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Wiadomość tygodnia

WNIEBOWZIĘTA KRÓLOWA
relacje z zakonnych sanktuariów

Jasna Góra
Na Jasnej Górze uroczystości Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny obchodzone
są w sposób szczególny – to tu, na uroczystość Wniebowzięcia 15 sierpnia, ze
wszystkich zakątków Polski wędrują piesze pielgrzymki. Według statystyk w tym
roku w dniach od 1 do 15 sierpnia do
Częstochowy dotarły 54 piesze pielgrzymki, a szło w nich ponad 80 tys. osób.
Zarówno piesi pielgrzymi, jak i ci, którzy
dojechali na uroczystość różnymi środkami lokomocji, biorą udział w centralnej,
uroczystej Sumie, rozpoczętej na jasnogórskim Szczycie o godz. 11.00. Od
wczesnych godzin rannych sanktuarium
wypełnione jest tysiącami wiernych – w
uroczystościach brało udział ok. 90 tys.
wiernych. Sumie Pontyfikalnej przewodniczył Prymas Polski i metropolita gnieźnieński abp Józef Kowalczyk. Homilię
wygłosił abp Wacław Depo, metropolita
częstochowski.

Słowa pozdrowienia do pielgrzymów z
Castel Gandolfo skierował papież Benedykt XVI: „Dzisiaj pragnę pozdrowić
wszystkich, którzy pielgrzymują na Jasną
Górę. Niech Wniebowzięcie Matki Bożej
przypomina nam, że celem naszej ziemskiej wędrówki jest niebo. Pielgrzymując
uczmy się od Niepokalanej zawierzenia
Bogu, pełnienia Jego woli i służby braciom. Prośmy Ją: do Syna Swego nas

prowadź, z Nim nas pojednaj, Synowi
Swemu nas polecaj, Jemu nas oddawaj. Z
serca wam błogosławię”.
W imieniu Jasnej Góry wszystkich zebranych witał generał Zakonu Paulinów o.
Izydor Matuszewski. Wskazując na Maryję
Wniebowziętą, o. I. Matuszewski podkreślał: „Celem naszego życia jest życie w
Bogu, który jest Dawcą życia. My także
możemy dostąpić pełni życia w światłości
przed obliczem Boga, pod warunkiem, że
będziemy ludźmi życia, obrońcami życia,
w każdym jego wymiarze”.
Generał Zakonu przywołał postać Sługi
Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego,
który w Jasnogórskich Ślubach Narodu
wołał o poszanowanie ludzkiego życia na
każdym jego etapie. „’Obowiązkiem naszym – mówił w 1977 roku – jest zarówno
uszanowanie życia nienarodzonych, jak i
zachowanie życia tych, którzy wokół nas
żyją. Idzie o to, aby na nikogo nie podnosić ręki, aby w Ojczyźnie naszej nie było
płaczących, prześladowanych, dręczonych
– bez słusznej racji (…) czy na skutek
tego, że ktoś ma inne przekonania.
Wszystko to wchodzi w zakres obowiązku
obrony życia’” – cytował słowa kard. Wyszyńskiego o. Matuszewski.
„Zdobądźmy się zatem na pokorę i odwagę modlitwy i postu, aby sprowadzić Moc z
Wysoka, która obali mury oszustwa i
kłamstwa, zasłaniająca przed oczyma
wielu naszych braci i sióstr niegodziwość
czynów i ustaw wrogich życiu i wzbudzi w
ich sercach postanowienia i zamiary inspirowane cywilizacją życia i miłości” – podkreślił generał paulinów. Przypomniał, że
Pielgrzymi Warszawscy w tym roku dziękują za 25 lat dzieła Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego – modlitwy ogromnej
rzeszy ludzi pragnących budzić i budować
cywilizację życia. Powitanie zakończył
wezwaniem do modlitwy „o prawdziwą
przyszłość, o przyszłość życia po polsku
na ojczystej ziemi”. Za: www.jasngora.com
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Kalwaria Zebrzydowska
Procesję Wniebowzięcia NMP poprzedziła
Msza św. koncelebrowana na Dolinie
Jozafata przed kościołem Grobu MB.
Przewodniczył jej i kazanie wygłosił Wikary klasztoru kalwaryjskiego - O. Antoni
Kluska. Po Mszy św. figura Wniebowziętej
została przeniesiona w uroczystej procesji
do bazyliki. Procesję poprowadził Prowincjał OO. Bernardynów - O. Jarosław Kania
oraz O. Egidiusz Włodarczyk (od ostatniej
stacji do Placu odpustowego). Krocząc w
barwnej procesji wysłuchaliśmy kazań,
które koncentrowały się wokół tajemnicy
królewskiej godności Maryi w nawiązaniu
do 125 rocznicy koronacji obrazu Matki
Bożej Kalwaryjskiej (15.08.1887) i 25
rocznicy wręczenia Złotej Róży przez Jana
Pawła II (10.061987).

Po przybyciu procesji z figurą Wniebowziętej do Ołtarza polowego rozpoczęła
się uroczysta Msza św. koncelebrowana
pod przewodnictwem metropolity krakowskiego ks. kard. Stanisława Dziwisza. W
koncelebrze udział wzięli kard. Stanisław
Nagy, który wygłosił Słowo Boże do licznie
zgromadzonych pielgrzmów, ks. bp Jan
Szkodoń oraz o. bp Damian Muskus.
Na zakończenie Eucharystii słowa podziękowania do przybyłych Gości i wszystkich
Pielgrzymów skierował Kustosz Sanktuarium - o. Gracjan Kubica. Ks. kard. Stanisław Dziwisz poświęcił zioła i kwiaty, a po

odmówieniu Modlitwy zawierzenia bł. Jana
Pawła II udzielił swego pasterskiego błogosławieństwa.
Następnie cała asysta liturgiczna udała się
w procesji z figurą Wniebowziętej do bazyliki. Po krótkiej modlitwie u stóp Matki
Bożej Kalwaryjskiej, ks. kardynał poświęcił
obraz upamiętniający ostatnią Mszę św.
Ojca św. Jana Pawła II na ziemiach polskich sprawowaną 19.08.2002 w Kalwarii
Zebrzydowskiej.
Za: www.kalwaria.eu

Licheń
Blisko 20 tysięcy wiernych przybyło dziś
do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu
Starym na obchody uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Głównej Mszy św. przed Cudownym Obrazem
Matki Bożej Licheńskiej o godz. 12:00
przewodniczył biskup senior diecezji włocławskiej Bronisław Dembowski.

W homilii bp Dembowski powiedział:
"Maryja jest dla nas wzorem pokory. Radujemy sie z tego, że Chrystus Pan zabrał
ją do nieba z duszą i ciałem. I tam ona
wstawia sie za nami." Nawiązał także do
flagi Unii Europejskiej jako do symbolu
zaczerpniętego z jednego z dzisiejszych
czytań: "Gdy słuchaliśmy pierwszego
dzisiaj czytania z Księgi Apokalipsy św.
Jana Apostoła, usłyszeliśmy o wielkim
znaku na niebie - niewiasta obleczona w
słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej
głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Oby
wszyscy odpowiedzialni za kraje UE zrozumieli co znaczy chorągiew UE - dwanaście gwiazd złotych na niebieskim tle. Pod
natchnieniem tych słów autor projektu tej

chorągwi to właśnie wziął pod uwagę.
Obyśmy pamiętali, o tym, że ta chorągiew
jest uwielbianiem Maryi." Na zakończenie
liturgii zostały poświecone kwiaty, zioła i
pierwociny ziemi, które przynieśli z sobą
wierni, gdyż zgodnie z ludową tradycją
uroczystość Wniebowzięcia jest także
powszechnie znana jako Święto Matki
Bożej Zielnej.
Za: www.lichen.pl

Święta Lipka
W środę 15 sierpnia 2012 r., z udziałem
licznych pielgrzymów i gości, pod przewodnictwem ks. abpa Celestino Migliore,
Nuncjusza Apostolskiego, przeżywaliśmy
w Sanktuarium w Swiętej Lipce uroczystość odpustową ku czci Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny.
W ramach trwających w naszej parafii
uroczystości odpustowych, we wtorek, 14
sierpnia o godz. 12.00 odprawiona została
Msza św. dla chorych, połączona z sakramentem namaszczenia. Mszy św.
przewodniczył O. Leszek Mądrzyk SJ, z
Warszawy. W Wigilię Wniebowzięcia, we
wtorek, Mszy św. o godz. 18.00, przewodniczył ks. dr Paweł Rabczyński, Rektor
Wyższego
Seminarium
Duchownego
Hosianum. Po Mszy św. rozpoczęło się
czuwanie modlitewne. Apel Maryjny o
godz. 21.00. Po Apelu - Nocne Czuwanie
do godz. 5.00 rano, połączone z Mszą św.
o północy.
Za: www.swlipka.org.pl

Kalwaria Pacławska
Kilkadziesiąt tysięcy wiernych wzięło
udział w tegorocznych obchodach Wielkiego Odpustu w Kalwarii Pacławskiej,
który trwał od soboty, 11. sierpnia, do
środowej uroczystości Wniebowzięcia
NMP. Pogoda w tym roku stała się nie
lada wyzwaniem dla każdego, kto w tym
czasie przebywał w pobliżu kalwaryjskiego
wzgórza. Mimo chłodu, rzęsistego deszczu i uciążliwego wiatru wierni wytrwale
podążali Dróżkami Matki Bożej i Pana
Jezusa rozważając tajemnice z życia
Maryi i Jej Syna.

Jak co roku i tym razem najliczniejsze
grupy pielgrzymów - w tym prawie dwustuosobowa grupa ze Lwowa - dotarły na
obchody Pogrzebu Matki Bożej, które
odbyły się w poniedziałek, 13. sierpnia.
Pątnicy przeszli z kościoła do domu Matki
Bożej a następnie do Jej grobu z figurą
Matki Bożej Zaśniętej.
Wśród wielu gości odwiedzających w tych
dniach Kalwarię był metropolita przemyski,
abp Józef Michalik, który przewodniczył
Mszy św. w wigilię uroczystości Wniebowzięcia NMP. W czasie homilii zwrócił
uwagę na wyjątkową postawę Maryi, jaką
było dogłębne słuchanie słów Boga i zachowywanie ich w życiu.

Trzeba na nowo usłyszeć głos historii i go
zobaczyć. Rocznica cudu nad Wisłą jest
dowodem na działanie Boga. My Polacy
doświadczyliśmy tego i teraz jest najwyższy czas, by skończyć batalię nienawiści,
a odpowiedzieć głosem pokoju. Chrystus
dał nam taką drogę - pokoju i przebaczenia, żeby nie powtórzyła się tragedia nienawiści - mówił do wiernych abp Michalik.
14. sierpnia w nocy odbyła się uroczysta
procesja z figurą Matki Bożej Wniebowziętej z kościoła do kaplicy św. Rafała, a po
niej tradycyjna Msza św. neoprezbiterów
franciszkańskich z ich błogosławieństwem.
Od wczesnych godzin porannych do
Sanktuarium napływają pielgrzymi, niektórzy przyjechali już o szóstej rano na procesję, by uczestniczyć w święcie przypominającym, że Maryja z duszą i ciałem
została wzięta do nieba.
Za: www.franciszkanie.pl

Wiadomości krajowe
Modlitwa przy celi śmierci
Św. Maksymiliana
Setki ludzi z różnych stron polskich pielgrzymowało 14 sierpnia do celi śmierci św.
Maksymiliana Marii Kolbego w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz w Oświęcimiu w związku z przypadajacą 71. rocznicą męczeńskiej śmierci
franciszkanina. Biskupi uczestniczący w
uroczystościach
oraz
przedstawiciele
franciszkanów złożyli kwiaty i modlili się
przed Mszą w celi śmierci o. Kolbego.

metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, a
okolicznościowe kazanie wygłosił ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej bp Tadeusz Rakoczy.

Przy bloku śmierci sprawowana była uroczysta msza św. Liturgii przewodniczył
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Przy ołtarzu zgromadzili się ponadto: arcybiskup Bambergu Ludwig Schick, franciszkanie z kraju i zagranicy oraz kapłani diecezjalni. Bp Rakoczy powiedział, że św.
Maksymilian w miejscu, gdzie panowała
pogarda i nienawiść do Boga i człowieka
„wygrał wojnę, odniósł zwycięstwo” dzięki
wierze i miłości, jaką posiadał. Zwycięstwo
to porównał do zwycięstwa Chrystusa na

Kalwarii. Zdaniem biskupa św. Maksymilian nie był nadzwyczajny, ale zwyczajny i
normalny, takim, jakim powinien być człowiek, a niezwyczajnymi, nienormalni ludźmi byli jego oprawcy. „Zwyczajny człowiek,
normalny człowiek, po prostu człowiek nie
dopuszcza się zbrodni, daje świadectwo
Chrystusowi i miłości” – przekonywał ordynariusz diecezji. „Być człowiekiem to znaczy być bohaterem, to poświęcać się, to
ofiarować się w imię miłości, dobra i prawdy, to być wielkim” – dodał. Na koniec
kazania biskup złożył pielgrzymom życzenia, aby swoje życie czynili lepszym, żeby
wspomagali tych, który potrzebują naszej
pomocy, aby służyli wiernie Bogu i konsekwentnie postępowali za Maryją na drodze
do świętości”. „Jestemy wezwani do miłości, do jedności, do pokoju. Niech pamięć
o tym Męczenniku Miłości, pomaga nam
iść bez wahania, bez kompromisu za
Chrystusem i Jego Ewangelią”.
Rano, zanim pątnicy przybyli do Auschwitz
w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach wzięli udział w nabożeństwie „Transitus”, upamiętniającym śmierć, przejście o.
Kolbego z tego świata do nieba.
Za: www.franciszkanie.pl

Kazanie prowincjała w Katowicach
przed zapoczątkowaniem obecności
dominikanów w tym mieście
O trzech rzeczywistościach życia duchowego – adoracji, Najświętszej Marii Panie i
głoszeniu Słowa Bożego – mówił prowincjał polskich dominikanów o. Krzysztof
Popławski w homilii wygłoszonej w archikatedrze katowickiej 17.08, w uroczystość
świętego Jacka, założyciela polskiej prowincji zakonu oraz patrona metropolii
katowickiej. Uroczystej mszy świętej przewodniczył abp Wiktor Skworc metropolita
katowicki.

Homilię w czasie Mszy św. wygłosił prowincjał polskich dominikanów o. Krzysztof
Popławski. Podkreślił w niej znaczenie
wdzięczności w życiu wyznawców Jezusa
Chrystusa. „Mamy za co dziękować Bogu,
w wymiarze osobistym, ale i w wymiarze
naszego kraju. Nie zwalnia nas to z krytycznej oceny rzeczywistości w jakiej żyjemy, niemniej u podstaw winna być
wdzięczność Bogu i ludziom za to, co
otrzymujemy” – mówił o. Popławski. Kaznodzieja dodał, że dla dominikanów w
Polsce dzisiejsza uroczystość jest szczególnym powodem wdzięczności, ponieważ
bracia kaznodzieje zaczną posługiwać w
tutejszym Kościele, w diecezji, której patronuje i z której pochodzi św. Jacek. (…)

Tym razem celem spotkania było zapoznanie uczestników z jednym z dzieł napisanych przez św. Teresę z Awili „Twierdza
wewnętrzna”. Spotkanie rozpoczęło się w
piątek 17 sierpnia o godz. 15.00 modlitwą
przed ikoną Chrystusowego Oblicza wystawioną w kościele. Była to modlitwa w
ciszy przeplatana śpiewem, którą prowadziła Wspólnota Communio Crucis z Lublina wraz z zespołem „Twoje niebo” z Przemyśla.

W Mszy św. wzięli udział pracownicy archidiecezjalnych instytucji przede wszystkim mediów oraz bracia dominikanie mający rozpocząć pracę w katowickiej parafii.
Dominikanie od wielu lat starali się o
otwarcie klasztoru na Ziemi Śląskiej, skąd
pochodził św. Jacek. W 2007 r., w 750.
rocznicę śmierci św. Jacka o możliwości
przybycia dominikanów do Katowic o.
Popławski rozmawiał z ówczesnym metropolitą abpem Damianem Zimoniem, jednak
wówczas nie udało się znaleźć odpowiedniego rozwiązania. Gdy dziewięć miesięcy
temu metropolitą katowickim został arcybiskup Skworc odpowiedź na prośbę o zaproszenie dominikanów na Górny Śląsk
nadeszła błyskawicznie.
26 sierpnia pięciu dominikanów rozpocznie
pracę w centrum Katowic, w parafii pw.
Przemienienia Pańskiego przy ul. Sokolskiej 12. Z tej okazji swą obecność zapowiedział metropolita katowicki abp Wiktor
Skworc oraz prowincjał dominikanów o.
Krzysztof Popławski.
Za: www.dominikanie.pl

Saletyńskie centrum medialne
w Krakowie
W domu zakonnym w Krakowie na ul.
Suchej od 20 sierpnia 2012 roku, swoją
działalność rozpoczyna Saletyńskie Centrum Medialne. Nowy projekt Prowincji
saletynów obejmuje m.in.: stronę internetową www.saletyni.pl, Posłańca Matki
Bożej Saletyńskiej La Salette, oraz Public
Relations.

Abp Skworc przywitał dominikanów, którzy
pod koniec sierpnia rozpoczną pracę w
katowickiej parafii p.w. Przemienienia
Pańskiego. „Niech Boży Duch, duch świętych Dominika i Jacka, umacnia i prowadzi
was w tej nowej, pasjonującej misji, którą
katowicki Kościół – z ufnością i nadzieją –
wam powierza. Niech patron parafii, którą
wam powierzamy – Jezus Przemieniony i
przemieniający – wspiera was w pracy nad
przemianą ludzkich serc, by stawały się
żyzną glebą dla zasiewu Bożego słowa” –
powiedział metropolita katowicki.

rium Matki Bożej Szkaplerznej, a także
nowicjat. Spotkanie Młodych ma na celu
zapoznanie młodzieży z duchowością
Karmelu, zwłaszcza z licznymi Świętymi
tego Zakonu.

Wspólnotę zakonną tworzą: ks. Marcin
Ciunel – przełożony domu, ks. Karol Porczak, ks. Paweł Raczyński – redaktor
naczelny Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej La Salette, ks. Wiesław Węgrzyn –
referent powołaniowy, oraz ks. Grzegorz
Zembroń.
Za: www.saletyni.pl

Droga do Wewnętrznego Zamku,
czyli VIII Spotkanie Młodych ze
Świętymi Karmelu
Spotkanie Młodych ze Świętymi Karmelu
jest co roku organizowane przez karmelitów bosych Prowincji Krakowskiej w Czernej k. Krakowa. Znajduje się tutaj Sanktua-
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W trakcie modlitwy młodzi mieli możliwość
zapisania ważnego wydarzenia z życia na
płótnie rozciągniętym wzdłuż kościoła.
Mogli także symboliczne zapisywać własne
marzenia zapraszając Jezusa do swojego
życia, do swojej historii i do swoich planów.
Po kolacji rozpoczęło się przygotowanie
Liturgii. Po Eucharystii uczestnicy ruszyli w
drogę z Najświętszym Sakramentem w
procesji do kaplicy domu rekolekcyjnego
sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus (tam
w trakcie całego Spotkania uczestnicy
mieli możliwość indywidualnej adoracji w
ciszy).
Kolejnego dnia po śniadaniu konferencję
do uczestników wygłosił o. Damian Sochacki oraz stylizowane przestawienie na
czas epoki życia świętej Teresy (późne
średniowiecze / wczesny renesans) prowadzone przez Duszpasterstwo Akademickie Karmel z Krakowa. Po konferencji i
wprowadzeniu w modlitwę wewnętrzną był
czas na spowiedź, rozmowy indywidualne i
adorację. Po obiedzie o. Mariusz Wójtowicz i s. Marisława Proszko KDzJ wprowadzili młodzież w wędrówkę po mieszkaniach opisywanych w „Twierdzy wewnętrznej” przez św. Teresę, a symbolizujących
ludzką duszę. Wyszli na zewnątrz poza
mury starej klauzury (klasztor w Czernej
dawniej był klasztorem eremickim).
Idąc przez las badali obszar poza murami,
gdzie często człowiek doświadcza pokusy

rozproszenia i powierzchowności. Kolejno
wędrowcy skierowali się ku wnętrzu, aby
na powrót wejść do Twierdzy i zatrzymać
się na chwile w poszczególnych mieszkaniach. W ten sposób przekonali się o rozpiętości ludzkiego wnętrza i poznali dynamikę życia duchowego tam rozgrywającego się. W trakcie uczestnicy mięli okazję
wysłuchać także kilku świadectw. (…)
W tym roku naszymi szczególnymi gośćmi
Spotkania była grupa młodzieży ze Słowacji, która przybyła wraz z o. Pawłem Wojnowskim OCD i o. Duszanem Hricko OCD.
Uczestnicy otrzymali na pamiątkę publikacje naszego Wydawnictwa „Sposób modlitwy św. Teresy do Jezusa” autorstwa
Salvadora Ros Garcia OCD. Zakończenie
– spotkania miało miejsce w poniedziałek
20 sierpnia. W trakcie Spotkania młodzi
zostali zaproszeni do odważnego spojrzenia na siebie przez pryzmat kryształowej
twierdzy. Razem ze św. Teresą od Jezusa
odkrywali tę prawdę, że każdy z nas stworzony na obraz i podobieństwo Boże i jest
zaproszony do wędrówki z głąb, aby żyć
prawdą. Spoglądali uważnie na wewnętrzne komnaty i uczyli się rozpoznawania
prawdziwego Boga, który ukrywa się w
szczegółach naszego życia: w naszych
talentach i marzeniach, w codzienności.
Była to nasza wędrówka i zaproszenie do
odkrycia tego, kim jesteśmy i po co żyjemy.
W spotkaniu uczestniczyło ok. 200 osób.
Większość spośród nich to młodzież studiująca i pracująca. W najbliższych dniach
na stronie www.bosi.org.pl będzie dostępna foto galeria i materiały filmowe ze spotkania. Organizatorzy zapraszają na kolejne IX Spotkanie, które będzie miało miejsce w dniach: 16 – 19 sierpnia 2013 roku
w Czernej.
o. Paweł Porwit OCD

Spotkanie Młodzieży Szensztackiej
w Bydgoszczy
W dniach od 2 do 7 sierpnia 2012 roku w
Bydgoszczy na Piaskach odbyło się ogólnopolskie spotkanie Szensztackiej Młodzieży Żeńskiej.

W tegorocznych rekolekcjach uczestniczyły dziewczyny z diecezji: bydgoskiej, gli-

wickiej, koszalińsko-kołobrzeskiej i opolskiej. Należy podkreślić ogromne zaangażowanie dziewcząt z Bydgoszczy, które
przybyły na Spotkanie do Matki Zawierzenia zaraz po wyczerpującej pielgrzymce na
Jasną Górę. Oto ih relacja ze spotkania:
Rekolekcje prowadziły zacne Siostry: M.
Michalina i M. Marta. Przybliżały nam one
postać Ojca Kentenicha oraz każdego dnia
własnym przykładem pokazywały, jak żyć
zgodnie z zamiarem i planem Bożym.
Bardzo im dziękujemy za trud włożony w
„ogarnięcie” tych rekolekcji i zapał, z jakim
je prowadziły. Podczas tegorocznego
spotkania słuchałyśmy bardzo ubogacających konferencji pod hasłem „9 kroków z
Ojcem Kentenichem”. Oprócz tego w ciągu
dnia był też czas na pracę w grupach i
zabawę, które nas integrowały i dzięki
którym poznawałyśmy siebie nawzajem
oraz na modlitwę.(…)
Podsumowując… Te rekolekcje były przede wszystkim chwilą wytchnienia, odpoczynku z Bogiem oraz czasem wsłuchiwania się w Jego głos. Bliskość Sanktuarium
sprawiała, że bardzo wyraźnie mogłyśmy
czuć obecność Ukochanej Matki. Ona
codziennie pomagała wcześnie wstawać,
to Ona podtrzymywała głowę i powieki,
kiedy w ciągu dnia odbijało się nasze
wieczorne dyskutowanie, Ona bawiła się z
nami, tańczyła i śpiewała, Ona czuwała.
Wiecej na: www.szensztat.pl

skorzystać ze spowiedzi, lub kierownictwa
duchowego.
Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego
prowadzone są przez Centrum Apostolstwa i Duchowości Redemptorystów. Więcej informacji na temat tych i innych rekolekcji można uzyskać na stronie internetowej www.cadr.redemptor.pl.

Br. Jacek najlepszym maratończykiem wśród duchownych
W ubiegłą sobotę w Henrykowie, niedaleko
Wrocławia, odbył się I Międzynarodowy
Półmaraton Henrykowski. Na starcie biegu
stanęło ponad 440 biegaczy. Wśród nich
byli zawodnicy z Francji, Czech, Ukrainy i
USA.
W ramach półmaratonu odbyły się historyczne bo pierwsze Mistrzostwa Polski
Księży i Kleryków w Półmaratonie. Wystartował tam również franciszkanin brat Jacek
Bielecki z Krakowa.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego u redemptorystów w Krakowie
W dniach od 7 do 12 sierpnia w Domu
Rekolekcyjnym Matki Bożej Nieustającej
Pomocy w Krakowie odbyły się rekolekcje
uzdrowienia wewnętrznego. W rekolekcjach wzięło udział 45 osób. Wśród
uczestników były osoby świeckie, siostry
zakonne oraz alumn Wyższego Seminarium Duchownego.
Rekolekcje prowadził o. Paweł Drobot
CSsR wraz z ekipą osób świeckich posługujących przy Centrum Apostolstwa i
Duchowości Redemptorystów.
W świetle głoszonego słowa uczestnicy
powierzali Bogu trudne wydarzenia z historii ich życia, prosząc, aby Duch Święty
dotykał i uzdrawiał duchowe oraz emocjonalne rany. W czasie rekolekcji było wiele
czasu na osobistą adorację Najświętszego
Sakramentu w ciszy oraz na rozważanie
Pisma świętego według metody medytacji
św. Alfonsa Liguori. Dla wielu osób, które
przeżywały rekolekcje ważnym wydarzeniem było przystąpienie do sakramentu
pojednania i pokuty, który przeżyli jako
osobiste spotkanie z Miłosierny Ojcem.
Ojcowie redemptoryści, którzy mieszkają w
krakowskiej wspólnocie zakonnej, posługiwali codziennie uczestnikom, którzy chcieli
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Trasa o długości 21 kilometrów i 97 metrów usytuowana była w pięknych okolicach Henrykowa, a meta znajdowała się
przy opactwie Cystersów.
Bieg dla br. Jacka zakończył się sukcesem
ponieważ wśród 10 zgłoszonych księży i
kleryków zajął pierwsze miejsce, zdobywając tytuł Mistrza Polski w tej kategorii. Czas
jaki osiągnął to 1.26.06 godz. co jest jego
rekordem życiowym w półmaratonie. W
ogólnej klasyfikacji dało mu to 25 miejsce
na 441 zawodników, którzy ukończyli bieg.
Spośród mężczyzn najszybszy okazał się
Bartosz Mazerski ze Sztumu, który trasę
długości 21 kilometrów i 97 metrów pokonał w czasie 1.10.54 godz. Prawie osiem
minut więcej potrzebowała na to najlepsza
wśród kobiet, wrocławianka Katarzyna
Durak, jej czas to 1.18.49 godz.!
Za: www.zakonfranciszkanow.pl

Refleksja tygodnia

UPADEK GIGANTA
pallotyński misjonarz o największym kraju Afryki
Republika Demokratyczna Konga (RDC) to
kraj, w którym panuje całkowity chaos,
bezprawie i korupcja. Dla mnie, który po
raz pierwszy pojawił się w tym kraju w
1985 r. (wtedy jeszcze w Zairze), najbardziej irytujący jest fakt, iż lokalne władze
nie są absolutnie zainteresowane, by
inwestować w miejscową gospodarkę.

sposób naturalny w lasach tropikalnych i
wytwarzającego soki, z których można
produkować najwyższej jakości gumę. Już
Belgijscy urzędnicy kolonialni nie płacili za
to, co zabierali. Grając na animozjach
między plemionami, napuszczali jednych
na drugich. Strategia ciągle się powtarza.
Zmieniają się tylko aktorzy.

Zdobywane pieniądze giną w kieszeniach
skorumpowanych urzędników, i to wszystkich szczebli. A przecież kraj ten ma większy potencjał niż jakiekolwiek inne afrykańskie państwo – więcej diamentów i
złota, łatwiejsze rzeki do żeglugi, więcej
drzew i lepsze ziemie uprawne – co paradoksalnie sprawia, że upadek tego giganta
jest tym bardziej dotkliwy.

Kwintesencja Afryki

Większość terytorium Konga dawno temu
została już rzucona na pastwę siejących
bezprawie i przemoc. W ten sposób łatwiej
objąć kontrolę nad kopalniami, którymi
podzieliły się trzy rożne frakcje ze swoimi
„sojusznikami”: Prezydent Konga kontroluje diamenty i kobalt; Uganda dostała złoto i
drewno; a Rwanda cynę i koltan używany
do produkcji telefonów komórkowych.
Ciekawe, że od samego początku (od
1908 r.) „Wolne Państwo Kongo” było
areną grabieży. Zaczęło się pod koniec lat
osiemdziesiątych XIX wieku od kości słoniowej, która była wówczas najcenniejszym towarem, a w latach dziewięćdziesiątych punkt ciężkości przesunął się na
kauczuk. Faktycznie, jednym z wielu zasobów naturalnych Konga jest pewna odmiana gęstego bluszczu, występującego w

Kongo to kwintesencja całego doświadczenia Afryki. Pokazuje to, co od wieków
targało tym kontynentem, rozrywając go i
raniąc od środka: niewolnictwo, kolonializm, dyktatorskie rządy, bezprawie, rebelie. Kraj boryka się z brakiem prądu, bieżącej czystej wody i lekarstw. Jest trawiony
przez nieuleczalne choroby, epidemie i
głód. Mimo formalnie zawieranych traktatów pokojowych, wciąż dochodzi tu do
zamieszek rebeliantów. Najboleśniejszym
jest fakt, iż zwykli ludzie, którzy najbardziej
na tym cierpią, nawet nie wiedzą, kto z
kim, za co i w imię czego walczy. Oni
wiedzą tylko, że gdy słyszą zbliżających
się rebeliantów, muszą uciekać do lasu –
by przeżyć, a potem odbudowywać na
nowo zniszczone i ograbione ze wszystkiego chaty.
Złe duchy
Niedawno spotkałem się z następującą
paralelą: „Rwanda i Izrael, dwa małe państwa zamieszkiwane przez ludzi kierujących się pamięcią o wyrządzonej im
krzywdzie i starających się zdominować
militarnie sąsiadów”.

Coś chyba jest na rzeczy. Faktycznie, do
ludobójstwa w 1994 r., Rwanda była przez
wielu obcokrajowców uznawana za małe,
słabe państewko dręczone przez większych sąsiadów. Kiedy na początku lat
osiemdziesiątych ubiegłego wieku wylądowałem w tym kraju, pamiętam krążącą
wtedy – w formie dowcipu – wypowiedź
prezydenta Mobutu o rwandyjskim sąsiedzie: „Ten maleńki kraj z prezydentem bez
okularów!? Jestem w stanie go zająć popijając filiżankę kawy”.
Dziś, rząd kierowany przez Tutsich zapewnił państwu dużo silniejszą pozycję w
tym regionie Afryki. To fakt, iż mała Rwanda przytłoczona jest na mapie rozmiarami
Konga, ale przez ostatnie 15 lat to właśnie
ona najbardziej ciąży owemu gigantowi. W
1996 r., dowodzone przez Tutsich rwandyjskie wojska dokonały inwazji na Kongo;
w następnym roku obaliły Mobutu; a w
1998 r., te same siły obróciły się przeciw
Laurentemu Kabili, dając jednocześnie
początek konfliktowi, który trwa do dziś.
Jeden z dziennikarzy francuskich porównał
już ów konflikt do afrykańskiego wydania
„wojny stuletniej”.
W każdym razie, dla wielu Kongijczyków,
rządzący obecnie Rwandą Tutsi, są niczym złe duchy. Przeklinają ich nawet za
to, iż wyglądają inaczej.
Ks. Stanisław Stawicki SAC
RDC-Goma
Za: www.pallotyni.pl

Wiadomości zagraniczne

Początek kapituły generalnej
kapucynów
234 braci (169 delegatów, 55 urzędników –
tłumacze tekstów, tłumacze symultaniczni,
asystenci, eksperci i 10 braci do posługi)

pochodzących ze wszystkich stron świata
znalazło się w Rzymie, w Kolegium Międzynarodowym św. Wawrzyńca z Brindisi
na 84. Kapitule Generalnej Braci Mniejszych Kapucynów. Kapituła ta będzie
wyborczą (zostanie wybrany minister generalny – kadencja trwa sześć lat oraz
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ośmiu definitorów generalnych). Kapituła
zaczyna się od części sprawozdawczej
Ministra Generalnego i Zarządu oraz
sprawozdań biur kurii. Po późniejszych
wyborach, bracia kapitulni będą obradować nad nowym projektem Konstytucji
Zakonu.

Jak podkreślił generał br. Mauro Jöhri,
głównymi zagadnieniami jakie będą misje,
problem globalizacji oraz wzmocnienie
więzi w społeczeństwach wielokulturowych. „Kapituła Generalna dla każdej
wspólnoty zakonnej jest tym momentem,
który taktuje o życiu wspólnoty braterskiej.
Jest jak kamień milowy, od którego zaczyna się nowy etap. Uczestniczący w kapitule bracia z całego świata przywożą rozliczne doświadczenia różnych Kościołów
lokalnych, sytuacji pięknych, ale też i dramatycznych, bo bracia żyją także w krajach, w których Kościół katolicki i wiara
chrześcijańska są prześladowane” – powiedział dla Radia Watykańskiego br.
Jacek Waligóra OFMCap, prowincjał z
Krakowa.
„Zadaniem szczególnie ważnym, którym
żyje teraz Kościół, są wyzwania nowej
ewangelizacji: w jaki sposób być świadkami dla ludzi, do których jesteśmy posłani,
być świadkami Ewangelii” – wskazał br.
Andrzej Kiejza OFMCap, prowincjał z
Warszawy. – Czego można życzyć kapitule? Żeby sam Duch Święty kierował naszymi myślami, żeby sprawił to, czego
oczekuje” – podkreślił br. Kiejza. „Potrzeba
nam pokory żeby przyjąć to wezwanie do
nawrócenia, bo ono przychodzi do nas
nieustannie” – dodał o. Waligóra OFMCap.
Klimat spotkań
jest serdeczny,
pełen
wrażliwości, braterstwa i radości
franciszkańskiej, co sprawia, że można
szybko zapomnieć o trudach
długiej
podróży. Troska i opieka tak wielu braci, którzy w ostatnich tygodniach przygotowali Kolegium, w
najbardziej odpowiedni sposób, aby przyjąć braci Kapitulnych, dają wszystkim
poczucie jakby się było we własnym domu.
Różne twarze, języki pokazują rozszerzanie się Zakonu i napawają głęboką
wdzięcznością Bogu, ufnością i nadzieją.
Bracia Kapitulni w pokojach znaleźli to, co
jest konieczne do ich pobytu w Rzymie, a
w szczególności osobistą teczkę. W niej
została zebrana seria dokumentów, które
będą potrzebne podczas prac Kapituły. 20
sierpnia o godzinie 9.00 sprawowana była
uroczysta koncelebra eucharystyczna
otwierająca Kapitułę, której przewodniczył
biskup z Nelson (Kanada) John Corriveau,
były Minister Generalny. Następnie w Aula
Magna rozpoczęła się pierwsza sesja
obrad Kapituły.
Zakon Kapucynów liczy ponad 10 tys.
braci posługujących w 106 krajach świata.Kapituła potrwa od 20 sierpnia do 23
września 2012 roku, kiedy to kapitulni
udadzą się pielgrzymką do San Giovanni
Rotondo w uroczystość św. Ojca Pio.
Za: www.kapucyni.pl

Napad rabunkowy na misję
klaretynów
na Wybrzeżu Kości Słoniowej
13 sierpnia 2012 r. misja Misjonarzy Klaretynów w Soubre na Wybrzeżu Kości Słoniowej została napadnięta i okradziona. W
tym czasie na misji przebywało dwóch
misjonarzy (ojciec i brat). Szczęśliwie
misjonarze są cali, chociaż to doświadczenie na długo pozostawi ślady w ich psychice.

Przeszło 650 pątników wyruszyło na szlak.
W niedzielę pielgrzymi połączyli się z
Polonią w Sanktuarium Męczenników na
doroczny odpust Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny gdzie zgromadziło się
przeszło 11, 5 tys. osób.

To był już kolejny napad rabunkowy na tę
misję. Sytuacja na Wybrzeżu Kości Słoniowej chociaż oficjalnie przedstawiana
jest jako stabilna i unormowana po kilkuletnim kryzysie politycznym i wojnie domowej, to wciąż pojawiają się lokalne
konflikty i napady rabunkowe dokonywane
przez uzbrojone grupy.
Wiele z takich napadów ma miejsce w
katolickich misjach. Na Wybrzeżu wciąż
nie ma stabilnych i dobrze zorganizowanych struktur państwa, a policja nie posiada dobrze zorganizowanego personelu i
środków transportu, przez co w sytuacjach
wymagających jej interwencji staje się
bezradna, co miało miejsce także i w tym
przypadku
Za: Radio Watykanskie

Uroczystości maryjne
u salwatorianów w Brasławiu
Uroczystość Wniebowzięcia NMP zainaugurowała obchody uroczystości odpustowych w Sanktuarium NMP Królowej Jezior
w Brasławiu. W tym roku koncentrują się
one wokół powołania i ukazują Maryję jako
Matkę powołań. Wydarzenia wpisane w
program odpustu mają ukazac powołanie
jako dar i zadanie.
Inspiracją do refleksji nad wspomnianym
tematem było złożenie profesji zakonnej
przez trzy nowicjuszki włączone do rodziny
zakonnej sióstr euchrystek, które posługują
w Brasławiu. Odbyło się to w czasie Eucharystii pod przewodnictwem miejscowego bpa Władysław Blina.
Po raz siódmy młodzież diecezji witebskiej
w tym szczególnym miejscu przeżywa
kilkudniowe rekolekcje pod hasłem „Węzeł
Powołania”. Spotkanie, w którym uczestniczy 350 osób prowadzi ks. Tadeusz Dobrowolski SDS przy współpracy innych
księży oraz sióstr zakonnych. Za: sds.pl

Pielgrzymka polonii kanadyjskiej
do sanktuarium w Midland
„Radujcie się zawsze w Panu!” – pod takim
hasłem odbyła się 30. Jubileuszowa Piesza Pielgrzymka z Toronto do Sanktuarium
Męczenników Kanadyjskich w Midland.
Pątnicy pokonali w sześć dni przeszło 150
kilometrów, z których pierwsze trzy były
bardzo upalne, a kolejne minęły w prawie
ciągłych opadach deszczu. Do celu dotarli
12 sierpnia.
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Gościem uroczystości był bp Antoni Długosz z Częstochowy: „Ukochani, przykład
Maryi wstępującej do nieba, ma nam przypomnieć o tym, że mamy szansę, aby
nieść pomoc drugiemu człowiekowi, a
przecież jak wiemy, każdy dobry czyn
zasługuje na niebo, do którego będziemy
wszyscy zmierzali”.
Pierwsza piesza pielgrzymka do Midland
wyruszyła w 1982 r P.Ratajczak OMI,
Za: www.radiomaryja.pl

Uroczystości urodzin Św. Jana
Bosco w Colle don Bosco
Dzisiaj (16 sierpnia), cały świat salezjański
obchodzi kolejną rocznicę urodzin św.
Jana Bosko, który stał się ojcem, nauczycielem i świętym młodzieży.
Data ta znaczy przejście z pierwszego do
drugiego roku oraz do tematu, jaki został
wyznaczony w ramach przygotowania do
obchodów dwustulecia jego urodzin (18152015). W Bazylice na Colle Don Bosco
jego IX następca, ks. Pascual Chávez
Villanueva, przewodniczył Eucharystii.
Ci, którzy obecnie udają się na Colle Don
Bosco, mogą dostrzec wyraźne ślady
początków świętego z Turynu i wielką
miłość, jaką jest darzony przez pokolenia
salezjanów i ludzi młodych pod każdą
szerokością geograficzną.
Prostota domu, w którym przeżył swoje
dzieciństwo, świadczy o stylu i wartościach, do których był wychowywany już
od małego przez Mamę Małgorzatę, jak
również pouczeniach, jakie powtórnie
zaproponuje na Valdocco swoim chłopcom, scalając je w System Prewencyjny.

Wielki kościół, który dzisiaj wznosi się na
miejscu dawnej zagrody Biglione, gdzie
mały Janek przeżył pierwsze dwa lata
swojego życia, i gdzie zmarł jego ojciec
Franciszek, jak i sąsiadujący z nim Instytut,
zapowiadają, jak wielkie i rozległe dzieło
zainicjuje na rzecz młodych ze wszystkich
kontynentów. Kościół, który stał się bazyliką w 2010 r., jest celem pielgrzymek i
spotkań młodzieży, takich jak “Confronto
MGS” i “Harambée”. (…)
Dlatego Colle Don Bosco można przyjąć
za “południk zerowy” salezjańskiego charyzmatu. Miejsce, od którego nie tylko
zaczęły się historyczne dzieje Jana Bosko,
ale także codzienne doświadczenie stylu,
utkanego z rozumu, religii i miłości wychowawczej.
Za: www.salezjanie.pila.pl

Apel w sprawie manuskryptów
Św. Teresy z Avila
Z okazji zbliżającego się 500-lecia urodzin
św. Teresy od Jezusa karmelici bosi przygotowali bogaty program poświęcony jej
osobie i duchowości. Zrodził się też ambitny projekt, aby przygotować katalog
wszystkich rękopisów mistyczki z Avili,
których miejsce przechowywania jest
obecnie nieznane.

pisów jednej z najwybitniejszych postaci
XVI w., zarówno w literaturze jak i duchowości.
Za: Radio Watykanskie

Spotkanie świeckich kombonianów
w Weronie
Po raz pierwszy reprezentacja Polski
uczestniczyła w europejskim spotkaniu
Świeckich
Misjonarzy
Kombonianów
(ŚMK) w Weronie. Trójka świeckich oraz
jeden ojciec trafili na północ Włoch by
wymienić doświadczenia i czerpać inspirację od ŚMK z Włoch, Niemiec, Hiszpanii i
Portugalii oraz wzrastać w charyzmacie
komboniańskim. To już drugie takie spotkanie dla Świeckich Misjonarzy Kombonianów na poziomie europejskim.
W ostatnich dniach wielu młodych z Europy trafiło do ojczyzny Romeo i Julii, by
poznać drogę św. Daniela Comboniego i
zastanowić się wspólnie nad pracą i
uczestnictwem w rodzinie komboniańskiej
jako świeccy. Pierwszego dnia przedstawiono podstawowe informacje i rys historyczny świeckich misjonarzy – można o
nich mówić od kilkudziesięciu lat, choć już
Comboni miał tę koncepcje i włączył
świeckich w swoje działania.
Następnie zaprezentowano działalność
ŚMK w poszczególnych krajach: wiele
wspólnot żyje prawdziwym życiem chrześcijańskim angażując się w parafiach,
spotykając się razem na święta, wysyłając
misjonarzy i wspierając ich finansowo.
W rozmowie z Federico – świeckim misjonarzem z Włoch dowiedzieliśmy się, że
mimo wielu przeszkód można wyjechać,
nawet jako rodzina. On wyjechał na 3 lata
do Brazylii z żoną, a wrócił do Włoch już w
trójkę – mimo wiele chorób i innych zagrożeń twierdzi, że było warto. Obecnie jest
szczęśliwym ojcem kilkutygodniowej córki i
otrzymuje mocne wsparcie od wspólnoty i
lokalnego kościoła.

Pełny katalog rękopisów św. Teresy byłby
wielkim wkładem nie tylko w poznanie
awileńskiej mistyczki, ale także w studia
nad hiszpańską literaturą Złotego Wieku.
„To cenny wkład do naszego dziedzictwa
kulturalnego, a szczególnie do naszej
chrześcijańskiej kultury duchowej” – mówi
o. Tomás Álvarez, karmelita, który stoi na
czele projektu i jest wybitnym znawcą św.
Teresy.
Jego zdaniem 1300 stron, które obecnie są
znane i skatalogowane, to zaledwie połowa rękopisów. Strony „rozproszyły się”
głównie w XVII w. z powodu „dziwnej pobożności ludowej”. Kartki zapisane przez
św. Teresę uznawano za relikwie, co
sprawiło, że pocięto je i rozesłano do wielu
miejsc na całym świecie. Dzisiaj o tych
kartkach wie się niewiele, i pozostają nieznane dla historyków. Stąd apel do klasztorów, bibliotek, archiwów i osób prywatnych, aby pomogły uzupełnić katalog ręko-

święceń jednak dzięki Bogu i wsparciu
wspólnoty daje dużo satysfakcji.
W niedzielę w trakcie uroczystej Mszy
Świętej miało miejsce posłanie misyjne
dwóch świeckich misjonarzy. Wśród nich
była Danusia – nasza świecka misjonarka
z Jastrzębia, która wyjeżdża na misje do
Ugandy (będzie tam służyć ludziom w
Matany Hospital jako fizjoterapeutka).
Obok niej był Sandro – Włoch, który też
wyjeżdża do Ugandy, ale jako inżynier
budownictwa.
Oczywiście jak zawsze trudno oddać atmosferę naszego spotkania – trzeba by w
nim po prostu uczestniczyć. Może zdjęcia
choć trochę w tym pomogą.
Za: www.kombonianie.pl

Amerykańscy dentyści z pomocą
franciszkańskiej misji w Ugandzie
W całej Ugandzie jest zaledwie 200 dentystów. Jeden stomatolog – i do tego płatny
– przypada na 165 tys. mieszkańców.
Najgorsza sytuacja jest na wioskach położonych daleko od miast. I z myślą o nich
franciszkańscy misjonarze sprowadzili ze
Stanów Zjednoczonych dentystów i studentów stomatologii (Uniwersytet Północnej Karoliny).
W ciągu czerech dni odwiedzili cztery
wioski, gdzie z bezpłatnej pomocy dentystycznej skorzystało 285 pacjentów, a
ponad 400 otrzymało leki przeciwbólowe.
Dodatkowo w kilku szkołach przeprowadzili
lekcje higieny ust z instruktażem i rozdali
ponad 900 szczoteczek do zębów z pastą.
Zapotrzebowanie ludzi na pomoc dentystyczną przerosło najśmielsze wyobrażenia organizatorów. Starcy, dorośli, młodzież, matki z dziećmi tworzyli niekończące się kolejki do lekarzy.

W naszym programie uwzględniono odwiedziny w instytucie Mazzy – to tutaj w
XIX wieku wielu młodych, zdolnych, ale
biednych ludzi miało okazję rozwinąć się i
przybliżyć się do Boga. Wśród nich był też
Daniel Comboni, który po ukończeniu
studiów, już jako ksiądz wyjedzie do Afryki
razem z grupką absolwentów szkoły Mazzy.
Podczas pracy w międzynarodowych
grupach mieliśmy okazję rozważyć wiele
aspektów działań ŚMK. Szczególną uwagę
zwróciliśmy na życie wspólnotowe świeckich misjonarzy, a także na znaczenie
współpracy w obrębie rodziny komboniańskiej. Mieliśmy okazję poznać wielu ŚMK,
którzy byli już na misjach. Ich opowieści i
doświadczenie jeszcze bardziej rozbudziło
w nas chęć wyjazdu i zaangażowania na
rzecz misji. W jednym z paneli roboczych
połączyliśmy się ze ŚMK w Peru i w Ugandzie. Wiele razy podkreślono, że praca na
misji jest ciężka i wymagająca, pełna po-
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„Przyjmowani byli wszyscy niezależnie od
wyznania i religii, co dodatkowo pozytywnie wpłynie na pogłębianie więzi między
wyznawcami różnych religii i wyznań
chrześcijańskich” – wierzą franciszkanie.
Medycy przyjechali z bratem Johnem
Clothem z Chicago (Prowincja św. Bonawentury). Przywieźli ze sobą sprzęt dentystyczny, leki oraz szczoteczki i pastę do
zębów. W akcję zaangażowani byli także
franciszkańscy postulanci, przebywający
na wakacjach w Ugandzie
Za: www.zakonfranciszkanow.pl

Witryna Tygodnia

HYMNY DO LITURGII GODZIN
Wybrane hymny na Jutrznię i Nieszpory –
to zbiór 246 melodii do 160 hymnów z
Liturgii godzin oraz 33 pieśni, którymi
można w modlitwie brewiarzowej zastąpić
hymny. Wśród tych kompozycji 85 zostało
napisanych przez znanych kompozytorów
specjalnie na zamówienie do tego wydania.

święta roku liturgicznego, na które repertuar pieśni jest ubogi (np. święto Objawienia
Pańskiego, Przemienienia Pańskiego,
Chrztu Pańskiego i.in.).

Wszystkie utwory opatrzone są oryginalną
harmonizacją. Opracowaniem muzycznym
zostały objęte teksty hymnów na Jutrznię i
Nieszpory: wszystkich okresów w ciągu
roku liturgicznego, wszystkich uroczystości
i niedziel w ciągu roku, niektórych świąt i
wspomnień liturgicznych (zwłaszcza odnoszących się do świętych polskich), tekstów
wspólnych, oficjum za zmarłych.

sprawowania i przeżywania
wiary w liturgii Kościoła.

misteriów

Wydanie wzbogacone zostało o cenne
uwagi wykonawcze. Posiada też nowoczesny i przejrzysty układ graficzny, pozwalający sprawnie korzystać z zawartych w nim
kompozycji (informacje o przeznaczeniu
hymnu na bocznym pasku).
Wybrane hymny na Jutrznię i Nieszpory
314 stron
format A4
książka szyta, oprawa twarda, złocona
cena 55 zł
Przy zakupie min. 5 egzemplarzy przysługuje 10% rabatu.

Redakcja zadbała o to, aby każdy hymn
posiadał własną melodię, przez co uniknie
się stosowania kontrafaktury – wykonywania hymnów na melodie pieśni okresowych.

Spiewnik można nabyć w Centrach Liturgicznych Zgromadzenia Sióstr Uczennic
Boskiego Mistrza:
ul. Pawia 6, 42-221 Częstochowa
ul. Żytnia 11, 01-014 Warszawa

Jest to więc księga zaadresowana do
różnego rodzaju wspólnot (kleryckich,
zakonnych, parafialnych, ruchów kościelnych), które wspólnie celebrują Liturgię
godzin, ale nie tylko. Z zawartych w zbiorze kompozycji mogą także owocnie i
twórczo korzystać organiści. Dzięki temu
wzbogacą swój repertuar o nowe śpiewy
na Msze św., szczególnie na uroczystości i

lub zamówić internetowo, pisząc na adres:
kml.pddm@gmail.com – wtedy do ceny
śpiewnika doliczamy koszty przesyłki za
pobraniem:
1 egz. – 19,50 zł
2-4 egz. – 22 zł

Z uwagi na to, że hymny posiadają głębokie, teologiczne teksty, śpiewanie ich przez
szerokie grono wiernych z pewnością
przyczyni się do bardziej świadomego

Zapowiedzi wydarzeń
Zapowiedź pielgrzymki Rodziny
Wincentyńskiej na Jasną Gorę
„Pragnę serdecznie zaprosić przedstawicieli wszystkich gałęzi Rodziny Wincentyńskiej w Polsce na spotkanie w ramach Dni
Modlitw Rodziny Wincentyńskiej do Częstochowy.” Przygotowując się do Uroczystości św. Wincentego a Paulo przed obliczem Jasnogórskiej Pani będziemy wypraszać potrzebne łaski na kolejny rok pracy
formacyjnej i wincentyńskiego apostolstwa.”– pisze w swoim liście Moderator
Krajowy Rodziny Wincentyńskiej, ks. Jerzy
Górny CM,. Oto jego list:
Drodzy w Chrystusie Panu Członkowie
Rodziny Wincentyńskiej
Przed nami wrzesień miesiąc naszego
pielgrzymowania do Czarnej Madonny na
Jasnej Górze. Pragnę serdecznie zaprosić
przedstawicieli wszystkich gałęzi Rodziny
Wincentyńskiej w Polsce na spotkanie w

ramach Dni Modlitw Rodziny Wincentyńskiej do Częstochowy. Przygotowując się
do Uroczystości św. Wincentego a Paulo
przed obliczem Jasnogórskiej Pani będziemy wypraszać potrzebne łaski na
kolejny rok pracy formacyjnej i wincentyńskiego apostolstwa. Punktem centralnym
naszego spotkania jest Msza św. koncelebrowana w kaplicy Cudownego Obrazu,
której w tym roku będzie przewodniczył
J.E. Ksiądz Biskup Jan Kopiec. Do koncelebry zapraszam wszystkich księży opiekunów wspólnot wincentyńskich. Zaproszenie kierujemy do wszystkich tworzących Rodzinę Wincentyńską w Polsce:
Księży Misjonarzy, Sióstr Miłosierdzia,
Stowarzyszenia Miłosierdzia, Stowarzyszenia Konferencji św. Wincentego a Paulo, Stowarzyszenia Cudownego Medalika,
Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej a także
niezrzeszonych pragnących poznać duchowość wincentyńską.

Noclegi: Miejsca noclegowe i posiłki rezerwujemy indywidualnie bezpośrednio w
domach pielgrzyma. W Domu Rekolekcyjnym Sióstr Miłosierdzia na ul. Św. Barbary
43 jest zarezerwowanych ok. 300 miejsc.
Proszę o indywidualną a jeszcze lepiej
grupową rezerwację miejsc: tel.: 0343241177
Ceny noclegów:pokoje 2-osobowe 33 zł,
pokoje 3 do 7 osób 24 zł. Posiłki: obiad 22
zł, śniadania i kolacje po 12 zł.
Dla usprawnienia pracy sióstr proszę o
wcześniejsze rezerwacje posiłków dla
większych grup, aby przygotować odpowiednią ilość pożywienia !!!
Serdecznie pozdrawiam księży Superiorów, Proboszczów, Opiekunów, Siostry
Miłosierdzia, Panie i Panów z Wincentyńskich Stowarzyszeń oraz Młodzież Maryjną
i zapraszam na Jasnogórskie Spotkanie
Ks. Jerzy Górny CM
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Odeszli do Pana

ŚP. BR. STEFAN WAWSZCZAK (1920-2012) SJ
W Krakowie odbyły się uroczystości pogrzebowe nestora katolickich księgarzy, br.
Stefana Wawszczaka SJ. Na Cmentarzu
Rakowickim przewodniczył im 17 sierpnia
w południe bp Tadeusz Pieronek. Wcześniej Mszę w Bazylice Najświętszego
Serca Pana Jezusa, w imieniu krakowskiego prowincjała jezuitów, o. Wojciecha
Ziółka, sprawował o. Jakub Kołacz SJ. W
koncelebrze ponad 50 kapłanów był bratanek zmarłego, ks. Zygmunt Wawszczak.
Zmarły jezuita miał blisko 92 lata. Pracę w
Wydawnictwie Apostolstwa Modlitwy rozpoczął w 1951 r. Z księgarnią na Kopernika w Krakowie nie rozstawał się przez 61
lat. "Wraz z bratem Mieczysławem Habratem i panią Zofią Wilkosz praktycznie
przenieśli na ramionach to wydawnictwo
przez czas stalinowskiego terroru" wspominał w homilii o. Henryk Pietras SJ.
Zasłużony dyrektor Wydawnictwa WAM
przypomniał, że w czasach PRL kolejni
szefowie zajęci byli utarczkami z cenzurą,
walką o papier, o prawa druku. Tych troje
ludzi ciężko pracowało nie tylko nad każdym drukiem, ale przede wszystkim nad
ludzkim kontaktem z klientem. - Był to czas

wielkiej inwencji, odpowiedzialności, by
książkę spotkać z tym, który jej poszukiwał
i potrzebował - mówił obecny rektor Akademii Ignatianum.

wypowiedzi, jak to np. mamy w przypadku
Radziwiłła "Panie Kochanku", o nim można
by powiedzieć: Brat Stefan "Dziękuję
Uprzejmie" - dodał o. Pietras. - Te dwa
słowa stawały się coraz bardziej dla niego
charakterystyczne. Zapominał czasem, kto
jest kim, jak się co nazywa, albo jaka jest
pora dnia akurat, ale nigdy nie zapomniał
powiedzieć "Dziękuję uprzejmie".
Br. Stefan Wawszczak SJ urodził się w
1920 r. w Koniecpolu Starym. Zmarł 13
sierpnia br. w Krakowie, w 92. roku życia i
73. zakonnego powołania. Wydany z okzji
pogrzebu pamiątkowy obrazek przypomina, że w czasie II wojny światowej ofiarnie
opiekował się ubogimi i potrzebującymi w
Nowym Sączu. Od 1951 r. kierował księgarnią, troszcząc się o dostępność modlitweników, katechizmów i książek religijnych w całym kraju.

Msza święta pogrzebowa była dziękczynieniem za udaną i owocną posługę zakonnika, który nawet w ostatnich miesiącach cierpienia zachował głęboką pogodę
ducha. "Gdyby chcieć jakiś przydomek mu
nadać na podstawie często używanych
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Pozostawił wspaniały przykład zakonnego
współbrata, a polskim czyelnikom promotora katolickiej literatury w najtrudniejszych
czasach PRL.
Za: www.deon.pl

