W pierwszych dniach lipca Kościół mongolski obchodził dwadzieścia lat swojej
obecności, zapoczątkowanej 10 lipca 1992
r. przybyciem pierwszych trzech misjonarzy katolickich, należących do Zgromadzenia Niepokalanego Serca Maryi.
W obchodach z tej okazji, w stolicy Ułan
Bator uczestniczył także arcybiskup Savio
Hon Tai-fai, salezjanin, Sekretarz Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.
Arcybiskup
salezjański
dołączył
do
Prefekta Apostolskiego Mongolii, bpa
Wenceslao
Padilla,
Nuncjusza
Apostolskiego w Korei, arcybiskupa Osvaldo Padilla, i biskupa Daejong, w Korei, bpa
Lazzaro You.
Obchody trwały wiele dni, ale ich punktem
najbardziej znaczącym była uroczysta
Msza św. w niedzielę 8 lipca, która została
odprawiona w Katedrze Świętych Piotra i
Pawła w Ułan Bator właśnie pod przewodnictwem arcybiskupa Hon Tai-fai.
Następnego dnia, 9 lipca, arcybiskup salezjanin udał się, wraz z ks. Andrewem Tin,
Dyrektorem placówki salezjańskiej w Ułan
Bator, do ks. Francisa Phuonga, na placówkę salezjańską w Darkhan, na północy
kraju.
Arcybiskup Hon Tai-fai odprawił Mszę św.
w parafialnym kościele Maryi Wspomożycielki, do którego uczęszcza wielu wiernych, a następnie poświęcił figurę snu z 9.
roku życia Ks. Bosko w nawie bocznej
kościoła oraz wysłuchał koncertu, który był
mu dedykowany.
Biskup salezjański wygłosił także krótką
konferencję do misjonarzy tam obecnych i
dodał im otuchy w ich zaangażowaniu:
“Znajdujecie się na pierwszej linii, a my
staramy się być was blisko”. Następnie, po
przypomnieniu roli misjonarza, jako człowieka Bożego, i znaczenia formacji, arcybiskup Hon Tai-fai wypowiedział pewne
słowa dotyczące inkulturacji: “nie odtwarzajcie zachodu na wschodzie, ale zakorzeniajcie wiarę w kulturę wschodnią”.
Po tym dniu, bogatym w wydarzenia, arcybiskup powrócił do Ułan Bator, a stamtąd,
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drogą lotniczą, udał się do Korei Południowej.

Spotkanie Młodych. W tym roku uczestniczyło w nim prawie 300 osób z Polski i
Ukrainy.
W sobotnie popołudnie do Sanktuarium
Matki Bożej w Bołszowcach dotarły pielgrzymki z różnych stron Ukrainy, min. ze
Lwowa i Tarnopola. Pątnicy przyszli na
niedzielny odpust ku czci Maryi. Swoje
prośby, modlitwy i podziękowania przynieśli tu starsi i dzieci, ale największą grupą
jest młodzież, która przy sanktuarium w
ciągu kolejnych dni po raz jedenasty przeżyje swoje dni, swój czas, swoje spotkanie.
(…)

Obecnie w Mongolii pracuje 81 misjonarzy
katolickich, pochodzących z 22 różnych
krajów i 13 zgromadzeń, wśród których
znajdują się także Salezjanie i Córki Maryi
Wspomożycielki. Z prawie że zerowego
stanu w 1992 r. liczba katolików osiągnęła
obecnie przeszło 800 wiernych ochrzczonych.
Chociaż aktualnie nie istnieje żadne duszpasterstwo powołaniowe w tym Kościele
jeszcze zbyt młodym na to, dwaj młodzi
Mongolczycy uczą się na księży w Daejong.
Za: www.infoans.org

Młodzież z Ukrainy w sanktuarium
w Bołszowcach
W Bołszowcach na Ukrainie zakończyło się
we środę 18 lipca XI Franciszkańskie

Temat tegorocznych Dni Młodych brzmiał:
„Idziemy na Spotkanie”. - W tym roku
uczestnicy zastanawiali się nad tymi spotkaniami, jakie przeżywają w życiu, nad
tym, kiedy są one dobre, kiedy budują i są
dla nas radosne - tłumaczy o. Stanisław
Nuckowski, szef ukraińskiego FSM. Organizatorzy mówią, że szczególnie miejsce
chcieli poświęcić Eucharystii, która jest
wyjątkowym spotkaniem z Panem Bogiem.
Na Ukrainie po raz pierwszy na FSM postawiono Namiot Spotkania - miejsce,
gdzie przez kilka dni trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. Młodzi uczestnicy
mieli możliwość głąbiej zastanowić się nad
Tajemnicą Eucharystii i spędzić czas trwając przed Bogiem. W ten sposób realizowała się płaszczyzna najważniejszego ze
spotkań Spotkania.

W Bołszowcach, już po raz drugi, w Spotkaniu uczestniczyli polscy studenci. Rok
temu pojechali z ciekawości. Teraz byli już
zorganizowaną grupą, jako wolontariusze
franciszkańskiej Fundacji Brat Słońce.
Studenci brali udział w większości przygotowań do tego czasu - począwszy od porządków w kościele, poprzez przygotowanie dekoracji i wystroju kościoła, kończąc
na obsłudze gastronomicznej podczas
FSM.

Spotkanie zakończyło się mszą św. o
północy z wtorku na środę i czuwaniem do
rana.Tak naprawdę, ten czas jest wstępem
dla formacji całorocznej, jest zaproszeniem
do spotkań z Panem Bogiem. Dla nas jest
to jedna z form duszpasterskich, jakie są
wpisane w naszą pracę misyjną tutaj. Mam
nadzieję, że to miejsce, że Bołszowce
zaczną żyć także pomiędzy spotkaniami
młodych - podsumowuje o. Edward Kawa,
delegat prowincjalny franciszkanów na
Ukrainie. Za: www.zakonfranciszkanow.pl

Witryna Tygodnia

NA LATO
Kazimierz Fryzeł CSsR
Jak zadbać o swoją... spowiedź

Jacek Zdrzałek CSsR
Czy jeszcze ślubować rady
ewangeliczne?

Najwspanialszym lekarstwem na nasze
zranienia są uzdrawiające słowa Chrystusa: Ufaj, synu. Odpuszczają ci się twoje
grzechy (Mt 9, 2). Możemy je usłyszeć w
sakramencie spowiedzi, który pozwala
nam wrócić w ramiona miłosiernego Ojca.
Dlatego warto zadbać o ten sakrament.
Jak to zrobić? Ten niewielki poradnik zawiera odpowiedzi na wiele dręczących nas
w tej kwestii pytań i wątpliwości. Znajdziemy tu także liczne praktyczne wskazówki
pomocne w przygotowaniu się do spowiedzi i owocnym przeżyciu jej. Dzięki tej
książce przypomnimy sobie o pozytywnym
wymiarze Dekalogu oraz roli rachunku
sumienia w codziennym podążaniu drogą
nawrócenia – ku pełni życia.

Jednym ze sposobów naśladowania Jezusa są rady ewangeliczne, które ślubują
osoby konsekrowane. Co oznacza życie
ślubami dzisiaj? W tej książce Autor dzieli
się pewnymi wiadomościami i przemyśleniami na ten temat. Moją one pomóc w
przeżywaniu zakonnych dni skupień i
rekolekcji. Może sprawią, że odnowa, do
której są wciąż wzywane osoby szczególnie Bogu poświęcone, dotrze do najtajniejszych głębi zakonnej konsekracji.
stron 112, format 125 x 195, cena 17 zł

stron 124, format 125 x 185, cena 17 zł
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Odeszli do Pana

ŚP. KS. ZYGMUNT ŁABUN (1964-2012) SDB
16 lipca rano na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Redzie k. Wejherowa
doszło do tragicznego wypadku, w którym
zginęli ks. Zygmunt Labun, salezjanin,
misjonarz w Zambii (pochodzący z inspektorii warszawskiej) oraz jego brat i bratowa.
Ks. Zygmunt odszedł do Pana w 48 roku
życia, 22 ślubów zakonnych i 13 roku
kapłaństwa.

1990 - 1992 - Studia filozoficzne w Woźniakowie. 1992 - 1995 - Asystencja w
Zambii. 1995 - 1999 - Studia teologiczne
w Nairobi (Kenia). 23.05.1999 - Święcenia kapłańskie w Zambii. 1999 - 2012 Praca misyjna w Zambii.
Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Zygmunta Labuna, jego brata oraz bratowej odbyły
się w sobotę, 21 lipca, w Redzie w Parafii
pw. św. Wojciecha.

C u r r ic u l u m v it a e :
ur. 17.11.1964 w miejscowości Chocielewko. 1989 - 1990 - Nowicjat w Czerwińsku
nad Wisłą. 22.08.1990 - Pierwsze śluby
zakonne w Czerwińsku nad Wisłą.

Polecajmy tragicznie zmarłych: ks. Zygmunta, jego brata i bratową Bożemu Miłosierdziu.
Za:www.salezjanie.pl

ZMARŁA PĄTNICZKA SALEZJAŃSKIEJ PIELGRZYMKI DO OSTREJ BRAMY
niem, aby w nagłych wypadkach natychmiast podjąć odpowiednie działania ratujące życie.

Podczas noclegu w Varenie, w nocy z 19
na 20 lipca, zmarła uczestniczka XXII
Międzynarodowej Pielgrzymki Pieszej z
Suwałk do Ostrej Bramy. Zmarła pochodziła z Warszawy i miała 61 lat.

Niestety w tym przypadku medycyna była
bezsilna. Ciało zmarłej pątniczki zostało
przewiezione do zakładu medycyny sądowej w Alytusie, skąd zostanie zabrane
przez rodzinę.

Podjęta przez dwóch lekarzy, pielęgniarkę
i ratownika medycznego reanimacja nie
przyniosła rezultatu. Wezwane zostało
również litewskie pogotowie ratunkowe,
które stwierdziło zgon pacjentki z przyczyn
naturalnych.
O smutnym wydarzeniu poinformowany
został także Konsulat Polski na Litwie.

Pielgrzymom, w czasie drogi oraz na postojach i noclegach, towarzyszy służba
medyczna, w której dyżur pełnią lekarze,
pielęgniarki i ratownicy medyczni. Przez
cały czas obecna jest również karetka
reanimacyjna z odpowiednim wyposaże-
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Odeszła od nas do wieczności jedna z
sióstr z rodziny pielgrzymkowej, dlatego
wszyscy pątnicy wraz z kierownictwem
pielgrzymki łączą się w modlitwie w intencji
zmarłej.
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…
Za:www.salezjanie.pl

ZAKONNICY Z POLSKI PRACUJĄCY W EUROPIE
(Stan na 31 grudnia 2011 r.)

EUROPA

Biskupi

Kapłani

Bracia

1.

Albania

7

1

2.

Austria

98

6

3.

Belgia

47

4.

Bułgaria

11

2

5.

Białoruś

122

3

6.

Chorwacja

12

7

Cypr

1

8.

Czarnogóra

1

9.

Czechy

64

4

10.

Dania

10

1

11.

Estonia

3

12.

Finlandia

6

13.

Francja

94

14.

Grecja

7

15.

Hiszpania

23

2

16.

Holandia

7

1

17.

Irlandia

17

2

18.

Islandia

3

19.

Litwa

12

20.

Luksemburg

3

21.

Łotwa

14

22.

Malta

23.

Mołdawia

2

1

1
1

10

9

2

24.

Niemcy

336

25.

Norwegia

19

26.

Portugalia

1

27.

Rosja

60

28.

Rumunia

3

29.

Słowacja

54

7

30.

Szwajcaria

24

1

31.

Szwecja

33

2

32.

Ukraina

177

19

33.

Węgry

14

34.

Wielka Brytania

91

8

35.

Włochy i Watykan

318

49

1702

144

RAZEM

2

2

10

21
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