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Wiadomość tygodnia 

 
 

SIOSTRY PIELĘGNIARKI NA JASNEJ GÓRZE 
 
Doroczne Dni Skupienia Sióstr Pielęgnia-
rek trwały na Jasnej Górze w dniach 11-13 
września. Tematem spotkania były słowa: 
„W trosce o odnowę ducha nadziei i 
uzdrowienia”. Siostry na co dzień posługu-
ją w szpitalach, domach opieki i placów-
kach zdrowotnych. Coroczne jasnogórskie 
spotkanie jest dla nich okazją do wymiany 
doświadczeń, ale także nabraniem sił do 
dalszej, niełatwej posługi osobom cierpią-
cym. 
 
Dni Skupienia rozpoczęła Msza św. w 
Kaplicy Matki Bożej odprawiona we wtorek 
o godz. 13.30. Eucharystii przewodniczył 
abp Wacław Depo, metropolita często-
chowski. 
 
W homilii abp Wacław Depo podzielił się z 
wiernymi swoim przeżyciem osobistym 
sprzed wielu lat, kiedy z grupą studentów 
Duszpasterstwa Akademickiego z Rado-
mia był w Zakopanym i został zaproszony 
do prewentorium dla dzieci i młodzieży.  
 
Arcybiskup spotkał tam chłopca, który 
przywołał go do siebie. Dziewięcioletni 
Robert siedzący na wózku inwalidzkim 
zwrócił się do abp Depo słowami „niech 
Jezus księdza błogosławi”. „Ugięły mi się 
nogi, chwyciłem Roberta za głowę, ucało-
wałem i powiedziałem ‘ja tego nie zapo-
mnę do końca życia, że mi pobłogosławi-
łeś, mnie księdza, od strony swojego 
ołtarza, jakim jest ten wózek’ – wspomniał 
metropolita – Przypominam to sobie i 
wam, żeby nigdy nie stawiać sobie grani-
cy, kto więcej daje, a kto więcej otrzymuje. 
Te błogosławiące ręce Jezusa są nad 
nami, jak w domu, są swoistym dachem 
nad nami i to jest powód naszej radości i 
naszej nadziei w każdym rodzaju służby, 
w kapłaństwie, w zakonie, w życiu konse-
krowanym różnego stopnia, w domu ro-
dzinnym, we wspólnocie małżeńskiej, czy 
nawet we wspólnocie z innymi ludźmi 
poprzez samotność. Dlatego prosimy 
Maryjo Matko nadziei złożonej w Chrystu-
sie, bądź z nami na drogach naszej co-

dzienności, naszej służby Chrystusowi w 
braciach i siostrach potrzebujących pomo-
cy i uproś nam ducha Bożego dla świa-
dectwa miłości”. 
 
Po Mszy św. w Kaplicy św. Józefa odbyło 
się oficjalne powitanie i wprowadzenie w 
Dni Skupienia. Spotkanie poprowadziła s. 
Cecylia Falkowska, opiekunka KSM z 
ramienia WPŻZZ. Siostry wzięły również 
udział w konferencji abp Wacława Depo 
pt.: „Istotne problemy nurtujące Kościół i 
środowiska zakonne”, oraz s. Leticji Niem-
czury, przewodniczącej Konsulty WPŻZZ 
pt.: „Moc wiary – w realizacji powołania 
siostry pielęgniarki”. 
 
W środę siostry uczestniczyły w konferen-
cji bp Stefana Regmunta pt.: „Aspekty 
etyczno prawne w opiece psychiatrycz-
nej”, oraz w dwóch konferencjach mgr 
Andrzeja Mieleckiego: „Funkcjonowanie 
społeczne osób z zaburzeniami psychicz-
nymi” oraz „Zaburzenia odżywiania – tło 
społeczne; Zaburzenia afektywne – tło 
społeczne, symptomatologia; Dobre prak-

tyki na podstawie działań Stowarzyszenia 
Psychologów Chrześcijańskich”. W czwar-
tek siostry uczestniczyć będą również w 
konferencji o. Aleksandra Posackiego pt.: 
„Egzorcyzm czy terapia”. 
 
S. Beata Zofia Hajko, albertynka jest 
przewodniczącą Komisji Służb Medycz-
nych przy Konferencji Wyższych Przeło-
żonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. 
Zapytana, dlaczego w tym roku na konfe-
rencjach omawiano temat zaburzenia 
odżywiania, siostra odpowiada: „Wynika to 
z dzisiejszych sytuacji, gdzie bardzo dużo 
słyszy się na temat zaburzeń odżywiania, 
nieraz są to celowe zaburzenia, mamy 
również kontakt z wieloma chorymi z 
rodzinami i ten temat przewija się”. 
 
Siostry pielęgniarki każdy Dziń Skupienia 
rozpoczynały Mszą św.w Kaplicy Cudow-
nego Obrazu. W środę porannej Euchary-
stii przewodniczył bp Stefan Regmun, 
natomiast w czwartek Mszę św. odprawił 
o. Aleksander Posacki, jezuita.  

Za: www.jasnagora.com 

http://www.zyciezakonne.pl/
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  Wiadomości krajowe 

 

XXX Pielgrzymka Ludzi Pracy na 
Jasnej Górze 

 

Od 30 lat trzecia niedziela września to dla 
ludzi „Solidarności” dzień skupienia i modli-
twy na Jasnej Górze. Zapoczątkowana 
przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę Piel-
grzymka Ludzi Pracy co roku gromadzi w 
duchowej stolicy Polski tysiące członków i 
sympatyków „Solidarności”.  

 
 
Punktem kulminacyjnym tegorocznej, 
Jubileuszowej 30. Pielgrzymki Ludzi Pracy 
była uroczysta Msza św., rozpoczęta o 
godz. 11.00 na Szczycie jasnogórskim. 
Eucharystii przewodniczył kard. Henryk 
Gulbinowicz, kardynał senior z Wrocławia, 
homilię wygłosił bp Antoni Dydycz, biskup 
drohiczyński, a wśród koncelebransów był 
bp Kazimierz Ryczan, biskup kielecki, 
Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy.  
 
W Pielgrzymce Ludzi Pracy uczestniczyło 
ok. 30 tys. osób. Jak co roku na jasnogór-
skiej pielgrzymce obecna była Marianna 
Popiełuszko, matka bł. Jerzego, inicjatora 
Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę. 

 Pełna relacja na: www.jasnagora.com  

 
Kard. Stanisław Nagy SCJ odznaczony 

za zasługi dla Śląska 
 
Wybitny teolog, wykładowca i przyjaciel 
Jana Pawła II, kard. Stanisław Nagy, ode-
brał w poniedziałek w Katowicach Złotą 
Odznakę Honorową za zasługi dla woj. 
śląskiego. Pochodzący z Bierunia 91-letni 
kardynał często odwołuje się do śląskich 
korzeni. 
 
- Gdzie tylko mogłem, tam przyznawałem 
się do Śląska. Zawsze czułem się Śląza-
kiem i zawsze byłem dumny z tego, że 
jestem Ślązakiem; pokazywałem to i mówi-
łem o Śląsku. Co więcej, zawsze mówiłem 
także o krzywdzie Śląska – wyrządzonej 
przez kochaną Polskę, do której Śląsk się 
garnął – powiedział w poniedziałek kardy-
nał. 
 
Pytany o charakterystyczne cechy Śląza-
ków duchowny wskazał, że aby wymienić 
wszystkie ich cnoty należałoby napisać 
„cały katechizm”. Kard. Nagy wymienił – 
jego zdaniem – najważniejsze: pracowi-

tość, solidność, uczciwość, otwartość na 
innych oraz przywiązanie do polskości. 
 
- Pierwsza cecha to absolutna pracowi-
tość. Tu się ludzie nie lenią; oni wiedzą co 
to jest praca i umieją pracę podjąć, nau-
czeni przez to, że ziemia tutejsza wymaga-
ła pracy – najcięższej, jaką była praca na 
kopalni. Oni byli przyzwyczajeni od małe-
go, od początku, do pracy. Druga rzecz – 
solidność. Jak już się coś robi, to się robi 
do końca i porządnie. Trzecia sprawa – 
uczciwość; jeżeli się coś przyrzekło, coś 
się obiecało, to trzeba to wykonać całkowi-
cie i bez reszty – powiedział dziennikarzom 
kardynał. 
 
Jak mówił, Ślązaków charakteryzuje także 
otwartość na innych – ludzi spoza Śląska, 
choć zachowują do nich pewien dystans. 
Za najważniejsze kard. Nagy uznał jednak 
„wychylenie na polskość”. 
 
- Ślązak to jest ten, który zawsze mówił po 
polsku – gwarą śląską, ale po polsku. 
Ślązak zawsze modlił się po polsku. To 
jest sprawa, której nie da się wyprzeć ze 
świadomości Ślązaka – podkreślił du-
chowny, wskazując, że we wszystkie te 
cechy wpisana jest także religijność, rozu-
miana jako „przeżywanie Kościoła i życie z 
Kościołem”. 
 
Wręczenie wyróżnienia odbyło się podczas 
poniedziałkowej sesji Sejmiku Woj. Ślą-
skiego. Laudację na cześć kardynała wy-
głosiła przewodnicząca kapituły Odznaki 
Ludgarda Buzek. Mówiła o śląskich korze-
niach duchownego i jego drodze życiowej 
– karierze naukowej w Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim oraz współpracy i przy-
jaźni z Janem Pawłem II. 
 
- Był bliskim przyjacielem Jana Pawła II, 
który traktował go jako doradcę w tych 
dziedzinach teologii, którymi zajmował się 
kardynał – powiedział Ludgarda Buzek. 
Kard. Nagy był też towarzyszem górskich i 
narciarskich wycieczek metropolity kra-
kowskiego, a później papieża. 
 
- Mimo że praktyczne całe dorosłe życie 
kard. Nagy spędził poza Śląskiem, to 
jednak czuje się ze Śląskiem związany. 
Jest dla nas synem tej ziemi. Chcieliśmy, 
aby nasze województwo również to uhono-
rowało – wskazała przewodnicząca kapitu-
ły, przypominając, że kilka lat temu kardy-
nał otrzymał też wysokie odznaczenie 
państwowe. 
 
Marszałek woj. śląskiego Adam Matusie-
wicz zaznaczył, że możliwość uhonorowa-
nia kardynała do wyróżnienie dla woje-
wództwa i jego samorządu. 
 
- Przy okazji chcielibyśmy uświadomić 
ogółowi, że ten bardzo zasłużony duchow-

ny pochodzi z woj. śląskiego. Mało kto o 
tym wie, ponieważ jego działalność skupia-
ła się zupełnie gdzie indziej; kardynał nie 
był kojarzony z naszym województwem. 
Może nie do końca wypada użyć takiego 
sformułowania, ale był to doskonały eks-
port z woj. śląskiego dla ogółu. Bardzo się 
z tego cieszymy – podkreślił marszałek. 
 

 
 
30 września kard. Nagy będzie obchodził 
91. urodziny. Urodził się w śląskiej, górni-
czej rodzinie. Od lat 50. ubiegłego wieku 
był związany z Katolickim Uniwersytetem 
Lubelskim, gdzie obronił doktorat, uzyskał 
habilitację i tytuły profesorskie. Wykładał 
teologię fundamentalną. Z nominacji Jana 
Pawła II przez dwie kadencje był człon-
kiem Międzynarodowej Komisji Teologicz-
nej. Brał udział w synodach biskupów w 
Rzymie. Dziewięć lat temu został kardyna-
łem.                                Za: www.deon.pl  

 

Konsekracja kościoła Misjonarzy 
Świętej Rodziny w Poznaniu 

 
W niedzielę 16 września w Poznaniu abp 
Stanisław Gądecki dokonał poświęcenia 
kościoła parafialnego, prowadzonego 
przez Misjonarzy Świętej Rodziny, pod 
wezwaniem NMP z La Salette Pojednaw-
czyni Grzeszników.  
 
W uroczystości poświęcenia uczestniczyli 
generał Zgromadzenia ks. Edmund Jan 
Michalski wraz z asystentami ks. Santiago 
Fernandez del Campo (z Hiszpanii) i ks. 
Paulinusem Yan Olla (z Indonezji), a także 
prowincjał polskiej Prowincji ks. Marian 
Kołodziejczyk i wielu Misjonarzy Św. Ro-
dziny, kapłanow diecezjalnych oraz licznie 
zebrani parafianie i ich goście.  
 
W powitaniu pasterza Archidiecezji pro-
boszcz,  ks. Bogusław Kudla MSF, zazna-
czył, że dokładnie przed 10 laty abp Stani-
sław Gądecki poświęcił kamień węgielny 
pod budowę tej świątyni, a dzisiaj, po 
dziesięciu latach budowy, do której przy-
czynili się parafianie, a także Zgromadze-

http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2012/09/BPJG3.jpg
http://www.jasnagora.com/
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nie Misjonarzy Świętej Rodziny, dokonuje 
jej poświęcenia. 
 
Arcybiskup w wygłoszonym słowie Bożym 
nawiązał do snu Jakuba, który widział 
drabinę, po której zstępowali i wstępowali 
aniołowie - znak łączności nieba i ziemi, 
która nawiązuje się w momencie poświę-
cenia kościoła; następnie nawiązał do 
objawienia Matki Bożej na La Salette, w 
którym Maryja nawołuje do nawrócenia i 
odwrócenia się od kultu bożków tego świa-
ta; w końcowym fragmencie wspomniał 
także Założyciela Zgromadzenia Misjona-
rzy Świętej Rodziny Sługę Bożego, Ks. 
Jana Berthiera, którego 100 rocznicę 
śmierci niedawno przeżywaliśmy.  
 
Zachęcił, by duchowe budowanie parafii 
było kontynuowane, by dokonywało się w 
tej świątyni dzieło uświęcania, a parafian 
wezwał, by nie tylko cieszyli się, że mają 
swój kościół, ale by do niego często przy-
chodzili. 
 

 
 
Na zakończenie uroczytej Eucharystii Ks. 
Generał podziękował Arcybiskupowi za 
życzliwość i wieloletnią znajomość i przy-
jaźń z naszym Zgromadzeniem (jako mło-
dy profesor był on wykładowcą w Wyż-
szym Seminarium Duchownym w Kazimie-
rzu Biskupim). Przełożony Generalny 
złożył również Arcybiskupowi życzenia z 
okazji zbliżającego się dnia imienin. 
 
Po uroczystej Mszy św. goście oraz liczni 
parafianie zostali zaproszeni na wspólny 
posiłek na plebanii. Podczas tego spotka-
nia Arcybiskup oraz Wyżsi Przełożeni 
otrzymali pamiątkowe medaliony, wydane 
specjalnie na tę uroczystość. Ks. Bogdan 
Mikutra msf  

 

Polscy Brazylijczycy uczą się w 
Kielcach polskiej kultury i tradycji 

 
 W sobotę, 15 września rozpoczeła się w 
Kielcach druga edycja Szkoły Kultury i 
Tradycji Polskiej dla Polonii z Brazylii. 
 
W dniach 15-25 września 2012 r., na za-
proszenie Prezydenta Miasta gościć bę-
dzie w Kielcach 21 osobowa grupa Polonii 
z Brazylii. Wizyta ma charakter kulturalno-
edukacyjny: nauka języka polskiego, po-
znawanie historii, kultury i tradycji Polski, 
jak również przybliżenie miejsc mających 
duże znaczenie dla dziedzictwa narodo-
wego Polski oraz poznanie regiony święto-
krzyskiego. Uczestnicy zostaną zakwate-

rowani w Schronisku Młodzieżowym przy 
SP nr 28 w Kielcach. 
 
Przygotowanie pobytu oraz prowadzenie 
kursu Prezydent Miasta powierzył dyrektor 
Domu Kultury „Zameczek” pani Teresie 
Wołczyk-Rosołowskiej, natomiast za reali-
zację programu odpowiedzialny jest pan 
Tomasz Rejmer. 
 
Realizacja Szkoły Kultury i Tradycji Pol-
skiej odbywa sie przy współpracy prowincji 
Towarzystwa Chrystusowego w Ameryce 
Południowej. Więcej informacji i program 
spotkania na stronie prowincji brazylijskiej. 

Za: www.chrystusowcy.pl 
 

Liturgiści spotkali się w Kalwarii 
Zebrzydowskiej 

 
W dniach od 11 do 13 września 2012 r. w 
Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się 48. 
Sympozjum Wykładowców Liturgiki na 
Wydziałach Teologicznych i w Wyższych 
Seminariach Duchownych. 
 
Otwarcie sympozjum miało miejsce w auli 
WSD OO. Bernardynów w Kawarii Zeb. 
Tego dnia wygłoszono m.in. dwa referaty: 
Liturgia od Tridentinum do Vaticanum II. 
Czy reforma liturgii była konieczna? – ks. 
prof. dr hab. Jerzy Stefański (UAM) oraz 
Teologiczny kontekst odnowy liturgicznej 
po Vaticanum II – ks. dr hab. Bogusław 
Migut, prof. (KUL).  
 
Centralnym punktem dnia była sprawowa-
na o godz. 17.45 Eucharystia z Nieszpo-
rami w kalwaryjskiej bazylice. Przewodni-
czył jej Ks. bp. dr Adam Bałabuch, który 
wygłosił okolicznościowe Słowo Boże. 
Wczystkich czcigodnych gości, a wśród 
nich Ks. bpa Damiana Zimonia oraz Ks. 
bpa Stefana Cichego, przywitał w imieniu 
stróżów Sanktuarium O. Gracjan Kubica – 
Kustosz. 
 
W środę uczestnicy sympozjum wysłuchali 
kolejnych referatów: Wciąż nieodkryte 
bogactwa posoborowej liturgii – ks. dr hab. 
Andrzej Żądło, prof. (UŚ), Participatio 
actuosa – pełny udział wiernych w liturgii – 
ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko (UO), 
Słowo i sakrament w liturgii – ks. dr hab. 
Kazimierz Matwiejuk, prof. (UKSW) i Per-
manentna formacja liturgiczna – ks. dr hab. 
Stanisław Araszczuk, prof. (PWT Wro-
cław). W programie dnia było także zwie-
dzanie bazyliki i Sanktuarium oraz wyjazd 
do Wadowic, gdzie o godz. 18.00 sprawo-
wano Eucharystię w bazylice Ofiarowania 
NMP w Wadowicach. Pprzewodniczył jej 
Ks. bp Stefan Cichy. 
 
W czwartek, po wspólnej Jutrzni w kaplicy 
Domu Pielgrzyma i śniadaniu, uczestnicy 
sympozjum udali się do Krakowa, by na-
wiedzić Sanktuarium bł. Jana Pawła II. 
Eucharystii sprawowanej w Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego przewodniczył Ks. 
kard. Stanisław Dziwisz. Sympozjum za-
kończyła wspólna modlitwa przy grobie św. 
Faustyny.                  Za: www.kalwaria.eu 

 

Pielgrzymka śladami Bł. Bronisława 
Markiewicza 

 
 „Ksiądz Markiewicz szukał tych, którzy 
wyrywali się z kochających ramion Boga” – 
mówił kaznodzieja podczas piątkowej 
Mszy świętej na pruchnickim Rynku. 
 
W sobotę, 15 września ponad 500 osób – 
dzieci, młodzieży i dorosłych, michalitów i 
michalitek, uczestniczyło w pieszej piel-
grzymce z Pruchnika do Przemyśla. Dla-
czego taka trasa? 145 lat temu, w przemy-
skiej katedrze Bronisław Markiewicz przyjął 
święcenia kapłańskie. Pielgrzymowanie z 
miejsca jego narodzin do katedry, gdzie 
przyjął sakrament święceń, a później ofiar-
nie pracował jako wikariusz, było dzięk-
czynieniem za dar jego powołania. 
 

 
 
Wszystko zaczęło się dzień wcześniej. 14 
września, na pruchnickim Rynku, została 
odprawiona Msza święta, która zgromadzi-
ła kapłanów-rodaków Błogosławionego, 
jego duchowych synów i córki oraz tłumy 
Pruchniczan i michalickiej młodzieży. Po 
liturgii złożono kwiaty pod pomnikiem bł. 
Bronisława i odbył się koncert kleryckiego 
zespołu „Michael”. 
 
Następnego dnia, skoro świt, wyruszyła 
piesza pielgrzymka z pruchnickiej fary. 
Poprzedziła ją uroczysta jutrznia. Trasa 
pielgrzymki liczyła prawie 35 kilometrów. 
Szli z nami m.in. m. Natanaela Bednar-
czyk, radca generalny michalitów – ks. 
Adam Żurad oraz Wacław Szkoła – bur-
mistrz Pruchnika. Pielgrzymi spotykali się 
na całej trasie i wszystkich postojach z 
wielką życzliwością mieszkańców. Czas 
wypełniony był przez modlitwę, konferen-
cje, radosne śpiewy i pielgrzymie rozmo-
wy.  
 
Głównym pomysłodawcą i organizatorem 
był ks. Stanisław Słowiński. Przez część 
trasy niesiony był feretron z relikwiami bł. 
Bronisława. Na końcu został on uroczyście 
wniesiony do przemyskiej archikatedry. 
aby Mszy świętej na zakończenie piel-
grzymki przewodniczył bp Jan Niemiec. On 
także wygłosił kazanie, w którym zachęcał 
młodych, aby wystrzegali się grzechów i – 
tak jak bł. Bronisław Markiewicz – mieli 
odwagę odpowiadać Bogu „tak”. Później, 
m. Natanaela Bednarczyk i ks. Leszek 
Przybylski, przekazali relikwiarz probosz-
czowi archikatedry, aby wierni mogli czcić i 
prosić o wstawiennictwo Błogosławionego, 
który pracował tam jako wikariusz. 

http://www.brazylia.chrystusowcy.pl/kronika-prowincji/Szkola-Polskiej-Kultury-i-Tradycji-w-Kielcach-_471
http://www.chrystusowcy.pl/
http://www.kalwaria.eu/
http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2012/09/michalici.pl_2.jpg
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Z pewnością pielgrzymka była wspaniałym 
wydarzeniem. Zgromadziła bardzo dużo 
uczestników, którzy dziękowali Bogu za 
Założyciela Michalitów i Michalitek oraz 
jego dzieła, skupiające wokół siebie tylu 
wspaniałych ludzi.      Za: www.michalici.pl  

 
Otwarcie wspólnego nowicjatu 
salezjanów pod znakiem „13” 

 
Dnia 13 września dom zakonny w Woźnia-
kowie przeżywał dwa bardzo ważne wyda-
rzenia: przekazanie władzy nowemu dyrek-
torowi oraz rozpoczęcie wspólnego nowi-
cjatu dla inspektorii pilskiej i warszawskiej. 
Obydwa te wydarzenia rozegrały się pod-
czas Mszy św., której przewodniczył prze-
łożony inspektorii warszawskiej ks. Sła-
womir Łubian. Był również obecny inspek-
tor z Piły ks. Marek Chmielewski. 
 
Nowym dyrektorem placówki w Woźniako-
wie został ks. Adam Homoncik, który złożył 
przysięgę i publiczne wyznanie wiary. Po 
wieloletniej przerwie, dom zakonny w 
Woźniakowie będzie ponownie pełnił funk-
cję domu formacyjnego – nowicjatu. Nowi-
cjat jest pierwszym etapem formacji sale-
zjańskiej, podczas którego kandydaci do 
Zgromadzenia Salezjańskiego mogą po-
znawać życie zakonne i przybliżać sobie 
osobę ks. Bosko. 
 

 
 
Drugim istotnym wydarzeniem, było powie-
rzenie trzynastu nowicjuszy nowemu dy-
rektorowi, a zarazem magistrowi nowicjatu 
– ks. Adamowi, który już trzynasty rok 
będzie odpowiedzialny za ten etap formacji 
początkowej. 
 
Po błogosławieństwie inspektorzy ks. 
Marek Chmielewski oraz ks. Sławomir 
Łubian uroczyście poświęcili cały dom. 
Niedługo po Mszy św., każdy kto chciał, 
mógł zwiedzić i obejrzeć odnowiony dom. 

Za: www.salezjanie.pl  

 
Uroczystość Matki Bożej  

Saletyńskiej w Dębowcu 
 
W liturgiczne wspomnienie Matki Bożej 
Bolesnej 15 września jako pierwsi przyje-
chali do Sanktuarium w Dębowcu piel-
grzymi z diecezji zamojsko-lubaczowskiej. 
Wkrótce potem plac sanktuaryjny wypełnili 
młodzi pielgrzymi z kilku dekanatów, mają-
cy w tym roku otrzymać sakrament Bierz-
mowania; w sumie 41 grup parafialnych. 
 

Towarzyszyli im kapłani, katecheci, rodzice 
i świadkowie bierzmowania. Nabożeństwo 
pokutne z katechezą prowadził miejscowy 
proboszcz – ks. Jan Gierlak MS, a Mszy 
św. przewodniczył i wygłosił do młodzieży 
Słowo Boże ks. Biskup Edward Białogłow-
ski.  
 
Po południu dotarło jeszcze 9 grup piel-
grzymkowych; siedem z nich uczestniczyło 
w wieczornym programie odpustowym i 
wyjechali z Dębowca dopiero po 2200. 
Mszy św. wigilijnej przewodniczył ks. Arcy-
biskup Edward Nowak z Rzymu, a homilię 
wygłosił ks. Prowincjał Andrzej Zagórski 
MS. Dębowieckie dzieci przywitały wier-
szem dostojnego gościa z Watykanu. 
 
Pod koniec celebracji eucharystycznej 
złożono życzenia ks. Prowincjałowi, który 
podczas tegorocznego Odpustu świętuje 
swoje 50. urodziny. Pasterkę Maryjną o 
północy celebrował ks. Kustosz Roman 
Grądalski MS. Przez całą sobotę mimo 
niekorzystnych prognoz i ciemnych chmur 
na niebie, nie padał deszcz. 

Za: www.debowiec.pl 
 

Zawisza Czarny wrócił do klasztoru 
 
W miejscu symbolicznego pogrzebu naj-
słynniejszego polskiego rycerza Zawiszy 
Czarnego – w klasztorze franciszkanów w 
Krakowie – odsłonięto zrekonstruowaną 
tablicę jemu poświęconą. W niedzielnej 
uroczystości (16 września) wzięli udział 
m.in. rycerze i harcerze z Czarnej Trzy-
nastki Krakowskiej (Szczep Harcerski im. 
Zawiszy Czarnego). 
 
„Po wiekach chcemy uczcić tego sławnego 
rycerza, który odznaczał się wielką miło-
ścią do ojczyzny, do drugiego człowieka, 
szlachetnością, wspaniałym intelektem” – 
mówił przed poświęceniem tablicy gwar-
dian klasztoru o. Roman Banasik. Inicja-
torka przedsięwzięcia Elżbieta Wyszyńska 
przypomniała zgromadzonym na krużgan-
kach, że Zawisza Czarny był „najwybitniej-
szym, najsławniejszym rycerzem okresu 
średniowiecza, mężem stanu, dyplomatą, 
odważnym, wyjątkowym człowiekiem, 
prawym, lojalnym, na którym można była 
zawsze polegać”. 
 
Dlatego zdaniem Mikołaja Korneckiego – 
przewodniczącego Obywatelskiego Komi-
tetu Ratowania Krakowa, który zorganizo-
wał zbiórkę na tę tablicę, Zawisza Czarny 
jest idealnym wzorem dla harcerzy. Na 
zakończenie uroczystości Chór I Liceum 
Ogólnokształcącego w Krakowie odśpiewał 
Hymn Polski. 
 
Zawisza Czarny z Garbowa k. Sandomie-

rza herbu Sulima żył na przełomie XIV i XV 
w. Był rycerzem, starostą i dyplomatą. 

Odbywał liczne poselstwa, m. in. na Sobór 
w Konstancji czy na dwór Zygmunta Luk-
semburskiego. Uczestniczył w bitwie pod 
Grunwaldem przeciwko Krzyżakom. Wie-

lokrotnie brał udział w wyprawach przeciw-
ko Turkom. Zginął w 1428 r. na polu walki 
pod Golubacem (naddunajska twierdza), 

walcząc z wrogami wiary i cywilizacji euro-
pejskiej. Ciała nie odnaleziono. Symbolicz-
ny pogrzeb Zawiszy odbył się w kościele 
franciszkanów w Krakowie. Tam też wdo-
wa po Zawiszy – Barbara z Radolina ufun-

dowała epitafium poświęcone swojemu 
mężowi. Nie zostało ono jednak zachowa-
ne do naszych czasów. Po sześciu wie-

kach zawisło nowe. Jms  

 
Dominikańskie mniszki o wolności i 

posłuszeństwie 
 
O wolności i posłuszeństwie w życiu za-
konnym rozmawiały Mniszki Zakonu Ka-
znodziejskiego z kilku krajów Europy pod-
czas międzynarodowej konferencji, która 
odbyła się w Krzeszowicach koło Krakowa. 
„Między naszym posłuszeństwem zakon-
nym a wolnością człowieka nie ma 
sprzeczności. Posłuszeństwo dokonuje się 
bowiem w całkowitej wolności. Przecież 
dobrowolnie wybieram Boga i dobrowolnie 
chcę być Mu posłuszna” – mówi siostra 
Zdzisława, podprzeorysza klasztoru w 
Świętej Annie koło Częstochowy, która 
uczestniczyła w konferencji mniszek. 
 

 
 
W spotkaniu, które odbyło się w dniach od 
5 do 10 września, wziął udział generał 
Zakonu Kaznodziejskiego, o. Bruno Cado-
re. Przybyli także obecny i były promotor 
mniszek w Kurii Generalnej Zakonu: o. 
Brian Pierce i o. Victor Hofstetter oraz 
przełożony Polskiej Prowincji Dominika-
nów, o. Krzysztof Popławski. 
 
„Z Ojcem Generałem rozmawiałyśmy o 
naszym życiu zakonnym i zadaniach, jakie 
stoją przed mniszkami dominikańskimi we 
współczesnym świecie” – opowiada s. 
Zdzisława. 
 
W trzeciej już międzynarodowej konferencji 
Mniszek Zakonu Kaznodziejskiego wzięły 
udział siostry z Polski, Austrii, Czech, 
Irlandii, Litwy, Niemiec, Norwegii, Portugalii 
i Szwajcarii. Konferencje takie odbywają 
się co kilka lat. W niedzielę 9 września 
uczestniczące w konferencji w Krzeszowi-
cach mniszki przybyły do klasztoru ojców 
dominikanów w Krakowie, by wspólnie z 
nimi odmówić nieszpory i oddać cześć 
relikwiom Świętego Jacka – pierwszego 
polskiego dominikanina. 
 
Mniszki Zakonu Kaznodziejskiego założył 
w 1206 roku Święty Dominik Guzman – 10 
lat przed powstaniem męskiej gałęzi Zako-
nu. W Polsce mają trzy klasztory: w Kra-
kowie, Świętej Annie i Radoniach pod 
Warszawą.               Za: www.domikanie.pl 
 

http://www.michalici.pl/
http://www.salezjanie.pl/
http://www.debowiec.pl/
http://www.domikanie.pl/
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Refleksja tygodnia 

 
 

Pielgrzymka ważna dla świata 
Rozmowa z o. Adamem Wąsem SVD o pielgrzymce Benedykta XVI do Libanu 

 
 

Papieską podróż do Libanu zdominował 
aspekt polityczny. Nie można jednak za-
pominać o jej wymiarze duszpasterskim i 
znaczeniu dla życia Kościoła na Bliskim 
Wschodzie. Wskazuje na to o. Adam Wąs 
SVD, arabista i islamolog. Przypomina on 
padające wielokrotnie w czasie obecnej 
pielgrzymki słowa Benedykta XVI o tym, iż 
człowieka można naprawdę zrozumieć 
tylko w perspektywie wiary i Boga. 
 
- W komentarzach przeważa spojrzenie 
na tę pielgrzymkę głównie w kluczu 
politycznym. Jakie inne wymiary są 
warte przypomnienia? 
 
O. Adam Wąs SVD: Ta pielgrzymka ma 
ogromne znaczenie dla Kościoła, dla re-
gionu i myślę, że nie będzie wielką prze-
sadą, jak powiem, iż dla całego świata. 
Przede wszystkim Ojciec Święty pojechał 
do Libanu jako ten, kto ma umacniać 
chrześcijan żyjących na Bliskim Wscho-
dzie. Takie były główne założenia tej po-
dróży. Przez ogłoszenie adhortacji apo-
stolskiej Ecclesia in Medio Oriente, czyli 
dokumentu duszpasterskiego. Papież 
pokazuje współczesnym wiernym, co to 
znaczy być chrześcijaninem w obecnym 
Libanie i na całym Bliskim Wschodzie, 
gdzie niestety odsetek chrześcijan topnieje 
praktycznie z dnia na dzień. 
 
- W tym kontekście, jakie jest najważ-
niejsze przesłanie Papieża? 
 
O. Adam Wąs SVD: Przesłanie Ojca 
Świętego jest wyraźne. Mówi: „Nie bójcie 
się, nie lękajcie się!”. Powtarza: „Nie bójcie 
się być chrześcijanami, nie lękajcie się 
zostać na Bliskim Wschodzie”. W tym 
kontekście ważne są dwa podstawowe 

założenia adhortacji, komunia i świadec-
two. Benedykt XVI wydaje się mówić: wy 
tak bardzo zróżnicowani jako chrześcija-
nie, bo przecież mamy tę piękną mozaikę 
Kościołów wschodnich, wy jako wyznawcy 
Chrystusa musicie dawać na tej ziemi 
bardzo konkretne i wyraźne świadectwo. 
To świadectwo przekłada się na każdy 
wymiar życia: społeczny, polityczny, kultu-
ralny i religijny. Benedykt XVI w czasie tej 
podróży wyraźnie o tym mówił, dając kon-
kretne przykłady. 
 
- Wskazuje się, że papieska podróż 
zbiegła się z falą protestów związanych 
z filmem o Mahomecie… 
 
O. Adam Wąs SVD: Na papieskie wypo-
wiedzi można patrzeć tak przez pryzmat 
regionalny, jak i globalny. W regionalnym 
mamy do czynienia z falą tego, co przynio-
sła arabska wiosna. Widoczne są tu lęki 
nie tylko chrześcijan na Bliskim Wscho-
dzie, ale i muzułmanów. Widać to w kon-
tekście relacji chrześcijańsko-
muzułmańskich i w wypowiedziach przy-
wódców islamskich, którzy w zdecydowa-
nej większości serdecznie powitali Bene-
dykta XVI. Są to obawy związane z przy-
szłością tej społeczności, z tym, co będzie 
dalej, ponieważ ta fala arabskiej wiosny się 
nie zakończyła i nie wiadomo, co przynie-
sie. Póki co, widać, że bardziej idzie ku 
islamizacji niż demokracji. 
 
Kolejny kontekst to wojna w Syrii, do której 
Papież wielokrotnie się odwoływał. Nie 
mówił jako ten, który ma moc rozwiązać 
wszelkie problemy, chociaż pewno wielu 
tego właśnie od niego oczekiwało, ale to 
nie jest jego rola. Konkretnie jednak wska-
zał, że jednym ze źródeł wojny, które moż-

na powstrzymać, jest dostarczanie broni. 
To zostało bardzo wyraźnie powiedziane. I 
kolejna rzecz: musimy wspólnie szukać 
rozwiązań. Papież nawiązał tutaj do po-
stawy wspólnoty międzynarodowej. Wska-
zał, że to ona jest odpowiedzialna za to, by 
nie powtórzyć błędu, jaki popełniono w 
Iraku. Na płaszczyźnie kontaktów chrześci-
jańsko-muzułmańskich w wymiarze świa-
towym podkreślił też, że ważnym jest 
załagodzenie napięć sprowokowanych 
pojawieniem się filmu o Mahomecie. Upu-
bliczniono go w kontekście papieskiej 
pielgrzymki. Nie chciałbym tu mówić o 
spiskowej teorii dziejów, ale wiadomość o 
tym filmie wybuchła akurat przed rozpo-
częciem pielgrzymki, a wszem i wobec 
doskonale wiadomo, jak muzułmanie są 
wrażliwi na filmy i karykatury dotyczące 
Proroka. 
 
- Benedykt XVI konkretnie pokazywał, 
jak w życiu, i to nie tylko tym politycz-
nym budować pokój… 
 
O. Adam Wąs SVD: Dla Kościoła ta po-
dróż ma niesamowite znaczenie. Papież 
nawołuje bardzo konkretnie do pokoju, ale 
jednocześnie przypomina, że jeżeli chce-
my pokoju, to musimy chronić życie. Poda-
je nam tutaj te wszystkie wymiary, które w 
cudowny sposób mogą przyczynić się do 
tego, aby to życie ochronić. ,Mówi o god-
ności osoby ludzkiej, o nowej antropologii, 
a więc nowym rozumieniu człowieka we 
współczesnym świecie, mówi o prawach 
człowieka i o wolności religijnej. Przypomi-
na o tym, że człowiek nie jest w stanie 
zrozumieć siebie bez odniesienia do Boga.                    
Rozm. B. Zajączkowska 

Za : Radio watykańskie  

 

   

  Wiadomości zagraniczne  
 

Królowa Nowej Ewangelizacji 
 
W święto Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny – 8 września, w Centrum Ruchu 
Szensztackiego w Szensztat, /Niemcy/ 
abp. Rino Fisichella – przewodniczący 
Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji 
ukoronował Matkę Bożą Trzykroć Prze-
dziwną w Jej pielgrzymującym wizerunku 
zwanym Auxiliar, na Królową Nowej 
Ewangelizacji Europy. Z tej okazji sekre-
tarz stanu Stolicy Apostolskiej, Tarcisio 
Bertone nadesłał specjalne pozdrowienia i 
błogosławieństwo Ojca Świętego Benedyk-
ta XVI. „Pod opiekę Zwycięskiej Królowej 
pragniemy oddać rozpoczynający się Rok 

Wiary i Nowej Ewangelizacji Europy. Niech 
Pan przez Jej wstawiennictwo otworzy 
wiele ludzkich serc na Dobrą Nowinę wia-
ry, a nas niech uczyni zafascynowanymi 
świadkami swojej miłości”.  
 

 

Tymi słowami papież udzielił pielgrzymom 
swojego apostolskiego błogosławień-
stwa.W spotkaniu udział wzięli pielgrzymi z 
18 – tu krajów Europy, które nawiedza 
pielgrzymujący wizerunek Matki Bożej 
Trzykroć Przedziwnej.  
 
Na uroczystości przybyły także delegacje z 
Polski, Rosji, Białorusi i Słowacji. Licznie 
reprezentowana była Polonia Niemiecka, 
której przewodził zastępca Rektora Pol-
skich Misji Katolickich w Niemczech – ks. 
Prałat dr. Ryszard Mroziuk. o. Romuald 
Kszuk ISCHP.          Za: www.szensztat.pl  

 

http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2012/09/szensztat.pl_.jpg
http://www.szensztat.pl/
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Kapucyni 
na audiencji u Benedykta XVI 

 
W środę, 12 września bracia kapitulni 
zebrani na 84. Kapitule Generalnej Kapu-
cynów uczestniczyli w audiencji generalnej 
w Watykanie, w Auli Pawła VI. Pozdrawia-
jąc przybyłych pielgrzymów, Benedykt XVI 
zwrócił się także do kapucynów, wzywając 
ich do wierności charyzmatowi i do goto-
wości na nową ewangelizację. 
 

 
 
Na koniec audiencji, Minister Generalny, 
Wikariusz Generalny i Definitorzy: Michael 
Fernandes i Hugo Mejía Morales podeszli 
do Ojca Świętego i ofiarowali mu kopię 
krzyża, który św. Wawrzyniec z Brindisi 
nosił ze sobą przy każdej podróży misyj-
nej. Niektórzy bracia po audiencji udali się 
do Radia Watykańskiego, gdzie opowiadali 
o kapitule, a także o obecności kapucynów 
w różnych krajach. 
 
Po modlitwie południowej cetusy konty-
nuowały dyskusję na temat rozdziałów 
konstytucji kapucyńskich prezentowanych 
w ostatnich dniach. Następnie odbyła się 
publiczna prezentacja na temat „Międzyna-
rodowej współpracy braterskiej”. 
 
Przed braćmi jeszcze wiele pracy, szcze-
gólnie w cetusach i w komisjach. Jak naj-
szybciej trzeba przeprowadzić publiczne 
wysłuchanie w sprawie pozostałych roz-
działów. Następny tydzień będzie ostatnim 
na 84. Kapitule.        Za: www.kapucyni.pl  

 

Powrót paulistów na Kubę 
 
Z Meksyku dotarła do nas radosna wiado-
mość, że 8 grudnia 2012 roku nastąpi 
oficjalny powrót paulistów na Kubę. Tego 
dnia w stolicy kraju, w Hawanie, zostanie 
otwarta wspólnota zakonna pod wezwa-
niem bł. Jakuba Alberione. Tworzyć ją 
będą trzej pauliści meksykańscy: ks. Juan 
Manuel Galaviz Herrera, ks. Jesus Castillo 
Silva i ks. Daniel Rodriguez Sigala. 
 
Historia naszego zgromadzenia na Kubie 
rozpoczęła się po raz pierwszy 9 maja 
1953 roku. Wtedy to posłany przez założy-
ciela ks. Jakuba Alberionego, wylądował 
na wyspie ks. Ugo Zecchin, dając tym 
samym początek obecności Towarzystwa 
Świętego Pawła na Kubie.  
 
Dynamiczny rozwój zgromadzenia został 
zatrzymany w lutym 1962 roku, kiedy to 
wyspę z przyczyn politycznych, musiał 
opuścić ostatni paulista - ks. Alvise Luigi 
Soppelsa. 

Obecny powrót paulistów na Kubę staje się 
możliwy dzięki inicjatywie Prowincji Mek-
sykańskiej Towarzystwa Świętego Pawła 

Za: www.paulus.org.pl   

 

Salezjanin wyświęcony na biskupa 
w Indiach 

 
Wczoraj, w niedzielę 16 września ks. Geo-
rge Rajendran Kuttinadar, salezjanin, 
został wyświęcony na biskupa eparchial-
nego diecezji Thuckalay, w stanie Tamil 
Nadu. Konsekracji dokonał w kościele 
Najświętszego Serca w Padanthalummoo-
du, w pobliżu Thuckalay, kard. George 
Alanchery, arcybiskup większy Ernakulam-
Angamaly. 
 
Na ceremonię złożyła się bardzo podniosła 
liturgia, odzwierciedlając bogactwo Kościo-
ła Powszechnego, co znalazło najlepszy 
wyraz w obecności licznych biskupów 
obrządku sylomalabarskiego, syromalan-
karskiego i łacińskiego oraz setek kapła-
nów, zakonników i zakonnic różnych die-
cezji i zgromadzeń. Sama celeracja była 
dobrze przygotowana, liturgia bardzo 
uroczysta, a uczestnictwo znaczone wiel-
kim entuzjazmem. 
 
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: ks. 
Maria Arokiam Kanaga, Radca Regionu 
Azja Południowa; ks. Albert Johnson, 
Inspektor Tiruchy; ks. George Maliekal, 
Inspektor Silchar; ks. Joe Almeida, były 
Inspektor Guwahati oraz wielu innych 
salezjanów z Silchar, Guwahati i innych 
inspektorii Indii. Obecni byli także człon-
kowie personelu Szkoły „Św. Antoniego” – 
gdzie bp Rajendran Kuttinadar pełnił funk-
cję dyrektora przed mianowaniem go bi-
skupem przez Papieża – którzy uczestni-
czyli w ceremonii odziani w swoje tradycyj-
ne stroje khasi. 
 
“U Boga wszystko jest możliwe” (Mt 19,26) 
jest mottem, które wybrał nowy biskup. 
„Wybrałem je, ponieważ pragnę oddać 
wszystko to, kim jestem, i wszystko to, co 
czynię, w ręce Boga. Bez dzieła Bożego 
nic nie zafunkcjonuje, ani w moim życiu, 
ani w życiu ludzi mojej diecezji” – powie-
dział biskup salezjanin w wywiadzie. 
 
Sakra biskupa Rajendrana Kuttinadara, 
pochodzącego z diecezji Thuckalay, jest 
bardzo ważnym wydarzeniem, które 
świadczy o rozwoju Kościoła w regionie, 
jednym z najbardziej żywotnych na świe-
cie. W 2010 r. diecezja liczyła 55 parafii, 
które obejmowały około 30 000 katolików 
(1,4% z ogólnej liczby ludności). Liczy 37 
kapłanów diecezjalnych, do których do-
chodzi 30 zakonników i 245 zakonnic. 

Za: www.infoans.org 
 

Polscy pallotyni rozpoczęli pracę  
w nowym domu w Wiedniu 

 
„Z dniem 1 września 2012 r. polska Pro-
wincja Chrystusa Króla przejęła od Pro-
wincji niemiecko-austriackiej Najświętsze-
go Serca Jezusa dom w Wiedniu, przy 
ulicy Quellenstrasse. 

W minionym tygodniu, w związku z inaugu-
racją naszej pracy, odwiedzili nas znamie-
nici goście: ks. abp Henryk Hoser SAC, ks. 
prowincjał Józef Lasak SAC i ks. rektor 
Marian Faleńczyk SAC (z francuskiej Regii 
Miłosierdzia Bożego). Przybyli także nasi 
współbracia pracujący w Austrii i księża z 
Prowincji NSJ. 
 
Spotkanie rozpoczęliśmy od uroczyście 
celebrowanej (w licznej koncelebrze) Eu-
charystii pod przewodnictwem Księdza 
Arcybiskupa. Po Mszy św. przy kawie 
rozważaliśmy perspektywy naszej pracy w 
Austrii i w Europie oraz współpracy ze 
współbraćmi z Prowincji Niemieckiej. 
 
Po wspólnym obiedzie udaliśmy się z 
naszymi gośćmi na zwiedzanie Wiednia i 
Katedry św. Szczepana zwieńczone wizytą 
u księdza kardynała Christopha Schonbor-
na. Spotkanie przebiegło w serdecznej, 
braterskiej atmosferze. Dom przy Quellen-
strasse zawsze słynął z otwartości i go-
ścinności, a my chcemy tę tradycję konty-
nuować, tworząc wspólnotę życzliwą i 
serdeczną dla wszystkich. 

Za: www.pallotyni.pl  
 

Sercanie biali wybrali generała 
 
Od 31 sierpnia, w Rzymie trwa 38. Kapituła 
Generalna Zgromadzenia Najświętszych 
Serc Jezusa i Maryi oraz Wieczystej Ado-
racji Najświętszego Sakramentu Ołtarza. 
W poniedziałek 17 września przełożonym 
generalnym Zgromadzenia został ponow-
nie wybrany o. Javier Álvarez-Ossorio sscc 
(Andaluzja). 
 

 
 
45 uczestników Kapituły pracuje nad naj-
ważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi 
przyszłości Zgromadzenia i jego misji w 
Kościele i w świecie. Wśród poruszanych 
tematów, znalazły się m.in.: wspólna misja 
gałęzi męskiej i żeńskiej Zgromadzenia, 
wspólne międzynarodowe projekty apo-
stolskie, praca nad konstytucjami, forma-
cja, finanse. 
 
Zgromadzenie Najświętszych Serc liczy 
około 800 braci posługujących na wszyst-
kich kontynentach. Zakończenie Kapituły 
przewidziane jest na 27 września.  
o.Sebastian Pieczeniak SSCC 
 

Wrocławscy franciszkanie objęli 
nowy klasztor we Włoszech 

 
Prowincja św. Jadwigi na prośbę Prowincji 
św. Jakuba z Marchii, objęła nowy klasztor 
we Włoszech – w miejscowości Falconara 

http://www.kapucyni.pl/
http://www.paulus.org.pl/
http://www.infoans.org/
http://www.pallotyni.org/prowincja.wa/
http://www.pallotyni.org/prowincja.wa/
http://www.pallotyni.pl/
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Marittima, położonej nad morzem Adria-
tyckim w pobliżu Ankony. (…) 
 
Wrocławscy franciszkanie przybyli do 
nowego domu już pod koniec sierpnia. 
Przez dwa tygodnie żyjąc wspólnie z wło-
skimi braćmi, wdrażali się w nowe obo-
wiązki. Oficjalne objęcie klasztoru miało 
miejsce 10 września br. i było połączone z 
wprowadzeniem nowego administratora 
parafii, które dokonał miejscowy ordyna-
riusz diecezji Ancona-Osimo abp Edoardo 
Menichelli. Podziękował on za dotychcza-
sową pracę braciom z prowincji włoskiej i 
życzył nam owocnej pracy w tym nowym 
miejscu. Bracia z Polski zostali ciepło i 
życzliwie przyjęci przez miejscową lud-
ność. 

 

 
Następnego dnia miało miejsce, również 
pod przewodnictwem abp Edoardo wpro-
wadzenie nowego administratora parafii 
pw. Matki Bożej Miłosierdzia, o. Paulina M. 
Adamowskiego przy naszym klasztorze w 
Osimo. 
 
Naszym braciom na ziemi włoskiej życzy-
my zapału i franciszkańskiej radości w 
wypełnianiu posługi głoszenia Ewangelii w 
ojczyźnie naszego Serafickiego Ojca. 

Za: www.franciszkanie.com 
 

Tysięczny numer salezjańskiego 
czasopisma w Japonii 

 
Miesięcznik “Katorikku Seikatsu” (“Życie 
Katolickie”), wydawany przez salezjanów w 
Japonii, z październikowym numerem 
ukazał się po raz tysięczny. To ważne 
wydarzenie zostało uczczone w dniu 8 
września Eucharystią, której przewodniczył 
bp Peter Takeo Okada, arcybiskup Tokio. 
 
Upłynęło już 84 lata od momentu, kiedy to 
24 maja 1928 r. Czcigodny Sługa Boży 
Vincenzo Cimatti, zaledwie dwa lata po 
swoim przybyciu do Japonii, zaczął publi-
kować “Don Bosco”, czterostronicową 
broszurę, poprzez którą chciał dotrzeć do 
chrześcijan i niechrześcijan z miasta i 
prowincji Miyazaki, gdzie salezjanie zapo-
czątkowali swoją misję. Przez wiele lat 
“Don Bosco”, znany także pod nazwą 
“Biuletyn Salezjański”, był również znaczą-
cym narzędziem komunikacji salezjanów w 
pierwszych latach Inspektorii Japońskiej. 
 
W okresie wojennym, przez dwa lata “Don 
Bosco” nie ukazywał się, ale zaledwie trzy 
miesiące po zakończeniu wojny, w listopa-
dzie 1945 r., na nowo pojawił się pod nową 
nazwą – “Ziarnko gorczycy” – którą to 
nazwę zachował do stycznia 1952 r., kiedy 
przybrał nazwę “Życie Katolickie”; był to 
273 numer, a jego wydawcą był ks. Fede-
rico Barbaro, któremu pomagali ks. Dal Col 
i ks. Mantegazza. 

 
Ubiegłej soboty, 8 września, tysięczny 
numer pisma został uczczony Mszą św., 
której przewodniczył bp Pietro Okada w 
otoczeniu dwudziestu kapłanów i około 
200 innych osób. Na zakończenie celebra-
cji ks. Pietro Sekiya, dyrektor odpowie-
dzialny “Don Bosco Sha”, przedstawił 
licznych przybyłych współpracowników, z 
których wielu jest dobrze znanych w społe-
czeństwie japońskim. Następnie, w salonie 
parafialnego przedszkola odbyło się przy-
jęcie.  
 

 
 
Ten osiągnięty cel pobudził w sercach 
wszystkich determinację co do dalszej 
współpracy z pismem “Katorikku Seikatsu”, 
które, adresowane do chrześcijan i nie-
chrześcijan Japonii, stanowi niewątpliwie 
cenne narzędzie w apostolacie misyjnym w 
Kraju Wschodzącego Słońca. 
ANS – Tokio               Za: www.infoans.org 

 

   

  Witryna Tygodnia  
 

 

 

Nowe książki ks. prof. Bogusława Nadolskigo SChr   
 

W ostatnich dniach w wydawnictwie Pallot-
tinum ukazały się dwie książki ks. prof. 
Bogusława Nadolskiego SChr – jednego z 
najwybitniejszych polskich liturgistów. 
 
Pierwsza to „Poetyka znaku krzyża”. Autor 
zawarł w niej refleksje na temat czynienia 
przez nas znaku krzyża i wymowy tego 
znaku. Omawia także wykonywanie znaku 
krzyża w innych wyznaniach chrześcijań-
skich oraz – co ciekawe – przybliża różne 
tak rzadkie formy krzyża, jak pług, siekiera, 
maszt, próg i odrzwia domu i inne.  

 

Druga książka to uzupełnione II wydanie 
trzeciego tomu „Liturgiki” poświęconego 
sakramentom, sakramentaliom i błogosła-
wieństwom.  
 
Po 20 latach, jakie minęły od pierwszego 
wydania Autor uzupełnił i poszerzył swój 
podręcznik w zakresie zmian dokonanych 
w księgach liturgicznych, o aktualne do-
kumenty Kościoła i najnowszą refleksję 
teologiczno-liturgiczną omawianych za-
gadnień z sakramentologii. 
Za: www.chrystusowcy.pl      

   

  Zapowiedzi wydarzeń  
 

 

 
Zapowiedź Krajowego Kongresu 

Zjednoczenia  
Apostolstwa Katolickiego 

 
W świętowanie jubileuszu 50-lecia kanoni-
zacji św. Wincentego Pallottiego wpisuje 
się Krajowy Kongres Zjednoczenia Apo-
stolstwa Katolickiego, który odbędzie się w 
dniach 21-23 września 2012 r. Hasłem 

tegorocznego kongresu będą słowa: Zjed-
noczenie Domem Wiary. 
 
Kongres Zjednoczenia Apostolstwa Kato-
lickiego (ZAK) rozpocznie się 21 września 
br. w Konstancinie- Jeziornej o godz. 17. 
Pierwszy etap pozwoli uczestnikom na 
odkrywanie bogactwa ZAK razem z przed-
stawicielami wspólnot należących do Zjed-
noczenia. Potrwa on od piątku wieczora do 

niedzielnego poranka. Druga część kon-
gresu odbędzie się w Ołtarzewie koło 
Warszawy z Wyższym Seminarium Du-
chownym Księży Pallotynów. W programie: 
uroczysta Msza Święta w kościele semina-
ryjnym, której przewodniczyć będzie Pro-
wincjał Prowincji Zwiastowania Pańskiego 
ks. Adrian Galbas SAC, podczas której do 
Zjednoczenia zostanie przyjętych 10 no-
wych członków. Następnie przygotowano 

http://www.franciszkanie.com/
http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2012/09/infoans5.jpg
http://www.infoans.org/
http://www.chrystusowcy.pl/
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czas świadectw, nabożeństwo posłania i 
wspólną agapę. 
 
W Kongresie weźmie też udział Przełożony 
Generalny ks. Jacob Nampudakam SAC. 
Jest on też asystentem eklezjalnym ZAK. 
W programie obok wystąpienia ks. Gene-
rała znajdzie się czas na wspólną modlitwę 
przy krzyżu św. Wincentego, a także na 
inne ciekawe propozycje, które pomogą 
lepiej zrozumieć, co to znaczy, że Zjedno-
czenie jest domem wiary. 
 
Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego 
zostało założone w 1835 roku w Rzymie, 
przez włoskiego kapłana św. Wincentego 
Pallottiego i grupę jego duchownych i 
świeckich współpracowników. Uświadomili 
oni sobie, że przykazanie miłości zawiera 
też w sobie troskę o wieczne zbawienie 
bliźniego, tak jak o swoje własne. Oddali 
się więc bez reszty trosce o uświęcenie 
własne i swoich bliźnich. Postanowili złą-
czyć się węzłem współzawodniczej miłości 
chrześcijańskiej i utworzyć Dzieło Poboż-
nego Zjednoczenia, które stawiało sobie za 
cel: Rozszerzanie wiary i religii Jezusa 
Chrystusa wśród niewierzących; Ożywia-
nie, utrzymywanie i pomnażanie wiary 
wśród katolików;  Wykonywanie wszelkich 
dzieł miłosierdzia, aby w każdym człowieku 
był poznany Bóg.  
 
Do współpracy w tym Dziele zaprosili 
świeckich i duchownych, ludzi różnych 
stanów i zawodów, kobiety i mężczyzn. 
Apostolstwo bowiem postrzegali jako za-
danie powszechne, w które z jednakowym 
zaangażowaniem mogą i powinni włączać 
się wszyscy członkowie Kościoła. Obecnie 
wszyscy ludzie mogą włączać się w chary-
zmat Zjednoczenia Apostolstwa Katolic-
kiego w dwojaki sposób: jako członkowie 
lub współpracownicy Zjednoczenia. 
 
Ks. Marek Chmielniak SAC Przewodniczą-
cy KRK ZAK zachęca do uczestnictwa 
wszystkich członków i współpracowników- 
Bardzo nam zależy, aby jak najwięcej osób 
mogło doświadczyć kongresowej atmosfe-
ry modlitwy i świętowania. Zachęcamy do 
organizowania wspólnych wyjazdów i 
pielgrzymek z każdego miejsca naszej 
Ojczyzny – nie tylko z okolic Warszawy – 
aby w tym dniu być razem wokół Chrystu-
sa wraz z Maryją Królową Apostołów i z 
wszystkimi, którzy tworzą zjednoczeniowy 
dom wiary. Mamy nadzieję, że będzie to 
okazja do ożywienia wiary, rozpalenia 

miłości i apostolskiego zapału oraz przeży-
cia prawdziwej i głębokiej radości.  
 
Krajowy Kongres ZAK będzie kolejnym 
cennym doświadczeniem roku jubileuszo-
wego, który pomoże budować nowe „mo-
sty” współpracy.              Marta Michalska 
 

KUL zaprasza na studia zarządzania 
kulturą 

 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła 
II zaprasza w roku akademickim 
2012/2013 na pierwszą edycję podyplo-
mowych studiów w zakresie zarządzania 
kulturą. Celem zajęć jest ukazanie charak-
teru i perspektyw pracy w sektorze kultury, 
prezentacja nowoczesnych metod i do-
brych praktyk w zakresie zarządzania, 
dostarczenie praktycznej wiedzy z zakresu 
prawno-finansowych aspektów zarządza-
nia instytucjami kultury, marketingu oraz 
pozyskiwania funduszy zewnętrznych. 
 
Wykładowcami będą m.in.: prof. Krzysztof 
Zanussi – reżyser i pedagog, dr hab. Mi-
chał Kazimierz Ujazdowski – poseł na 
Sejm RP, b. Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, pracownicy naukowi KUL i 
innych uczelni lubelskich, działacze admi-
nistracji państwowej. 
 
Program obejmuje 200 godzin i będzie 
realizowany podczas sobotnio-niedziel-
nych zjazdów dwa razy w miesiącu z naci-
skiem na konwersatoria i zajęcia o charak-
terze warsztatowym symulujące realne 
sytuacje. 
 
Studia adresowane są do pracowników 
administracji, publicznych i niepublicznych 
instytucji kultury, animatorów kultury, pra-
cowników i wolontariuszy pozarządowych 
organizacji kulturalnych (pism, wydaw-
nictw, mediów elektronicznych itp.), liderów 
społeczności lokalnych oraz absolwentów 
wyższych uczelni z tytułem licencjata lub 
magistra chcących prowadzić działalność 
menedżerską na polu kultury. 
 
Absolwenci uzyskują m.in. kwalifikacje do 
pracy w państwowych i kościelnych insty-
tucjach kultury. Posiadają też wiedzę o 
marketingu, o przepisach prawnych na 
rynku kultury, o polityce kulturalnej Polski i 
UE, o pozyskiwaniu dotacji i działaniach 
biznesowych w sferze kultury. Bliższe 
informacje na stronie 
www.kul.pl/zarzadzanie.kultura. 

 

Zaproszenie na kurs tworzenia  
średniowiecznych manuskryptów 

„Skryptorium” 
 
Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgicz-
ny działająca przy krakowskim klasztorze 
organizuje po raz drugi kurs studium two-
rzenia średniowiecznych manuskryptów 
pod tytułem „Skryptorium”. 
 
Trwają zapisy na zajęcia w Krakowie na 
rok akademicki 2012/2013. Warsztaty te są 
próbą ożywienia średniowiecznego skryp-
torium, wraz jego filozofią, metodami pra-
cy, stylem pisma i zdobień, a wreszcie i 
celem ostatecznym jego istnienia: stwo-
rzeniem manuskryptu – będzie to ewange-
liarz w stylu XIII-wiecznym. Uczestnicy 
zagłębią się w używane setki lat temu 
techniki kaligrafii, zdobienia i złocenia i 
spróbują je połączyć z teraźniejszością, 
zachowując ówczesny klimat. 
 
Warsztaty poprowadzą: Daniel Dawidowicz 
i Grażyna Witkowska–Dawidowicz. Od lat 
zajmujący się promowaniem historii oraz 
kultury średniowiecznej Europy poprzez 
uczestnictwo w projektach i pokazach 
odtwarzających różne historyczne wyda-
rzenia. Zajmują się kopiowaniem i rekon-
strukcją średniowiecznych stron z najsłyn-
niejszych manuskryptów, w swoim dorobku 
mają strony z Book of Kells i z Ewangelia-
rza z Lindisfarne, Book of Durrow i Księgi 
Dimmy oraz niezliczone motywy z wielu 
innych bardziej i mniej znanych manu-
skryptów. Ich prace znajdują się m.in. w 
klasztorze w Trzebnicy, w Japonii, na 
Krecie i w Wielkiej Brytanii. 
 
Wszelkich dodatkowych informacji udziela 
Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgicz-
ny – koordynator projektu: Tomasz Rojek 
OP,  ul. Dominikańska 3/11,  Kraków, tel. 
12 430 19 34, e-mail: 
t.rojek@liturgia.dominikanie.pl. 
 

Zgłoszenia przyjmowane są wraz z opłatą 
(550 zł) poprzez internetowy formularz 

zgłoszeniowy. Ilość miejsc ograniczona – 
decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe 
informacje można znaleźć na plakacie oraz 

na stronie internetowej 
www.liturgia.pl/projekty/skryptorium, gdzie 
jest także możliwość wypełnienia formula-

rza zgłoszeniowego        

http://www.kul.pl/zarzadzanie.kultura
mailto:t.rojek@liturgia.dominikanie.pl
http://www.liturgia.pl/projekty/skryptorium
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Odeszli do Pana 

 
 

 

  

ŚP. KS. KAROL KOPACZ (1913-2012) SChr 
 

 

W Święto Podwyższenia Krzyża, dnia 14 
września 2012 r. – w setnym roku życia – 
w domu zakonnym w Ziębicach zmarł ks. 
Karol Kopacz – najstarszy chrystusowiec. 
 
Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Karola 
odbyły się 17 września 2012 r. (poniedzia-
łek) w kościele pw. św. Apostołów Piotra i 
Pawła w Ziębicach. Ostatnie pożegnanie i 
złożenie ciała nastąpiło w kwaterze chry-
stusowców na cmentarzu w Ziębicach.  
 
Śp. ks. Karol Kopacz SChr urodził się 18 
sierpnia 1913 r. w Jodłowej (diecezja tar-
nowska). Do Towarzystwa Chrystusowego 
wstąpił w Potulicach w kwietniu 1937 r. 
Pierwszą profesję zakonną złożył 7 lutego 
1941 r. w Krakowie, zaś profesję dozgonną 
7 lutego 1944 r. Święcenia prezbiteratu 
przyjął w Krakowie dnia 4 czerwca 1944 r. 

  
 

Po święceniach pracował w rodzinnej 
parafii w Jodłowej. W 1945 r. został magi-
strem braci nowicjuszy w Poznaniu. W 
latach 1946-1950 był administratorem 14 
kościołów i 1 kaplicy na Ziemi Pyrzyckiej z 
rezydencją w Brzesku. Następnie znów 
został magistrem braci nowicjuszy i pro-
boszczem w Morasku i Suchym Lesie. 
 
Był duszpasterzem w parafiach w: Klucze-
wie, Maszewie, Starczówku, Ziębicach, 
Wigancicach, Stargardzie Szczecińskim 
oraz parafii Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Szczecinie. Pełnił posługę kape-
lana Sióstr Antoninek w Mirkowie. Przez 
szereg lat był przełożonym domu w Czę-
stochowie. Od 1997 r. rezydował w Ziębi-
cach. 

   Za: www.chrystusowcy.pl  

 

 
 

ŚP. O. LEON LEDWOŃ (1932-2012) OMI 
 
 

Dnia 10 września 2012 r. o godz. 21.00 
zmarł po ciężkiej chorobie o. Leon Ledwoń 
OMI. Przeżył 80 lat, pochodził z Zborow-
skiego, pow. lubliniecki. Ojciec Leon 
pierwszy kontakt z oblatami miał już w 
1944 r. w gimnazjum prowadzonym przez 
oblatów w Lublińcu. Pierwsze śluby za-
konne złożył w 1952 r. i przez 6 lat studio-
wał filozofię i teologię w obrzańskim semi-
narium. Święcenia diakonatu (1957 r.) i 
prezbiteratu (1958 r.) przyjął z rąk ks. Bp. 
Antoniego Baraniaka. 
  

Po święceniach przełożeni skierowali go 
na staż pastoralny do Lublińca. A następ-
nie swoją posługę zakonną, jako wikariusz, 
pełnił w Kędzierzynie, Lublińcu, Laskowi-
cach, Białogardzie, Milanówku i Gorzowie 
Wlkp. Od 1989 r. o. Leon pełnił funkcję 
spowiednika w gdańskim klasztorze przy 
ul. Elżbietańskiej. 
 
Pogrzeb o. Leona Ledwonia OMI odbył się 
w oblackim kościele w Lublińcu, w czwar-

tek 13 września. Wieczny odpoczynek racz 
Mu dać Panie.                 Za: www.oblaci.pl

 
 

 
ŚP. KS. JÓZEF CIACIEK (1932-2012) CSMA 

 

 
9 września 2012 r. po długiej chorobie 
zmarł w szpitalu w Krakowie ks. Józef 
Ciaciek. Ostatnie lata swojego zakonnego 
życia spędził w Pawlikowicach. Msza św. 
w intencji zmarłego i pogrzeb 12 września 
o godz. 13.00 w Pawlikowicach. 
 
Ks. Józef Ciaciek przeżył 80 lat z czego 54 
lata profesji zakonnej i 46 lat życia kapłań-
skiego. Po ukończeniu nowicjatu pracował 
jako wychowawca w domu dziecka w 
Markach (1958-1960). Po przyjęciu sakra-
mentu kapłaństwa pełnił obowiązki kapela-
na SS. Karmelitanek Bosych w Krakowie 
(1966/67), prefekta w macierzystym domu 
zakonnym w Miejscu Piastowym (1967-
1970), kapelana SS. M.B.Miłosierdzia w 
Derdach (1970/71).  

 
 

W 1971 r. został przełozonym domu w 
Pawlikowicach (do1975), a nastepnie 
wikariuszem parafii w Prałkowcach (1975-
1977), organizatorem a potem probosz-
czem parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej 
w Stalowej Woli (1977-1989), probosz-
czem parafii w Pewli Małej (1989-2000). 
Po zwolnieniu z obowiązków proboszcza 
pozostawał jeszcze przez 4 lata w Pewli 
Małej jako rezydent, a od 2004 roku do 
śmierci przebywał w domu zakonnym w 
Pawlikowicach. 
 
Niech spoczywa w pokoju wiecznym. 

     Za: www.michalici.pl  
 
 

 

http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2012/09/chrystusowcy.pl_3.jpg
http://www.chrystusowcy.pl/
http://www.oblaci.pl/
http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2012/09/www.michalici.pl_.jpg
http://www.michalici.pl/
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OFERTY FORUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYZAKONNEJ DLA ZAKONNIKÓW I INSTYTUCJI 

ZAKONNYCH (wrzesień 2012) 

 

 
 

TAŃSZY WĘGIEL: 
Oferujemy możliwość zamówienia różnych rodzajów węgla dobrej jakości w korzystnych cenach (orzech I, 
orzech II, ekogroszek, kostka, koks). Bliższych informacji udziela Forum Współpracy Międzyzakonnej.  
 

KARTY RABATOWE E-PRUF W SIECI APTEK „DBAM O ZDROWIE” 
Rozsyłamy aktualne karty rabatowe do aptek „Dbam o zdrowie”. Upoważniają one do korzystania ze zni-
żek w  wysokości 7% na wszystkie produkty oferowane w sieci Aptek DOZ, z wyłączeniem produktów re-
fundowanych. Prosimy o zgłaszanie adresów na jaki mają być wysłane karty. 
 

ZAKUP TAŃSZEGO PALIWA (benzyna, olej, gaz) NA STACJACH ORLEN I BLISKA 
Zachęcamy do korzystania z programu BIZNESTANK, który jest dostępny na  stacjach ORLEN i BLISKA 
oznakowanych logo BIZNESTANK. Aby przystąpić do programu należy udać się na stację ORLEN z do-
kumentami - kserokopiami: 
zaświadczenie o posiadaniu przez zakon osobowości prawnej, dekret o powołaniu działalności gospodar-
czej przez zakon lub dekret o powołaniu zakonu, 
 numer NIP, REGON, wykaz nr rejestracyjnych pojazdów, na jakie mają być wydane 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 uzyskać  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  
 

PLATFORMA ZAKUPOWA 
 Poprzez PLATFORMĘ można się zaopatrzyć w artykuły spożywcze, chemiczne, biurowe, dewocjo-
nalia i gastronomiczne. Wszystkie zamówione towary są dowożone bezpośrednio do zamawiającego bez 
dodatkowej opłaty za transport (wyjątkiem są produkty dla gastronomii). 
       Aby korzystać z PLATFORMY należy dokonać rejestracji wypełniając formularz zgłoszeniowy pod ad-
resem: www.forumwm.pl  
 
 

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 

 

 

http://www.orlen.pl/PL/DlaKierowcow/KartyPaliwowe/Documents/Biznestank_stacje_w_programie_072009.xls
mailto:Jolanta@forumwm.pl
http://www.forumwm.pl/
mailto:jolanta@forumwm.pl
http://www.forumwm.pl/

