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Wiadomość tygodnia

PO RAZ XXV NA KALWARII PACŁAWSKIEJ
28 lipca akończyło się najstarsze w Polsce
- XXV Franciszkańskie Spotkanie Młodych w Kalwarii Pacławskiej. W ciągu
tygodnia młodzi ludzie z całej Polski
wspólnie
przeżywali
msze
święte,
nabożeństwa, codzienne koncerty i czas
wielkiej radości. I to wszystko już po raz
25.
Ponad tysiąc osób wzięło udział w
tegorocznym Franciszkańskim Spotkaniu
Młodych. W tym roku był to jubileusz –
FSM odbył się po raz 25. Krakowska
prowincja franciszkanów, która organizuje
to Spotkanie cieszy się z tego faktu, co
podkreślał o. Jarosław Zachariasz, obecny
prowincjał – Te 25. lat za nami pokazuje,
że się nie pomyliśmy, że warto takie rzeczy robić, że FSM miał sens! – mówił w tym
roku na Kalwarii.
Tegoroczne Spotkanie przeżywano w roku
duszpasterskim, który w Polsce przebiega
pod hasłem „Kościół naszym domem”.
Stąd również inspiracja do tematu jubileuszowego FSM – „Projekt Mesjasz –
OCALENI”. Organizatorzy 25. FSM chcieli,
aby jubileuszowe Spotkanie było nowym
zaproszeniem do odkrycia swojego miejsca w łodzi, w której jest Chrystus – we
wspólnocie Kościoła.
Fenomenem
była
liczba
gości
i
prelegentów, jacy pojawili się na
tegorocznym Spotkaniu: byli to Michał
Lorenc, Dominik Tarczyński, Anna Seniuk,
Darek Maleo Malejonek, Paweł Kukiz,
Jacek Pulikowski, Marek Jurek, Edward
Linde Lubaszenko, Brygida Grysiak, ks.
Tomasz „Dziki” Źwiernik i o. Adam
Szustak. Każdy z nich dzielił się z uczestnikami swoim doświadczeniem ocalenia.
Tradycyjnie już do młodych przyjechał abp
Józef Michalik i o. Jarosław Zachariasz.
Ciepło i z radością przyjęto inicjatora FSM
i pierwszego Szefa Spotkania o. Ryszarda
Wróbla. Niecodziennym wydarzeniem była
liturgia sprawowana w obrządku grekokatolickim przez Vladyke Benedykta ze
Lwowa. Nie zabrakło także dobrej

chrześcijańskiej muzyki, w tym roku zagrali na FSM: Siewcy Lednicy, Full Power
Spirit, Propaganda Dei, La Pallotina,
Tomek Kamiński i franciszkańskie Fioretti.
Dla przyjeżdżających na FSM młodych
ludzi oprócz dobrej zabawy i wspólnie
przeżywanej radości liczy się spotkanie z
Panem Bogiem. Wielu spośród nich
przyjeżdża w poszukiwaniu Go, wielu chce
odświeżyć swoją wiarę, wielu chce, jak
mówią, „naładować akumulatory na cały
rok – w takim doświadczeniu pomagają im
franciszkanie, którzy na co dzień żyją
charyzmatem pokoju, dobra i radości.
FSM to Franciszkańskie Spotkanie Młodych- wakacyjny biwak z lekkim posmakiem
formy rekolekcji. Od lat sprawdzony ten
sam plan: spotkania z zaproszonymi
gośćmi, dyskusje w małych grupach,
codziennie msza święta i tematyczne
nabożeństwo, wieczorem koncert i film.
Kilka dni, podczas których można doświadczyć głębokiego i prawdziwego spotkania z Bogiem. To także czas, jakiego
młodzi ludzie szukają najbardziej- czas
swobodnie spędzony z drugim człowieki-
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em,
czas
na
budowanie
relacji,
prawdziwość pola namiotowego. A
wszystko na łonie najczystszej natury, u
podnóża Bieszczad w malowniczej Kalwarii Pacławskiej – niewielkiej wiosce
położonej 20 km od Przemyśla na południowy- wschód tuż przy polsko-ukraińskiej
granicy.
FSM to często pierwszy głębszy kontakt z
Bogiem, Kościołem i Dobrą Nowiną dla
ludzi poszukujących Prawdy, nieco
zagubionych w realiach wiary czy też
własnego życia. To jakby „pierwszy krok”
uczyniony w kierunku Jezusa – jak
mówimy – pierwszy „dotyk” Bożej łaski.
Świadczą o tym chociażby świadectwa,
jakie corocznie do nas trafiają – klimat i
piękno FSMu sprzyjają, bowiem przeżyciu
takiego Spotkania z żywym Bogiem.
Oczywiście – na FSM przyjeżdżają również osoby, na co dzień niezaangażowane
w życie Kościoła – również oni znajdują
tutaj coś dla siebie, doświadczając czasu
pogłębienia wiary.

Spotkanie dla młodych ludzi z całej Polski
pierwszy raz odbyło się w 1988 roku. Od
tego to czasu gromadzi corocznie tysiące
uczestników
w
pięknie
położonym

Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej –
w Kalwarii Pacławskiej koło Przemyśla.

Tegoroczne Spotkanie odbyło się między
22 a 28 lipca, a jego hasło brzmiało: „Projekt Mesjasz- Ocaleni”.
Za: www.zakonfranciszkanow.pl

«Dwunastu Krokach» to jest doświadczenie ludzi, którzy przekonali się, że pomaga
się wtedy, gdy się o sobie mówi, gdy się
świadczy o tym, co się przeżywa. I tutaj ci
ludzie mają tego możliwość” – podkreśla
ks. Krzywicki.

Zaolzie to część Śląska Cieszyńskiego na
zachód od rzeki Olzy, która w 1920 roku
włączona została do Czechosłowacji. Żyje
tam obecnie około 40 tys. Polaków.
Pielgrzymka jest dla nich okazją do
wyrażenia łączności z krajem, bo – jak
sami mówią o sobie – „Jesteśmy Polakami”. Piesza pielgrzymka z Zaolzia jest
owocem VI Światowego Dnia Młodzieży na
Jasnej Górze. Wówczas – 7 sierpnia 1991
roku
wyruszyła
pierwsza
piesza
pielgrzymka – wówczas jeszcze z
Czechosłowacji do Częstochowy.
Za: www.jasnagora.com

Wiadomości krajowe
XX Ogólnopolskie Spotkania
Trzeźwościowe w Licheniu
W sanktuarium maryjnym w Licheniu zakończyły się XX Ogólnopolskie Spotkania
Trzeźwościowe. Wzięło w nich udział
kilkanaście tysięcy osób z Polski i zagranicy szukających wsparcia i pomocy w walce
z różnymi uzależnieniami. Jubileuszowy
„Mityng pod gwiazdami”, przeżywany był
pod hasłem „Odbudowuję mój dom”. Zakończyła go poranna Msza przed
Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej.

Pan Krzysztof do Lichenia przyjeżdża od
wielu lat. Dziś jest wolontariuszem, ale
kiedyś miał ogromny problem z alkoholem.
„Od początku jestem związany z tymi
spotkaniami. Przyjeżdżam na dyżury, a
mityng to świętowanie. Tutaj kilka lat temu
mogłem się dzielić mym świadectwem
trzeźwości na Mszy św. o północy. Tu
dzieją się same dobre rzeczy!” – podkreśla
uczestnik licheńskich spotkań.
Ogólnopolskie
Spotkania
Środowisk
Trzeźwościowych zorganizowało Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom
Uzależnionym. Podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej 28 lipca pod przewodnictwem bp. Wiesława Meringa
wręczone zostały pamiątkowe ryngrafy 25
osobom, które przyczyniły się do zorganizowania pierwszego spotkania przed 20
laty.
Za: Radio watykańskie

Salezjanin kapelanem polskiej
ekipy olimpijskiej
Rozpoczęły się Letnie Igrzyska Olimpijskie
w Londynie. W polskiej ekipie, która wyruszyła na tę olimpiadę, znalazł się również kapelan. Jest nim salezjanin ks. Edward Pleń.

Z Zaolzia na Jasną Górę

Oprócz anonimowych alkoholików i grup w
sparcia dla osób współuzależnionych,
przygotowane zostały mityngi i warsztaty
dla osób cierpiących na inne uzależnienia:
od nikotyny, od narkotyków, od obżarstwa,
od seksu i miłości oraz – co jest zupełną
nowością – od hazardu. Pomocą
przybyłym na nie uczestnikom służyło ok.
100 wolontariuszy. Ponadto każdy, kto
tego potrzebował, mógł porozmawiać o
swoich
problemach
z
jednym
pięćdziesięciu
psychologów.
Jednocześnie, przez cały czas trwania licheńskich spotkań w konfesjonałach na
wiernych czekało blisko 50 kapłanów zakonnych i diecezjalnych.
Jak mówi organizator spotkania, ks. Robert
Krzywicki, dla osób uzależnionych licheńskie
spotkania
trzeźwościowe
są
wyjątkowym czasem, na który czekają cały
rok. „To są spotkania, które integrują tych
ludzi, dają możliwość dzielenia się swoim
życiem i świadectwem. Doświadczenie
grup samopomocowych opartych na

Z Zaolzia na Jasną Górę dotarła w
czwartek, 26 lipca 22. piesza pielgrzymka.
W tym roku ok. 250 pielgrzymów wędrowało pod hasłem: „Matko Zbawiciela –
módl się za nami”. Najwcześniej, 20 lipca
wyruszyły grupy z: Jabłonkowa, Karwiny i
Stonawy, dzień później pielgrzymi z Czeskiego Cieszyna. W ciągu 6 dni pielgrzymi
pokonują trasę o długości 162 km, podzieloną na odcinki liczące od 21 do 37 km.
Najdłuższy jest pierwszy etap, prowadzący
z Czeskiego Cieszyna do Krzyżowic.
Modlitwy i nabożeństwa w drodze odprawiane są w języku czeskim i polskim,
ponieważ w grupie pielgrzymują także
Czesi. To jedna z nielicznych grup, która
dociera do sanktuarium spoza granic Polski. Na plac jasnogórski pielgrzymi
wmaszerowali z parasolami. Oprócz
deszczu przywitani zostali dobrym słowem
i wodą święconą przez brata diakona z
paulińskiego seminarium. (…)
Do pieszych pielgrzymów dołączyło 40
rowerzystów, 7 motocyklistów i 2 autokary.
Na Jasnej Górze dla pątników została
odprawiona Msza św. o godz. 16.45 w
Kaplicy Matki Bożej. Następnie pielgrzymi
z Zaolzia uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim i nocnym czuwaniu przed Cudownym
Obrazem.
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Krajowy Komitet Olimpijski Wielkiej Brytanii
przygotował
w
wiosce
olimpijskiej
międzywyznaniowe centrum duszpasterskie z osobnymi pomieszczeniami na
nabożeństwa pięciu największych religii:
chrześcijaństwa, islamu, judaizmu, hinduizmu i buddyzmu. Opiekę duchową nad
sportowcami i działaczami sprawować
będzie prawie 200 duchownych różnych
religii. Ośrodek jest otwarty także dla
pracujących na Olimpiadzie tysięcy pracowników organizacji sportowych i środków przekazu.
Niezależnie od duchownych w wiosce
olimpijskiej niektóre narodowe ekipy
olimpijskie będą miały własnych duszpasterzy. Jednym z nich jest właśnie ks. Edward Pleń, Krajowy Duszpasterz Sportowców,
salezjanin
inspektorii
warszawskiej, na co dzień mieszkający w
Łodzi.
Jak sam mówi: „Wioska olimpijska, jest
taką małą parafią. Duszpasterstwo tam
będzie się znaczyło spotkaniami ze spor-

towcami, rozmowami, wspieraniem ich
przed startem, błogosławieństwem. Oprócz
tego w międzywyznaniowym centrum
duszpasterskim, w kaplicy dla chrześcijan
będą się gromadzić na swoje msze św.
nasi zawodnicy i zawodniczki dla których w
każdą niedzielę i sobotę będzie odprawiana Msza św.”
Ks. Edward Pleń został nominowany Krajowym Duszpasterzem Sportowców przez
Konferencję Episkopatu Polski w 2002
roku. Funkcję kapelana olimpijczyków pełni
już po raz piąty. Wcześniej towarzyszył
naszym sportowcom w Atenach (2004),
Turynie (2006), Pekinie (2008) i Vancuover
(2010).

Dominikańska „Dusza Jarmarku”
od niedzieli w Gdańsku
Modlitwa,
koncerty,
pokaz
filmów
religijnych, wystawy i debaty wypełniają
kolejną edycję gdańskiego festiwalu
„Dusza Jarmarku”, który przygotowują
ojcowie dominikanie. Towarzyszy on
słynnemu Jarmarkowi Świętego Dominika,
który od XIII wieku odbywa się w Gdańsku
ku czci założyciela Zakonu Kaznodziejskiego.

W repertuarze znajdzie się m.in. „Czarny
Czwartek” w reżyserii Antoniego Krauze
opowiadający o tragedii rodzinnej podczas
pacyfikacji strajku w 1970 roku na
Wybrzeżu oraz nagrodzony na Festiwalu
Filmowym w Berlinie film „Rozstanie”
irańskiego reżysera Asghara Farhadi,
którego
akcja
rozgrywa
się
we
współczesnym Iranie.
W tym samym miejscu odbywać się będą
również koncerty plenerowe, w których
wystąpią Joszka Broda i zespół Dzieci z
Brodą, a także zespół Kuba Kornacki &
Przyjaciele z koncertem ewangelizacyjnym
oraz Tadeusz Skotnicki.
30 lipca na placu Dominikańskim odbędzie
się debata zatytułowana „Opowieści
przydrożne czyli: czemu człowiek nie może
wysiedzieć na miejscu i po co mu krążyć
po świecie?” Odpowiedzi na to pytanie
spróbują udzielić trzej miłośnicy wędrowania, dominikanie: Maciej Chanaka,
Paweł Kozacki i Krzysztof Pałys.
Tego samego dnia w znajdującej się w
dominikańskiej bazylice kaplicy Świętego
Jacka otwarta zostanie wystawa „Światło
Ikony”. Na ekspozycję złożą się ikony
powstałe
podczas
warsztatów
ikonograficznych, jakie odbyły się w ramach Studium Chrześcijańskiego Wschodu działającego przy klasztorze dominikanów na warszawskim Służewie.
W czasie trwającego do 17 sierpnia
dominikańskiego
festiwalu
turyści
i
mieszkańcy Trójmiasta będą mogli też
zwiedzać wieżę, strychy oraz innych
ciekawe miejsca kościoła Świętego Mikołaja, po których oprowadzać będą bracia
dominikanie.

„Nie jesteśmy konkurencją dla Jarmarku
Świętego Dominika, ale jego dopełnieniem.
Chcemy przypomnieć, że jarmark ma
korzenie religijne i dlatego dbamy o jego
wymiar duchowy” – mówi przeor gdańskich
dominikanów i dyrektor Festiwalu, o.
Michał Mitka.„Duszę Jarmarku” zapoczątkował 29 lipca Morski Odpust Świętego Dominika, na który złożyło się
wypłynięcie dominikanów galeonem na
Motławę, procesja odpustowa ulicami
Głównego Miasta oraz uroczysta msza
święta w dominikańskiej bazylice Świętego
Mikołaja. Przez cały tydzień na placu
Dominikańskim przed kościołem odbywał
się będzie plenerowy pokaz filmów w
ramach cyklu „Kino pod niebem”. Co
wieczór pokazany zostanie jeden obraz
mistrzów polskiego i światowego kina,
poruszający różne aspekty relacji rodzinnych.

Jarmark Świętego Dominika sięga korzeniami 1260 roku, kiedy to papież Aleksander V nadał gdańskiemu klasztorowi
dominikanów przywilej udzielania odpustu
z okazji przypadającego 8 sierpnia dnia
Świętego
Dominika
Guzmána.
Z
uroczystościami odpustowymi związano
jarmark handlowy, którego tradycja przetrwała do czasów obecnych.
Tegoroczny, 752. Jarmark Świętego
Dominika, rozpoczął się 28 lipca i potrwa
do 19 sierpnia. To największa w Polsce i
jedna z największych w Europie imprez
handlowo-rozrywkowych.
W
ostatnich
latach jarmark odwiedzało od sześciu do
ośmiu milionów osób.
Za: www.dominikanie.pl

O. Eleuteriusz S. Klimczak OFM
wśród Wybitnych Wielkopolan
Wśród wyróżnionych, Wybitnych Wielkopolan, znalazł się w tym roku nasz współbrat,
o. Eleuteriusz Stanisław Klimczak, który od
42 lat pracuje na misjach w Kongo, a w
tym roku obchodzi 50 lat kapłaństwa i 60
lat życia zakonnego. O. Eleuteriusz po
święceniach kapłańskich pracował w Poznaniu, Pakości i Chorzowie Klimzowcu. W
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1971 r. wyjechał na misje do Demokratycznej Republiki Kongo w Afryce. W
czasie pobytu w tym kraju ochrzcił kilkanaście tysięcy Kongijczyków, udzielił
wiele ślubów, wyspowiadał dziesiątki
tysięcy wiernych. Wybudował 2 kościoły,
kilkanaście kaplic, szkołę średnią, centrum
katechetyczne, 2 przychodnie lekarskie.
Oprócz pracy misyjnej przez wiele lat był
dyrektorem
Diecezjalnego
Centrum
Katechetycznego w Kabondo-Dianda i
przewodniczącym Diecezjalnej Komisji
Liturgicznej. Ordynariusz diecezji Kamina,
bp Kalala Kaseba Jean-Anatolle, tak
scharakteryzował
o
Eleuteriusza:
„…gorliwy w pracy apostolskiej, kocha
młodzież oraz ubogich i dlatego jest nazywany Wa balanda, tzn. kochający
biednych”.
W związku z zaszczytnym wyróżnieniem,
także dla prowincji, pan dr Marian Król,
Prezydent Poznańskiego Towarzystwa im.
Hipolita Cegielskiego, skierował do o.
Eleuteriusza Klimczaka specjalne pismo,
którego
treśc
znajdziecie
na:
www.franciszkanie.net

Poświęcenie Mauzoleum zmarłych
webistów w Pieniężnie
8 lipca abp Wilhelm Kurtz SVD z archidiecezji Madang w Papui Nowej Gwinei,
przy udziale licznie zgromadzonych
wiernych i Przyjaciół, poświęcił odnowione
Mauzoleum i tablice pamiątkowe. Mauzoleum to kaplica poświęcona zmarłym
werbistom
z
Polskiej
Prowincji
Zgromadzenia Bożego znajdująca się w
parku pieniężnieńskiego klasztoru.

W połowie lat 50-tych XX wieku na terenie
Misyjnego Seminarium Duchownego w
Domu św. Wojciecha w Pieniężnie
brakowało ścieżek spacerowych. Postanowiono zrobić w ogrodzie dodatkową
alejkę wzdłuż żywopłotu przy drodze do
Kajnit. Patronował temu postanowieniu o.
prefekt Teofil Chodzidło.
Ścieżka jeszcze nie była w pełni gotowa,
kiedy pomyślano, że byłoby to również
dobre miejsce na Drogę Krzyżową, która
powinna mieć jakiś stały element sakralny.
W tym celu w maju 1957 roku poświęcono
fundamenty pod kaplicę Matki Bożej
Bolesnej. Budowę rozpoczął kleryk Józef
Kobielusz, ale dalszą budowę zlecił klerykowi
Andrzejowi
Domagalskiemu,
Słowakowi, którego prawdziwe nazwisko
brzmi Stefan Horvath. Pomagali mu kleryk
Longin Szulczyk, kleryk Ryszard Kudlek, a

głównym murarzem był br. Antoni Pieczonka. Cegła pochodziła z rozbieranych
domów z Pieniężna. Przywozili ją br. Zygmunt Budnarowski i br. Ludwik Blok.
Budowę zamknięto w październiku 1957
roku. Krzyż na wieżyczce wykonał br.
Zygmunt Budnarowski. Prace budowlane
zakończono w 1958 roku. Główny elementem wyposażenia kaplicy miała być
Pieta, która nigdy się w tej kaplicy nie
pojawiła.
Troskę nad kaplicą, przemianowaną na
Mauzoleum zmarłych polskich werbistów,
przejął w 1971 roku o. Józef Arlik, pierwszy
archiwista Polskiej Prowincji Księży Werbistów. Projekty wyposażenia wnętrza
kaplicy datują się od 1977 roku. W 1979
roku w ścianie centralnej pojawiła się
postać Zmartwychwstającego Chrystusa, a
wokół tej postaci tablice zmarłych
współbraci: Założyciela Polskiej Prowincji
o. Tomasza Puchały oraz męczenników z
czasów ostatniej wojny (1939-1945).

Kuhs z Moenchengladbach, Niemcy. Prace
budowlane wykonał Zakład Ogólnobudowlany mistrza Jurka Adrychowskiego z
Dolnej Grupy k/Grudziądza. Instalacje
elektryczne wykonał technik elektryk Roman Kuca z Pieniężna. Prace ziemne
wokół Mauzoleum oraz dekoracje roślinne
są dziełem ogrodnika Andrzeja Kluka.
Abp Wilhelm Kurtz SVD poświęcił Mauzolewum w czasie w czasie dorocznego
zjazdu misjonarzy i misjonarek przebywających w kraju na urlopie.
Za: www.werbisci.pl

Chór z Francji śpiewał
u franciszkanów w Jarosławiu
Kościół pw. św. Trójcy w Jarosławiu jest
miejscem szczególnym. Mieszkający w
tamtejszym klasztorze oo. Franciszkanie –
Reformaci prowadzą nie tylko aktywną
pracę duszpasterską. Inicjują przedsięwzięcia kulturotwórcze, teatralne oraz integracyjne.

W latach 80-tych XX wieku realizowano
dalszy wystrój wewnętrzny. W 1980 roku
położono miedziany dach. W 1994 roku o.
Józef Arlik przedstawił pierwszy wniosek o
rozbudowę,
której
wyrazem
jest
zachowana makieta z tamtego czasu.
Po śmierci o. Józefa Arlika w 1996 roku
jego następcą mianowany został o. Alfons
Labudda. On również przejął opiekę nad
Mauzoleum. W ostatnich latach kilkakrotnie kierował prośby do Zarządu Polskiej
Prowincji o pilną rozbudowę, gdyż w
pewnym momencie zabrakło miejsca na
nowe tablice pamiątkowe, ku czci naszych
zmarłych, których aktualnie jest 329.
Patronat nad rozbudową przejęli konkretni
ludzie, a mianowicie Wiceprowincjał o. Jan
Wróblewski i Ekonom Prowincjalny br.
Jacek Dettlaff. Rozbudowę Mauzoleum
zaprojektował mgr inż. architekt Joachim

kościoła rozbrzmiewają
estamplidy, a także liry
inne instrumenty, dzięki
perfekcyjnie wskrzeszać
wieków.

psalmy, motety i
korbowe, harfy i
którym udaje się
muzykę dawnych

W poniedziałek, 23 lipca, dla licznie
przybyłych parafian i innych miłośników
śpiewu kościelnego zaśpiewali goście z
Francji. Chór „Cantoria” z Turenii wykonał
między innymi pieśni wielkanocne i maryjne wzbudzając zachwyt wśród słuchaczy.
Artyści w kilku językach, m.in. po angielsku, francusku i rosyjsku, przybliżyli
słuchaczom niepowtarzalne walory sacrum
utrwalonego w pieśni.
Koncert zespołu, prowadzonego przez
panią
dyrygent
Fabienne
Goupille
dostarczył słuchaczom wielu emocjonalnych przeżyć. Obecność francuskich
chórzystów była wielkim wyróżnieniem dla
Jarosławia. „Cantoria” występowała przed
paroma laty w tym mieście. Zaprezentowała się również przed publicznością
Sanoka, Dubiecka i Rymanowa Zdroju. W
pełnym składzie Chór działający od 30 lat
liczy 50 śpiewaków.
Wypada dodać, że kontakty gości z Turenii
z Podkarpaciem datują się od chwili nawiązania partnerskich kontaktów tego
historycznego regionu(Azay le Rideau i
Cheille) z gminą Dubiecko.

Niemal od samego początku istnienia
Międzynarodowego
Festiwalu
Muzyki
Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni” świątynia
franciszkańska
gości,
obok
innych
kościołów tego miasta, najwybitniejszych
muzyków i śpiewaków uczestniczących w
Festiwalu. W dostojnych wnętrzach

Wikariusz parafii pw. św. Trójcy o. Eliasz
nie krył satysfakcji z powodu obecności
francuskich gości w mieście Kostków,
Ostrogskich i Sobieskich. Wnieśli oni bowiem podczas trwającej letniej kanikuły
pierwiastki radości i bardzo wiele
pozytywnych emocji do serc jarosławian,
którzy na zakończenie zaśpiewali artystom
tradycyjne polskie „Sto lat”.
Br. Mariusz Tomana OFM

Wiadomości zagraniczne

Ks. Tadeusz Wojda SAC
podsekretarzem dykasterii misyjnej
Ojciec Święty mianował podsekretarzem
Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów ks.
Tadeusza Wojdę SAC, wieloletniego pracownika tej misyjnej dykasterii. Zastąpi on
na tej funkcji zmarłego nagle w maju ks.
Massimo Cenci PIME. Ks. Wojda ma 55 lat
i jest pallotynem. Ostatnio pełnił funkcję
kierownika biura w Kongregacji ds.
Ewangelizacji Narodów. Współpracuje też
z Radiem Watykańskim. Jak sam podkreśla, wykonywana przezeń praca daje
mu wiele satysfakcji, choć bowiem są to
przede wszystkim zajęcia biurowe, to nie
przestają mieć one charakteru misyjnego.

trudności, wyzwań. Z drugiej jednak strony
dostrzegamy ogromny entuzjazm tego
Kościoła, tę wiarę, która się pogłębia,
poszerza… A zatem jest to praca ogromnie
ciekawa, jest niejako takim «oknem» na
świat misyjny”.

„Jest to praca, która dostarcza ogromnie
dużo radości, a jednocześnie jest
wyzwaniem – powiedział Radiu Watykańskiemu nowy podsekretarz Kongregacji
ds. Ewangelizacji Narodów. – Kiedy się
patrzy na rozwój Kościoła misyjnego,
dostrzegamy oczywiście wiele problemów,
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Ks. Wojda wyjaśnia, że jego praca będzie
polegała głównie na koordynowaniu
działań dykasterii. Pracuje w niej około 50
osób, z czego niemal połowa zajmuje się
poszczególnymi terytoriami misyjnymi.
Stąd potrzeba koordynowania ich pracy.
„Ponadto do kongregacji napływa ogromna
liczba dokumentów i sprawozdań z całego
świata. Trzeba je przestudiować i przygotować odpowiedzi, wskazania, wytyczne –
mówi polski pallotyn. – Jest jeszcze drugi
pion działalności, czyli spotkania: z

kardynałami, biskupami, poszczególnymi
misjonarzami, także świeckimi, którzy
przychodzą podzielić się swoimi doświadczeniami”.
Nowy podsekretarz Kongregacji ds.
Ewangelizacji Narodów wskazuje na bogactwo inicjatyw mających promować ruch
misyjny w Kościele. Wyrazem tego są
Papieskie Dzieła Misyjne, z którymi ściśle
współpracuje Kongregacja ds. Ewangelizacji Narodów. Są to: Papieskie Dzieło
Rozkrzewiania Wiary zajmujące się duchowym i materialnym wspieraniem misji,
Papieskie Dzieło św. Piotra opiekujące się
formacją rodzimego kleru na terenach
misyjnych, Papieska Unia Misyjna ożywiająca ducha misyjnego wśród duchowieństwa i osób konsekrowanych, a także
Papieskie
Dzieło
Misyjne
Dzieci,
rozbudzające
potrzebę
ewangelizacji
wśród najmłodszych. Ks. Wojda zaznacza
ponadto, że niemałą rolę w dziele
misyjnym odgrywają Polacy: „Aktualnie
mamy na misjach ok. 2 tys. misjonarzy.
Jest to dosyć pokaźna grupa, a kolejni
wyjeżdżają na misje każdego roku – mówi
duchowny. – Poza tym polski Kościół,
mając też obecnie większe możliwości
finansowe, coraz więcej środków daje na
rzecz misji. Papieskie Dzieła Misyjne
zbierają ponad milion euro, nie licząc środków gromadzonych i przekazywanych
przez inne organizacje wspierające dzieło
misyjne Kościoła”. Za: Radio Watykanskie

Nowy opat generalny Kanoników
Regularnych Laterańskich
W dniach 17 – 25 lipca 2012 roku, w Gubbio we Włoszech odbyła się Kapituła Generalna Zakonu Kanoników Regularnych
Laterańskich.

tak duchowego, jak i materialnego. Jednocześnie pragniemy podziękować za
ofiarną pracę dotychczasowemu Opatowi,
ks. Bruno Gulliani CRL.
Za: www.kanonicy.pl

Przesłanie kard. Bertone
do Kongresu instytutów świeckich
Członkowie instytutów świeckich żyją w
świecie z wewnętrzną wolnością i pełnią
miłości dzięki zachowywaniu rad ewangelicznych.
Czystość,
ubóstwo
i
posłuszeństwo pozwalają im patrzeć
głęboko na historię, dając w niej świadectwo – wskazuje w imieniu Papieża
uczestnikom IX Światowego Kongresu
Instytutów Świeckich kard. Tarcisio Bertone. Swe przesłanie skierował na ręce
przewodniczącej Światowej Konferencji
Instytutów Świeckich, którą jest Polka, Ewa
Kusz z Instytutu Niepokalanej Matki
Kościoła.
Watykański sekretarz stanu przekazuje
uczestnikom
kongresu
instytutów
świeckich wskazania Ojca Świętego
dotyczące trzech dziedzin. Pierwsza z nich
to całkowite oddanie życia w odpowiedzi
na osobiste spotkanie z miłością Boga.
„Wy, którzy odkryliście, że Bóg jest dla was
wszystkim, postanowiliście oddać Bogu
wszystko i uczynić to w sposób szczególny: pozostając świeckimi pośród świeckich
czy księżmi pośród księży – pisze kard.
Bertone. – Wymaga to szczególnej
czujności, aby wasz styl życia ukazywał
bogactwo, piękno i radykalizm rad ewangelicznych”.
Drugą dziedziną wskazaną przez Benedykta XVI osobom
konsekrowanym
należącym do instytutów świeckich jest
życie duchowe. Do zjednoczenia z Chrystusem mają dążyć wszyscy chrześcijanie,
ale szczególnie ci, którzy zostali powołani
do całkowitego oddania siebie. Wreszcie
trzecia dziedzina to stała formacja
wszystkich członków tych instytutów,
niezależnie od wieku. Przesłanie kończy
się zachętą, by obejmowali oni z miłością
rany, jakich doznaje świat i Kościół.
Za: Radio Watykanskie

Prascy franciszkanie oprócz prowincjałów
krajów
pochodzenia
męczenników
(Hiszpanii, Niemiec, Holandii, Francji,
Włoch) zaprosili na uroczystości przedstawicieli innych Kościołów chrześcijańskich. W ten sposób pragną nadać
beatyfikacji wymiar ekumeniczny. Chcą też
dotrzeć do szerszych warstw społeczeństwa nie tylko przez wystawę czy konferencję naukową, ale także spektakl teatru
ulicznego. Jest to o tyle łatwiejsze, że ich
klasztor Matki Bożej Śnieżnej znajduje się
w samym centrum miasta, w pobliżu placu
Wacława (Václavské náměstí).
W gronie czternastu męczenników jest
czterech kapłanów: Czech, Fryderyk
Bachstein, Hiszpan, Jan Martinez, pochodzący z Francji o. Szymon oraz Włoch –
Bartłomiej Dalmasoni. Czterech kleryków:
Hieronim i Kasper z Włoch oraz Jakub i
Klemens w Niemiec. Ponadto czterech
braci współpracowników – pochodzący z
Holandii Krzysztof, Jan z Włoch oraz
zapewne dwaj Czesi Dydak i Emanuel.
Listę zamyka dwóch Czechów – nowicjuszy Jan i Antoni.
Do tragedii doszło na tle walk dynastycznych, które pod koniec pierwszego
dziesięciolecia XVII w. toczyły się między
Rudolfem II a jego bratem Maciejem.
Wydarzenia przebiegały w atmosferze
pełnej napięć, na oczach ludności niezadowolonej ze zmiennej polityki Korony,
która w dużej mierze opierała się na obcych. Bliższą przyczyną napadu na klasztory stała się interwencja Leopolda, biskupa
Pasawy, który do Pragi wysłał oddziały
zaciężne, składające się z Włochów,
Holendrów
i
Niemców.
Siały
one
zniszczenie
i
plądrowały
dobra
mieszkańców.

Zapowiedz beatyfikacji męczenników franciszkańskich w Czechach

Ojcowie Kapitulni omówili wiele istotnych
kwestii dotyczących naszego Zakonu.
Jedną z nich był wybór nowego Opata
Generalnego. Został nim ks. Giuseppe
Cipolloni CRL. Życzymy naszemu nowemu
Księdzu Opatowi nieustannych natchnień
Ducha Świętego potrzebnych w kierowaniu
naszą Kongregacją. Wierzymy, że Jego
posługa na tak odpowiedzialnej funkcji
przysłuży się do rozwoju naszego Zakonu,

13 października w katedrze świętych Wita,
Wacława i Wojciecha w Pradze odbędzie
się beatyfikacja Fryderyka Bachsteina i 13
innych męczenników franciszkańskich –
poinformowało Biuro Prasowe Czeskiej
Konferencji Biskupów. Zostali oni zamordowani 15 lutego 1611 roku przez tłum
uzbrojonych mieszczan z nienawiści do
wiary chrześcijańskiej.
Uroczystości będzie przewodniczył w
imieniu Ojca Świętego prefekt Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych. W ramach
przygotowań do beatyfikacji rozpoczęto
badanie
relikwii,
które
dotychczas
przechowywane były w drewnianej trumnie
w kaplicy św. Michała we franciszkańskim
kościele Matki Bożej Śnieżnej.
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Wzburzona biedota miejska dała wówczas
posłuch
najrozmaitszym
wieściom
i
uderzyła na klasztory. Znalazł się wśród
nich konwent franciszkanów, złożony w
dużej mierze z obcych, przybyłych do Pragi
niedawno. Zakonników w okrutny sposób
zamordowano. Ocalał jeden, ale w trzy
tygodnie później zmarł z odniesionych ran.

Pięć lat po ich śmierci ówczesny arcybiskup praski, Jan Lohelius kazał ich
ciała ekshumować i pochować w kaplicy
Matki Bożej. Przy tej okazji stwierdzono, że
zachowały się one w dobrym stanie.
Pierwsze starania o beatyfikację podjęto w
latach siedemdziesiątych XVII wieku. Napotykały one jednak na przeszkody historyczne.

Spotkanie Rodzinw białoruskim
sanktuarium w Gudagaju

Dominikańscy eksperci uczą we
Lwowie jak rozpoznać sekte

Dnia 14 lipca br., na Białorusi odbyło się
kolejne coroczne spotkanie rodzin pod
hasłem: „więcej rodzin żyjących według
chrześcijańskich wartości”.

W dniach 23 i 24 lipca we Lwowie na
zaproszenie Arcybiskupa Metropolity Igora
Woźniaka odbyło się szkolenie na temat
"Metody działania i psychomanipulacja w
sektach". Zajęcia te zapoczątkowały systematyczny program szkoleniowy dla
wolontariuszy d/s sekt i pseudoreligijnych
ruchów Ukraińskiej Grekokatolickiej Cerkwi
na Ukrainie.
Swoim doświadczeniem i wiedzą podzielili
się psycholog Katarzyna Weiler-Boratyn z
wrocławskiego Dominikańskiego Ośrodka
Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i
Sektach oraz o. Tomasz Franc koordynator
tych ośrodków.

Dopiero w latach 1933-1944 przeprowadzono proces beatyfikacyjny na poziomie
diecezjalnym. W 1947 dokumentację przekazano do Rzymu. Objęcie władzy przez
komunistów po raz kolejny przeszkodziło
staraniom. Wznowiono je po „aksamitnej
rewolucji”.
Relatorem sprawy w Kongregacji Spraw
Kanonizacyjnych był polski jezuita, o.
Hieronim Fokciński. Natomiast uaktualnienia
wcześniejszej
dokumentacji,
niezbędnego do opublikowania w 2004 r
„Positio super martyrio” dokonał polski
franciszkanin, o. Polikarp Nowak. Ponad
rok temu pozytywną opinię wydała w tej
sprawie komisja teologów Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych. KAI

Spotkanie odbyło się w Sanktuarium Matki
Bożej
w
Gudagaju,
w
diecezji
grodzieńskiej, gdzie pracują ojcowie karmelici. Całej uroczystości przewodniczył
ks. bp Antoni Dziemianko, który jest odpowiedzialny za formację rodzin na
Białorusi. Nasza parafia w Szczuczynie nie
pozostała obojętna wobec tego wydarzenia
i wybrała się na to jednodniowe spotkanie.
Za: www.pijarzy.pl

Szkolenie przeprowadzone przez dominikańskich ekspertów przyczyniło się także
do położenia fundamentów pod powołane
przez Metropolitę Igora lwowskiego Centrum Informacji o Sektach i Ruchach Pseudoreligijnych "JAKIR". Jest to pierwsza
tego rodzaju instytucja działająca na terenie Ukrainy.
Za: www.dominikanie.pl

Zapowiedzi wydarzeń
Zaproszenie na pielgrzymke osób
konsekrowanych na Święty Krzyż

Kapucyni organizują pielgrzymke
dla bezdomnych na Jasną Górę

W dniu 8 września odbędzie się tradycyjna
pielgrzymka osób konsekrowanych do
sanktuarium na Świętym Krzyżu koło Kielc.
W tym roku pielgrzymka połączona będzie
z uroczystością pierwszych ślubów zakonnych Misjonarzy Oblatów MN. W
imieniu Ks. bpa Kazimierza Gurdy, przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski
d/s Instytutów Życia Konsekrowanego i
Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz
Misjonarzy Oblatów zapraszamy do
udziału w tej pielgrzymce

6 sierpnia z pielgrzymką na Jasną Górę
wyrusza grupa bezdomnych – podopiecznych Braci Mniejszych Kapucynów i
Fundacji Kapucyńskiej. Potrzebują w
zasadzie wszystkiego – koszt uczestnictwa
dla 1 osoby to blisko 500 zł. W zamian za
pomoc bezdomni oferują modlitwę, zaniosą również intencje swoich darczyńców.

Bezdomni, którzy 6 sierpnia pragną wyruszyć na pielgrzymkę do Częstochowy, to
w głównej mierze podopieczni Braci
Mniejszych
Kapucynów
i
Fundacji
Kapucyńskiej, na co dzień korzystający z
Jadłodajni na Miodowej w Warszawie.
Tegoroczna grupa liczyć będzie około 20
osób. Dla niektórych będzie to pierwsza
pielgrzymka, inni pójdą już kolejny raz. –
Dzięki pielgrzymce bezdomni doświadczają poczucia wspólnoty, czerpią siłę
do walki ze swoimi słabościami i
uzależnieniami. –
podkreśla
Anna
Niepiekło z Fundacji Kapucyńskiej.
Często działanie Boga na szlaku
pielgrzymim owocuje pojawieniem się
pragnienia „chcę coś zmienić”, ale też
nadziei, że „jest to możliwe”. – mówi z kolei
br. Adam Zwierz, Kapucyn – Opiekun
Jadłodajni
Miodowa
- Taki
owocpielgrzymki można nazwać małym
cudem w życiu osoby bezdomnej. To też
jest moje marzenie wobec każdego
bezdomnego pątnika: żeby po przebytej
drodze na Jasną Górę, chciał ruszyć w
drogę z bezdomności. – dodaje.

Program Pielgrzymki Osób Konsekrowanych Na Święty Krzyż – 08.09 2012 r.
1000 - Rozpoczęcie pielgrzymki- Ks. Prał.
T. Rusiecki
Powitanie – O. Superior Z. Wiecha OMI
1015 – Konferencja „Nowicjat jako czas i
miejsce doświadczenia Boga”. O. dr
Wojciech Popielewski OMI, Mistrz Nowicjatu. Świadectwa: Misjonarze Oblaci Maryi
Niepokalanej.
1130 – Eucharystia z udziałem Księży
Biskupów, Prowincjała Misjonarzy Oblatów
Maryi Niepokalanej. Pierwsze śluby Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.
1300 - Posiłek.
1430 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
i Koronka do Miłosierdzia Bożego – Neoprofesi Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.
Ucałowanie relikwii Krzyża Świętego.
Zakończenie pielgrzymki.
Red.

Wolontariusze Fundacji do 6 sierpnia
muszą zgromadzić rzeczy dla każdego
bezdomnego pielgrzyma. Czego potrzeba
najbardziej? – Lista potrzebnych rzeczy nie
jest skomplikowana, najczęściej przy
nazwisku bezdomnego widnieje wpis
„wszystko”. – wyjaśnia Anna Niepiekło.
Koszt przygotowania i uczestnictwa w
pielgrzymce jednej osoby to blisko 500 zł.
Na tę sumę składają się oprócz pod-
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stawowego ekwipunku (spodni, koszulek,
skarpet,
kurtek
przeciwdeszczowych,
plecaków czy śpiworów), również opłaty
pielgrzymkowe, wyżywienie oraz koszty
związane z powrotem do stolicy. Wsparcie
za intencję W zamian za pomoc uczestnicy
oferują modlitwę za darczyńców oraz
zaniesienie ich intencji na Jasną Górę.
Każdy z podopiecznych otrzyma konkretne
intencje, przesłane przez osoby wspierające. Można je dostarczyć wraz z darami
do klasztoru przy ul. Kapucyńskiej 4 w
Warszawie, bądź przesłać drogą e-mail na
adres
fundacji
( biuro@fundacjakapucynska.org ).
Potrzebne dary rzeczowe:
Ręczniki, podkoszulki, skarpety, spodnie
męskie letnie, krótkie spodenki, bluzy
sportowe, kurtki przeciwdeszczowe, czapki
z daszkiem, plecaki średniej wielkości

(bagaż podręczny), orby/plecaki duże
(bagaż główny), śpiwory, namioty typu iglo
lub inne łatwo rozstawialne (Dary można
dostarczyć do Klasztoru Braci Mniejszych
Kapucynów, przy ul. Kapucyńskiej 4 w
Warszawie) Wspomóc pielgrzymkę można
również
wpłatami
pieniężnymi
na
konto: Fundacja Kapucyńska im. bł. Aniceta Koplińskiego ul. Kapucyńska 4, 00245 Warszawa . Bank: Citibank Handlowy Konto:9610300019010985300030656
4 Tytułem: Pielgrzymka bezdomnych 2012
Za: www.kapucyni.pl

Wkrótce nowa księgarnia paulistów
w Lublinie
1 sierpnia br. rozpocznie w Lublinie
działalność nowa księgarnia paulistów.
Mieścić się ona będzie przy ul. Królewskiej

6, w sąsiedztwie katedry i lubelskiego
ratusza.
Prace adaptacyjno-remontowe
wkroczyły już w ostatnią fazę. Właśnie
zostały zainstalowane nowe szyldy, które
cieszą oko przechodniów.
Tak jak kiedyś w klasztorach rozdawany
był chleb, tak dzisiaj należy dzielić się
prawdą o Bogu i o wiecznym przeznaczeniu człowieka. Nie możemy dać
światu większego bogactwa, jak tylko
Jezusa Mistrza Drogę, Prawdę i Życie.
Mikrofon, ekran, maszyna drukarska są
naszą amboną. Drukarnia, księgarnia,
studio nagrań, pokój redakcyjny są naszym
kościołem, w którym przepowiadamy
Ewangelię”. bł. Jakub Alberione, założyciel
paulistów.
Za: www.paulus.org.pl

Witryna Tygodnia

DLACZEGO WIARA NAUKĘ NAS OGŁUPIA?
Wystarczy jeść więcej owoców, a od razu
zmniejszy się ryzyko zachorowań. Lampka
czerwonego wina chroni przed zawałem, a
codzienny spacer na świeżym powietrzu
wydłuża życie. Dzisiaj takie oczywistości i
slogany przyobleka się w naukowe szaty.
Bo kiedy słowa padną z ust eksperta,
wszystko brzmi poważnie i przekonująco.
Jednak nieustannie powtarzane, często
skłaniają ludzi do porzucenia osobistego
myślenia i krytycyzmu.

Autor nie próbuje obwiniać naukowców, że
wynaleźli żarówkę, internet czy szczepionkę przeciwko ptasiej grypie. Demaskuje jednak takie podejście do nauki, które
czyni z niej bożka, domagającego się
bezdyskusyjnego posłuchu. Równocześnie
pragnie przywrócić do łask zdrowy
rozsądek, by nie dać się ogłupić pozorami
naukowości
Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy
wydanie: pierwsze
format: 136×210 mm
oprawa: miękka
stron: 152
ISBN: 978-83-7767-033-0
cena: 24.90 zł

Reinhold Kreissl błyskotliwie, niekiedy
wręcz ironicznie, ujawnia obszary rzeczywistości, w których naiwna wiara w
naukę sprawia, że rezygnujemy z własnej
dociekliwości.
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Odeszli do Pana

ŚP. KS. JANUSZ ANDRZEJ DUCZKOWSKI (1939-2012) SChr
W sobotę, 28 lipca 2012 r., po długiej
walce z chorobą nowotworową, odszedł do
Pana w wieku 72 lat śp. ks. Andrzej Duczkowski SChr – urzędujący Prokurator
Generalny Towarzystwa Chrystusowego
dla Polonii Zagranicznej, do niedawna
pracownik
Papieskiej
Rady
ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących i wieloletni oddany duszpasterz
Polaków w Rzymie i we Włoszech. Prokurator Generalny odpowiada za kontakty
zgromadzenia z Watykanem.

czasie był również duchowym opiekunem
kleryków-żołnierzy z pobliskiej jednostki
wojskowej. W latach 1969-1978 był
duszpasterzem Polaków w Australii i równocześnie
w
latach
1974-1977
ekonomem wiceprowincji chrystusowców
w tym kraju.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w
środę, 1 sierpnia, Mszą Świętą o
godz. 10.00 w kościele polskim pw. św.
Stanisława BM w Rzymie przy Via delle
Botteghe Oscure 15. Złożenie ciała śp. ks.
Andrzeja na miejsce spoczynku będzie
miało miejsce o godz. 12.00 na cmentarzu
przy Prima Porta.
Urodził się 16 grudnia 1939 r. w Warszawie. Dnia 14 sierpnia 1957 r. wstąpił do
Towarzystwa Chrystusowego. 7 września
1957 r. rozpoczął kanoniczny nowicjat w
Bydgoszczy. Pierwszą profesję zakonną w
Towarzystwie Chrystusowym złożył 8
września 1958 r. w Morasku, zaś
dozgonną 8 września 1961 r. w Poznaniu.
W latach 1958–1966 odbył studia filozoficzno-telogiczne w Wyższym Seminarium
Duchownym w Poznaniu. Studia te musiał
przerwać w latach 1961-1963 na skutek
wcielenia do jednostki kleryckiej i odbywania zasadniczej służby wojskowej. Dnia
4 czerwca 1966 r. w Poznaniu przyjął
święcenia prezbiteratu z rąk ks. bpa Franciszka
Jedwabskiego.
Po
przyjęciu
święceń kapłańskich w latach 1966-1969
był katechetą w parafii pw. Św. Piotra i
Pawła w Szczecinie-Podjuchach. W tym

W 1978 r. rozpoczął się etap rzymski w
życiu ks. Janusza A. Duczkowskiego SChr.
W Rzymie był między innymi: duszpasterzem Polaków, współpracownikiem i
sekretarzem
Centralnego
Ośrodka
Duszpasterstwa Emigracyjnego, administratorem Hospicjum św. Stanisława. Pod
koniec 1981 r. zainicjował i prowadził
pracę duszpasterską w specjalnych
włoskich obozach dla uchodźców z Polski
w Latinie i Capui. Dla zobrazowania
zakresu potrzeb duszpasterskich w tych

obozach warto przypomnieć, że pod
koniec 1987 r. liczba Polaków oczekujących na wyjazd do innych państw
przekroczyła 14 tysięcy. Była to swoistego
rodzaju „parafia w drodze”. W latach 19832011 był pracownikiem Papieskiej Rady
Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych.
Uczestnicząc w licznych kongresach oraz
konferencjach naukowych popularyzował
tematykę migracyjną. Również jako pracownik Papieskiej Rady swoją postawą
wskazywał na troskę Stolicy Apostolskiej o
zapewnienie opieki duszpasterskiej emigrantom, pokonując niemal każdej niedzieli
prawie 500 kilometrów, aby dotrzeć z
kapłańską posługą do trzech ośrodków
polonijnych
(Latina,
Caserta,
Mondragone).
Dnia 17 września 2007 r., przez XI Kapitułę Generalną został wybrany prokuratorem
generalnym Towarzystwa Chrystusowego
dla Polonii Zagranicznej. W ostatnich
latach życia, pomimo walki z chorobą
nowotworową, w dalszym ciągu z
oddaniem wypełniał urząd prokuratora
generalnego Towarzystwa oraz systematycznie otaczał opieką duszpasterską
Polaków we Włoszech. Pod koniec 2011 r.
podjął się organizowania i prowadzenia
nowego domu prokuratury Towarzystwa
Chrystusowego w Rzymie – „Casa Augusta”. Z charakterystycznymi dla siebie
życzliwością i oddaniem przyjmował w tym
domu chrystusowców pielgrzymujących do
Wiecznego Miasta. W dniu 72. urodzin, 16
grudnia 2011 r., w dowód uznania dla jego
pracy na rzecz migrantów został przez
Ojca Świętego Benedykta XVI odznaczony
papieskim Krzyżem PRO ECCLESIA ET
PONTIFICE.
Za:www.chrystusowcy.pl

ŚP. KS. ZYGMUNT CZEKAŃSKI (1929-2012) CM
Dnia 25 lipca 2012 w Krakowie odszedł do
wieczności
ks. Zygmunt
Czekański
CM. Urodził się 03.05.1929 r. w Rozdole
(w archid. lwowskiej), do Zgromadzenia
wstąpił 7 października 1949r., śluby złożył
15 grudnia 1951 r., Święcenia kapłańskie
otrzymał 24 czerwca 1956 r.
Urodził się 3 maja 1929 roku w Rozdole
nad
Dniestrem,
w
województwie
stanisławowskim. W 1945 roku został wraz
z rodziną wysiedlony do Kluczborka. Po
ukończeniu studiów w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Misjonarzy w
Krakowie, przyjął święcenia kapłańskie 24
czerwca 1956 roku. W roku 1975 ukończył

studia w Akademii Teologii Katolickiej w
Warszawie.
Przez wiele lat pracował w duszpasterstwie parafialnym w Ignacowie (koło
Mińska Mazowieckiego), Słubicach nad
Odrą i Bydgoszczy. Przez 17 lat był proboszczem w Gozdnicy. Następnie sześć
lat pracował w Wyższym Seminarium
Duchownym w Gościkowie-Paradyżu (w
diecezji zielonogórsko-gorzowskiej) jako
ojciec duchowny. Później 10 lat był
kapelanem Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie
nad Wisłą. Od września 2001 roku pracował w parafii NMP z Lourdes w Krakowie
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Placówki Kapłańskiej posługi:
1956-1957 Kraków Stradom
1957-1959 Słubice, katecheta
1959-1960 Jordanowo, proboszcz
1960-1969 Bydgoszcz św. Wincenty,
katecheta, kapelan szpitala
1969-1986 Gozdnica, proboszcz
1986-1992 Gościkowo-Paradyż, superior,
ojciec duchowny
1992-2001 Chełmno, kapelan Sióstr
Miłosierdzia, asystent
2001-2012 Kraków NMP z Lourdes,
duszpasterz, rezydent.
Za: www.misjonarze.pl

ŚP. O. ALFONS STRANCICH (1933-2012) OMI
Dnia 24 lipca zmarł po długoletniej
chorobie o. Alfons Strancich. Odszedł w
wieku 79 lat, 55. roku kapłaństwa i 60. roku
życia zakonnego. Był wieloletnim rekolekcjonistą, ekonomem i dyrektorem admin-

istracyjnym
Drogi".

dwumiesięcznika

,,Misyjne

kościele pw. św. Stanisława Kostki w Lublińcu. Następnie odbędzie się pogrzeb na
lublinieckim cmentarzu.

Msza pogrzebowa w intencji o. Alfonsa
odbędzie się 28 lipca o godz. 11.00 w

Za: www.oblaci.pl

ŚP. KS. FRANCISZEK FERUGA (1922-2012) SChr
Dnia 29 lipca 2012 r. w Marayong o godz.
2 (czasu miejscowego) odszedł do Pana
śp. ks. Franciszek Feruga, kapłan Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii
Zagranicznej – wieloletni duszpasterz
Polaków w Australii. Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Franciszka Ferugi, rozpoczną
się w czwartek, 2 sierpnia modlitwą różańcową o godz. 13:30, zaś następnie o
godz. 14.00 będzie celebrowana Msza
Święta pogrzebowa w Sanktuarium Matki
Bożej Częstochowskiej w Marayong.
Złożenie ciała śp. ks. Franciszka na
miejsce spoczynku będzie miało miejsce o
godz. 15:30 na Pine Grove Lawn Cemetery.

października 1954 r. Profesję dozgonną
złożył 26 października 1957 r. w Rzymie,
zaś święcenia prezbiteratu przyjął również
w Wiecznym Mieście dnia 25 października
1959 r. z rąk ks. abpa Hektora Cunial.

Po przyjęciu święceń był prefektem w
Instytucie M.B. Częstochowskiej w Roubaix we Francji. W latach 1961-1963 był
duszpasterzem Polaków w Niemczech
(Essen). W 1963 r. został skierowany do
Australii, gdzie pracował w ośrodkach
duszpasterstwa polonijnego: Maitland,
Newcastle, Hobart, Gippsland, Canberra,
Auckland, Dandenong, Adelaide, Bankstown, Miller. Od 2005 r. rezydował w „Domu Brata Alberta” w Marayong (Sydney).
Zmarł dnia 29 lipca 2012 r.
Śp. ks. Franciszka Ferugę otaczamy
modlitwą w nadziei, że po trudach
kapłańskiego życia oddanego Bogu i Polonii zgodnie z charyzmatem Towarzystwa
Chrystusowego
odszedł
do
Domu
Ojca. Requiescat in pace!
Za: www.chrystusowcy.pl

Śp. ks. Franciszek Feruga SChr urodził się
4 kwietnia 1922 r. w Mostach koło
Cieszyna. Dnia 26 października 1953 r. w
Hesdigneul-lès-Béthune
(Francja)
rozpoczął kanoniczny nowicjat w Towarzystwie Chrystusowym zakończony
złożeniem pierwszej profesji zakonnej 26

ŚP. KS. VICTOR ANTONIO MARTINEZ CABRERA (1982-2012) SDB
Nowo wyświęcony kapłan salezjanin ks.
Victor Antonio Martinez Cabrera zginął w
niedzielę 29 lipca, w tragicznym wypadku
drogowym. Jechał z rodziną i przyjaciółmi
do Puerto Plata, swojego rodzinnego miasta, aby odprawić Mszę św. prymicyjną.

Ks. Victor Martinez urodził się 17 września
1982 r. w Puerto Plata. Wstąpił do aspirantatu salezjańskiego „Dominik Savio” w
Jarabacoa w 2000 roku, a ostatnie cztery
lata spędził na studiach w Studentacie
Teologicznym w Guadalajara, w Meksyku.

Ks. Martinez przyjął sakrament Święceń
kapłańskich w sobotę po południu w
kościele pw. Maryi Wspomożycielki w
Jarabacoa, którego udzielił mu bp Julio
César Corniel, biskup Puerto Plata, i
przygotowywał się do odprawienia swojej
Mszy św. prymicyjnej w obecności rodziny
i przyjaciół.

Ks. Salvador Cleofás Murguía Villalobos,
Inspektor Meksyku-Guadalajara, skierował
list di Salezjanów i Rodziny Salezjańskiej
Antyli, w którym pisze: “W ogóle
wszystkich nas smuci informacja o śmierci
każdego z naszych współbraci czy
członków rodziny, ale dzisiaj w sposób
szczególny smucimy się z powodu śmierci
ks. Víctora, ponieważ został on wyświęcony zaledwie poprzedniego dnia”.!
Za: www.infoans.org

W wypadku zginęli także brat i bratowa
księdza, i została także ranna dziewczyna
z Tlaquepaque, która obecnie przebywa w
szpitalu w Santo Domingo. Śmierć kapłana
pogrążyła w wielkim bólu całą Rodzinę
Salezjańską, która dopiero co przeżywała
radość
z
powodu
jego
święceń
kapłańskich.

Ks. Víctor Pichardo, Inspektor salezjanów
z Antyli, przekazał tę smutną wiadomość
do wszystkich domów, których przedstawiciele uczestniczyli we Mszy św. na
zakończenie
obozu
“Szczęśliwi
z
Księdzem Bosko”, a którzy brali także
udział w jego święceniach kapłańskich,
spędzili z młodym kapłanem salezjaninem
pierwsze godziny poranne i otrzymali jego
błogosławieństwo.
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ZAPRASZAMY	
  DO	
  KORZYSTANIA	
  Z	
  OFERT	
  FORUM	
  WSPÓŁPRACY	
  MIĘDZYZAKONNEJ	
  DLA	
  
ZAKONÓW	
  I	
  INSTYTUCJI	
  ZAKONNYCH:	
  
	
  
KARTY	
  RABATOWE	
  E-‐PRUF	
  W	
  SIECI	
  APTEK	
  „DBAM	
  O	
  ZDROWIE”	
  
Forum	
   rozsyła	
   karty	
   rabatowe	
   do	
   aptek	
   „Dbam	
   o	
   zdrowie”,	
   które	
   upoważniają	
   do	
   korzy-‐
stania	
  ze	
  zniżek	
  w	
  	
  wysokości	
  7%	
  na	
  wszystkie	
  produkty	
  oferowane	
  w	
  sieci	
  Aptek	
  DOZ,	
  z	
  
wyłączeniem	
   produktów	
   refundowanych.	
   Karty	
   te	
   są	
   zgodne	
   z	
   nowymi	
   przepisami	
  
farmaceutycznymi	
  i	
  zastępują	
  dotychczas	
  używane	
  karty	
  zakonne.	
  Prosimy	
  o	
  zgłas-‐
zanie	
  do	
  Forum	
  adresów,	
  na	
  które	
  mają	
  zostać	
  wysłane	
  karty.	
  
	
  
PLATFORMA	
  ZAKUPOWA	
  
	
  
Poprzez	
   PLATFORMĘ	
   można	
   się	
   zaopatrzyć	
   w	
   artykuły	
   spożywcze,	
   chemiczne,	
   biurowe,	
  
dewocjonalia	
   i	
   gastronomiczne.	
   Wszystkie	
   zamówione	
   towary	
   są	
   dowożone	
   bezpo-‐
średnio	
  do	
  zamawiającego	
  bez	
  dodatkowej	
  opłaty	
  za	
  transport	
  (wyjątkiem	
  są	
  produk-‐
ty	
  dla	
  gastronomii).	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Aby	
   korzystać	
   z	
   PLATFORMY	
   należy	
   dokonać	
   rejestracji	
   wypełniając	
   formularz	
   zgłosze-‐
niowy	
  pod	
  adresem:	
  www.forumwm.pl	
  	
  
	
  
ZAKUP	
  TAŃSZEGO	
  PALIWA	
  (benzyna,	
  olej,	
  gaz)	
  NA	
  STACJACH	
  ORLEN	
  I	
  BLISKA	
  
Zapraszamy	
  do	
  przystąpienia	
  do	
  programu	
  BIZNESTANK:	
  
Jest	
  on	
  dostępny	
  na	
  	
  stacjach	
  ORLEN	
  i	
  BLISKA	
  oznakowanych	
  logo	
  BIZNESTANK.	
  Aby	
  przy-‐
stąpić	
  do	
  programu	
  należy	
  udać	
  się	
  na	
  stację	
  ORLEN	
  z	
  dokumentami	
  -‐	
  kserokopiami:	
  
• zaświadczenie	
  o	
  posiadaniu	
  przez	
  zakon	
  osobowości	
  prawnej,	
  dekret	
  o	
  powoła-‐
niu	
  działalności	
  gospodarczej	
  przez	
  zakon	
  lub	
  dekret	
  o	
  powołaniu	
  zakonu,	
  
• 	
  numer	
   NIP,	
   REGON,	
   wykaz	
   nr	
   rejestracyjnych	
   pojazdów,	
   na	
   jakie	
   mają	
   być	
   wy-‐
dane	
  karty.	
  	
  
Podstawowy	
  rabat	
  po	
  wydaniu	
  kart	
  wynosi	
  po	
  rejestracji:	
  4	
  gr/litr	
  na	
  stacjach	
  ORLEN	
  i	
  1	
  
gr/litr	
   na	
   stacjach	
   Bliska.	
   Pełny	
   rabat	
   -‐	
   8	
   gr/litr	
   (na	
   stacjach	
   Bliska	
   5	
   gr/litr)	
   można	
   uzy-‐
skać	
  	
  zgłaszając	
  	
  mailowo	
  (na	
  adres:	
  Jolanta@forumwm.pl	
  )	
  następujące	
  informacje:	
  
datę	
   wydania	
   kart,	
   numer	
   stacji,	
   która	
   	
   wydała	
   karty,	
   numery	
   kart,	
   numer	
   NIP	
   zakonu,	
  
Koszt	
  wydania	
  jednej	
  karty:	
  10	
  zł	
  	
  
	
  
TAŃSZY	
  WĘGIEL	
  
Oferujemy	
  możliwość	
  zamówienia	
  węgla	
  w	
  korzystnych	
  cenach	
  (orzech	
  I,	
  orzech	
  II,	
  ekogro-‐
szek,	
  kostka,	
  koks).	
  Bliższych	
  informacji	
  udziela	
  Forum	
  Współpracy	
  Międzyzakonnej.	
  	
  
	
  
Dane kontaktowe:
Forum Współpracy Międzyzakonnej
Jolanta Dembowska
ul. Benedyktyńska 37, 30-398 Kraków
tel.: 0048 12 688 52 58, tel. kom.: 502 155 829, fax: 0048 12 259 50 25,
e-mail: jolanta@forumwm.pl, nasza strona: www.forumwm.pl
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