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Wiadomość tygodnia

SYNOD BISKUPÓW O NOWEJ EWANGELIZACJI ROZPOCZĘTY
Kościół ma dwoje nowych Doktorów
Kościół ma dwoje nowych Doktorów Kościoła: Hiszpana, szesnastowiecznego
kapłana, kaznodzieję i teologa, św. Jana z
Avili oraz Niemkę, średniowieczną benedyktyńską mniszkę i mistyczkę, św. Hildegardę z Bingen. Uroczystość ogłoszenia
ich doktorami Kościoła odbyła się przed
południem na Placu św. Piotra.
Msza pod przewodnictwem Benedykta
XVI była jednocześnie inauguracją sesji
zwyczajnej Synodu Biskupów o nowej
ewangelizacji. Do faktu tego nawiązał w
homilii Papież, przypominając, że Kościół
istnieje właśnie po to, by głosić Dobrą
Nowinę. Ta świadomość stała u podstaw
misji, która w przeszłości ogarnęła cały,
stopniowo poznawany świat.
„Także w naszych czasach Duch Święty
rozbudził w Kościele nowy powiew, by
głosić Dobrą Nowinę, dynamizm duchowy
i duszpasterski, który znalazł swój najpowszechniejszy wyraz i najbardziej miarodajny impuls w Soborze Watykańskim II
– mówił Ojciec Święty. – Taka odnowiona
dynamika ewangelizacji wywiera korzystny
wpływ na dwa szczególne wyrastające z
niej «konary» – to znaczy z jednej stronymissio ad gentes, czyli głoszenie Ewangelii tym, którzy jeszcze nie znają Jezusa
Chrystusa i Jego orędzia zbawienia, z
drugiej zaś strony na nową ewangelizację
skierowaną zasadniczo do osób, które
chociaż zostały ochrzczone, oddaliły się
od Kościoła i żyją bez odnoszenia się do
chrześcijańskiej praktyki. Rozpoczynające
się dziś zgromadzenie synodalne jest
poświęcone tej nowej ewangelizacji, aby
sprzyjać w przypadku tych osób nowemu
spotkaniu z Panem, który sam jeden wypełnia ludzkie życie głębokim sensem i
pokojem; aby sprzyjać odkryciu na nowo
wiary, źródła łaski niosącej radość i nadzieję w życie osobiste, rodzinne i społeczne.

Oczywiście, takie szczególne ukierunkowanie nie może zmniejszać ani aktywności misyjnej we właściwym tego słowa
znaczeniu, ani też zwyczajnej działalności
ewangelizacyjnej w naszych wspólnotach
chrześcijańskich”.
Papież nawiązał też do kwestii małżeńskich, o których mówi ewangelia dzisiejszej niedzieli. Jak zaznaczył, jest to
temat, który zasługuje na szczególną
uwagę, jako że małżeństwo jest „samo w
sobie Dobrą Nowiną dla dzisiejszego
zdechrystianizowanego świata”. „Zjednoczenie mężczyzny i kobiety, ich stawanie
się «jednym ciałem» w miłości i to miłości
owocnej i nierozerwalnej, jest znakiem
mówiącym z mocą o Bogu – mówił dalej
Benedykt XVI. – Jego wymowność w
naszych dniach stała się tym większa, że
niestety z różnych powodów małżeństwo
właśnie w regionach już od dawna ewangelizowanych przeżywa głęboki kryzys.
Nie jest to przypadek. Małżeństwo związane jest z wiarą nie w sensie ogólnikowym.

1

Małżeństwo jako więź miłości wiernej i
nierozerwalnej, jest oparte na łasce pochodzącej od Trójjedynego Boga, który w
Chrystusie umiłował nas miłością wierną
aż po krzyż. Dzisiaj jesteśmy w stanie
pojąć całą prawdę tego stwierdzenia, z
uwagi na kontrast z bolesną rzeczywistością wielu małżeństw, które niestety się
rozpadają. Istnieje wyraźne powiązanie
kryzysu wiary i kryzysu małżeństwa. Jak
od dawna twierdzi i świadczy Kościół,
małżeństwo jest powołane, aby było nie
tylko przedmiotem, ale także podmiotem
nowej ewangelizacji. Potwierdza się to już
w wielu doświadczeniach powiązanych ze
wspólnotami i ruchami, ale dokonuje się
coraz bardziej także w obrębie diecezji i
parafii, jak to ukazało niedawne Światowe
Spotkanie Rodzin”.
Benedykt XVI zachęcił także wiernych do
świętości, która stanowi pierwszy i podstawowy element ewangelizacji. „Świętość
nie zna przeszkód kulturowych, społecznych, politycznych, religijnych, a jej język

miłości i prawdy jest zrozumiały dla
wszystkich ludzi dobrej woli i zbliża ich do

Chrystusa” – stwierdził Papież, przypominając zarazem postać bł. Jana Pawła II,

którego pontyfikat uznał za wzór nowej
ewangelizacji.
Za: Radio watykańskie

dawca znaczący, a jednocześnie musi
pozostawać pod jakimś kościelnym parasolem. Powinno to się wyrażać w istnieniu
określonej rady programowej telewizji
TRWAM i poprzez inne rozwiązania” –
wyjaśnił.

pw. Chrystusa Króla Wszechświata w
Stargardzie Szczecińskim, które przybyły z
ks. Tomaszem Dzidą TChr. Spotkanie dla
dzieci zakończyło się podsumowaniem
wyników konkursu plastycznego o Paulinie
Jaricot, na który napłynęło blisko 100 prac.

Abp Głódź podkreślił, że wieloletnia działalność Zespołu Duszpasterskiej Troski
Radia Maryja zaowocowała wypracowaniem określonego „modus vivendi” z Radiem Maryja, teraz podobny „modus vivendi” winien zostać zostanie wypracowany z
TV TRWAM. Za: www.deon.pl

Tuż po zakończeniu Archidiecezjalnego
Kongresu Różańcowego Dzieci rozpoczął
się Kongres Żywego Różańca prowadzony
przez ks. Krzysztofa. Przybyło na niego
około 500 osób, członków wspólnot Żywego Różańca, by wysłuchać konferencji
oraz zapoznać się z postacią Pauliny
Jaricot, której słowa: „Przybliżyć różaniec
rzeszom”, stały się również hasłem spotkania.
Za: www.chrystusowcy.pl

Wiadomości krajowe
Początek XVIII Kapituły generalnej
salwatorianów w Krakowie
Przełożony generalny ks. Andrzej Urbański
przewodniczył uroczystej Mszy Świętej
otwierającej XVIII Kapitułę Generalną
Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, która
odbywać się będzie pod hasłem: „Poznać,
pokochać, głosić”. Wydarzenie to miało
miejsce dnia 3 października 2012 roku w
salwatoriańskim kościele pw. Boskiego
Zbawiciela w Krakowie-Zakrzówku.

Kongres różancowy dzieci
w Szczecinie

W spotkaniu, które potrwa niespełna miesiąc, uczestniczy pięćdziesiąt osób reprezentujących salwatorianów pracujących w
czterdziestu krajach świata położonych na
wszystkich zamieszkałych kontynentach
(przełożeni jednostek administracyjnych i
delegaci).
Kapitułę poprzedził dwuletni okres przygotowania, w który zaangażowani zostali
wszyscy członkowie zgromadzenia. Wyniki
refleksji nad salwatoriańską rzeczywistością podjętej w poszczególnych krajach
staną się przedmiotem pracy kapituły.
Ojcowie kapitulni, pamiętając o przeszłości, przeanalizują aktualną sytuację Towarzystwa i wytyczą kierunki rozwoju na
kolejne lata. Wybiorą również nowego
przełożonego generalnego i jego radę.
Za: www.sds.pl

Abp Leszek Głódź delegatem
Episkopatu ds. Telewizji Trwam
Abp Sławoj Leszek Głódź, który został dziś
wybrany Delegatem KEP ds. TV TRWAM
powiedział, że telewizja ta jest „ważnym
nadawcą, który winien być pod kościelnym
parasolem”.
„Wolą Konferencji Episkopatu było, aby po
zakończeniu moich dwóch kadencji jako
przewodniczącego Zespołu Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja, bym teraz
pełnił funkcję delegata ds. TV TRWAM” –
powiedział KAI abp Głódź.
„Potrzeba mianowania delegata wynikała z
zaistniałej sytuacji – powiedział metropolita
gdański. – Jest to nadawca ważny, na-

Ponad 800 dzieci z ognisk misyjnych i
podwórkowych kółek różańcowych archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, bezpośrednia transmisja dla Radia Maryja i w
TV Trwam, wspólna Eucharystia pod
przewodnictwem księdza arcybiskupa
Andrzeja Dzięgi – to wszystko wydarzyło
się w niedzielę, 7 października w szczecińskiej archikatedrze pw. św. Jakuba Apostoła. Cel był jeden: modlitwa różańcowa w
intencjach misji, Polski i naszych rodzin.
Hasłem spotkania były słowa Sługi Bożej
Pauliny Jaricot „Przybliżyć różaniec rzeszom”.
Głównym organizatorem Archidiecezjalnego Kongresu Różańcowego Dzieci oraz
IX Regionalnego Spotkania Podwórkowych
Kółek Różańcowych Dzieci był chrystusowiec – ks. Krzysztof Wąchała – dyrektor
Papieskich Dzieł Misyjnych archidiecezji
szczecińsko-kamieńskiej.
Spotkanie rozpoczęło się zawiązaniem
wspólnoty. Śpiew poprowadziły zespoły z
parafii chrystusowców: „Boże Światełka” z
parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata
w Stargardzie Szczecińskim oraz „Błękitne
Anioły” z Sanktuarium Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Szczecinie.
Transmisja radiowa rozpoczęła się różańcem przez telefon z Madzią Buczek, która
ze względów zdrowotnych nie mogła przybyć na spotkanie.
Eucharystii, która była kolejnym punktem
spotkania, przewodniczył ks. abp Andrzej
Dzięga i on także wygłosił do zgromadzonych homilię. Dzieci włączyły się także w
liturgię, czytając, śpiewając psalm, niosąc
dary.
Po Mszy Świętej słowo do dzieci licznie
zgromadzonych u stóp prezbiterium skierował także o. Piotr Dettlaff CSSr. Potem
uczestnicy obejrzeli przedstawienie o
Słudze Bożej Paulinie Jaricot przygotowane przez dzieci z parafii chrystusowców
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Zakonczenie wizytacji generalnej u
Misjonarzy Świetej Roziny
Dnia 3 października zakończyła się wizytacja generalna Polskiej Prowincji Misjonarzy
Świętej Rodziny. W tym to dniu w domu
prowincjalnym w Poznaniu odbyło się
wspólne posiedzenie Zarządu Generalnego (w składzie: Ks. Generał Edmund Jan
Michalski MSF, Ks. Wicegenerał Itacir
Brassiani MSF, Ks. Sekretarz Generalny
Paulinus Yan Olla MSF oraz Ks. Ekonom
Generalny Santiago Fernandez del Campo
MSF)
z
Zarządem
Prowincjalnym
(w składzie: Ks. Prowincjał Marian Kołodziejczyk MSF, Ks. Wiceprowincjał Adam
Sobczyk MSF, Ks. Asystent Piotr Pietrzyk
MSF i Ks. Bogdan Mikutra MSF, Sekretarz
Prowincjalny).

W trakcie spotkania dokonano podsumowania wizytacji, która odbyła się w dniach
od 03 września do 03 października 2012 r.
i objęła 11 domów zakonnych w Polsce, a
także placówki w Austrii, Białorusi i Czechach. Ks. Generał zaznaczył, że pozostałe placówki zagraniczne Polskiej Prowincji
MSF: Goroka (Papua Nowa Gwinea),
Prince Albert (Kanada), Tromsø (Norwegia), Rzym (Włochy), zostaną zwizytowane
w innym terminie. (…)
W czasie podsumowującego wizytację
spotkania z Zarządem Prowincjalnym Ks.
Generał Edmund Michalski MSF stwierdził,
że tak jak w każdej ludzkiej rodzinie, tak i

w rodzinie zakonnej, zdarzają się pewne
braki, lecz podkreślił, iż wszędzie tam,
gdzie można było dostrzec niedociągnięcia, można też było zauważyć
gotowość podjęcia wysiłku, zmierzającego
do naprawienia błędów. Przełożony Generalny złożył na ręce Ks. Prowincjała Mariana Kołodziejczyka MSF podziękowania za
liczne dzieła, które podejmuje Polska
Prowincja, jako największa spośród 15
prowincji w Zgromadzeniu, na rzecz rodzin
i na rzecz misji ad gentes. Podkreślił, że
Polska Prowincja MSF może być dla pozostałych prowincji Zgromadzenia przykładem życia wspólnotowego. Na koniec
podziękował wszystkim współbraciom za
dobre przygotowanie organizacyjne i wielką gościnność oraz za wszelkie dobro,
które dokonuje się dzięki pracy kapłanów i
braci zakonnych Polskiej Prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny.
Ks. Bogdan Mikruta MSF

Siostry Szensztackie modlą się o
beatyfikację Założycielki
W dniach 5-11 października br. polska
Prowincja Szensztackich Sióstr Maryi
siedzibą w Otwocku-Świdrze k. Warszawy,
trwa na szczególnej modlitwie o dar cudu
potrzebnego do beatyfikacji współzałożycielki Instytutu, Służebnicy Bożej s.
M.Emilii Engel (1893-1955). S. Emilia
określana jest jako apostołka wiary w
Opatrzność Bożą. W swoim życiu przeszła
głęboką przemianę od pełnego lęku, ograniczenia i niepewności człowieka, do duchowo silnej kobiety, która otwierając się
na prowadzenie Bożej Opatrzności potrafiła, ufając Bogu, prowadzić innych o Niego.
Jest świadkiem wiary na dzisiejsze czasy i
pomocą dla współczesnego, często zagubionego człowieka.

2012 r., Papież Benedykt XVI, zlecił publiczne ogłoszenie Dekretu o heroiczności
cnót M. Emilii Engel. Tym samym zakończona została pierwsza część procesu
beatyfikacyjnego. Siostra M. Emilia może
być teraz nazywana „czcigodną służebnicą
Bożą” (Venerabilis Serva Dei). (…) Mamy
radość, zaszczyt, ale także moralny obowiązek pomagania, aby Bóg mógł Kościołowi i naszemu Dziełu Szensztackiemu
podarować w s. M. Emilii nową błogosławioną”.
W krótkim czasie powstała idea „Tygodnia
Emilii” – systematycznej modlitwy wszystkich prowincji sióstr szensztackich na
całym świecie (19 prowincji, 6 delegatur
oraz okręg domu macierzystego). Polska
prowincja, która obecnie rozpoczęła swój
Tydzień, zaprosiła do modlitwy o cud za
wstawiennictwem Sługi Bożej wszystkie
wspólnoty Ruchu Szensztackiego w Polsce, przyjaciół, sympatyków i każdego, kto
potrzebuje wsparcia i pomocy.
Założyciel Dzieła i duchowy kierownik s.
Emilii, o. Józef Kentenich (1885-1968), tak
napisał po jej śmierci: „Siostra Emilia zmarła w opinii świętości. Mamy podstawy
przyjąć, że ma duży wpływ przed Tronem
Boga”. s. M.Kamila Skorupka ISSM

Francja uhonorowała Ks. Adama
Bonieckiego MIC
Jedno z najwyższych odznaczeń państwowych Francji, Państwowy Order Zasługi, został wręczony ks. Adamowi Bonieckiemu MIC.

Państwowy Order Zasługi, został wręczony
także ks. Józefowi Majowi, proboszczowi
parafii św. Katarzyny na Służewcu i kapelanowi Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS), utworzonego w 1980 r. z organizacji studenckich sprzeciwiających się
komunistycznej dyktaturze. Legię Honorową otrzymał publicysta Marek Ostrowski, a
Order Sztuk i Literatury dziennikarka Barbara Podmiotko.
Za: www.marianie.pl

Papieski medal za promowanie
charyzmatu myśli Bł. Bronisława
Markiewicza
Rycerze św. Michała Archanioła, w dowód
uznania zasłużonych w służbie Kościoła,
w dniu 29 września br. zostali odznaczeni
medalem Benemerenti Congregationis
Sancti Michaëlis Archangeli za twórczy
wysiłek i wielkie serce w promowaniu
charyzmatu myśli i dzieła błogosławionego
ks. Bronisława Markiewicza.
Uroczystość odbyła się w Miejscu Piastowym k/Krosna z okazji obchodów Roku
Jubileuszowego 100. rocznicy śmierci
błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza - założyciela Zgromadzeń Michalickich
oraz św. Michała Archanioła, głównego
patrona Zgromadzenia.

Wieloletni redaktor naczelny „Tygodnika
Powszechnego”, „frankofil i od zawsze
zaangażowany w dialog francusko-polski”
ks. Adam Boniecki został Komandorem
Państwowego Orderu Zasługi – mówił
ambasador. Dodał, że w 1999 r., jako
redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego” ks. Boniecki przyczynił się do tego,
iż pismo to stało się „otwartym i krytycznym forum intelektualistów katolickich,
grupy, której aktywność pobudza polskie
społeczeństwo do dyskusji o roli Kościoła
w nowej Polsce czy o ewolucji pojęcia
narodu w zjednoczonej Europie”.
– Charyzma księdza, wysoki autorytet
moralny, otwartość i tolerancja, stawanie
zawsze w obronie wolności słowa i demokracji – te wartości są również bliskie
Francji i sprawiły, że jest ksiądz wybitną
osobistością polskiego Kościoła XXI wieku
– podkreślił Buhler.

Tydzień modlitwy o cud za jej wstawiennictwem jest częścią duchowego projektu
międzynarodowego Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi, który podjął apel przełożonej Generalnej, s. M. Alei Slaughter o
wytężoną i ufną modlitwę za wstawiennictwem Siostry Emilii o dar fizycznego cudu. W liście okólnym do sióstr, siostra
Generalna napisała m.in.: „Z datą 10 maja

wyrzucić z Watykanu? I w tym momencie,
30 lat temu, prezydent Francji przyznał mi
ten sam order, ale stopień niżej – przypomniał ks. Boniecki.

– Bardzo dziękuję za to odznaczenie.
Jestem wzruszony – powiedział w krótkim
przemówieniu ks. Boniecki. – Dlaczego
można być wzruszonym z powodu odznaczenia? Muszę się cofnąć 30 lat wstecz,
kiedy pracowałem w Watykanie, robiąc
polskie „L’Osservatore Romano”, jedyne
pismo wydawane za granicą i wpuszczane
do Polski. Nasz rząd bardzo interesował
się tą pracą (…). Ilu ludzi, ile wysiłku włożyło w to, żeby mnie śledzić i zniszczyć i
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Odznaczenie papieskie Medal Benemerenti („Dobrze Zasłużonym”) ustanowione
zostało przez papieża Grzegorza XVI
w 1832 roku i jest przyznawane za długoletnie i wyjątkowe zasługi dla Kościoła
katolickiego.
W imieniu Kapituły Medalowej medal błogosławionego Ks. Bronisława Markiewicza
Benemerenti został wręczony przez przełożonego generalnego Zgromadzenia św.
Michała Archanioła ks. Kazimierza Radzika

oraz przełożoną generalną Sióstr Michalitek m. Natanaelę Bednarczyk CSSMA
osobom zasłużonym dla dzieł michalickich.
Laureatem Benemerenti wśród delegacji
Rycerstwa św. Michała Archanioła była
diecezjalna animatorka z Bielska-Białej
Joanna Biela.
Za: www.michalici.pl

Jubileusz wydawnictwa Księży
Misjonarzy
Srebrny jubileusz. Dnia 29 września 2012
r. Wydawnictwo Instytutu Teologicznego
Księży Misjonarzy w Krakowie obchodziło
uroczyście 25-lecie swego istnienia (19872012). O godz. 15.00 w kościele stradomskim została odprawiona uroczysta Msza
św. koncelebrowana pod przewodnictwem
ks. Jacka Lasonia, Radcy Prowincjalnego,
który wygłosił okolicz-nościowe kazanie.
Uczestniczyli w niej konfratrzy Domu Stradomskiego, przedstawiciele innych domów
krakowskich, a nade wszystko pracownicy
i współpracownicy wydawnictwa.
Następnie w sali introligatorni odbyła się
druga część uroczystości. Po wprowadzeniu ks. dyrektora Stanisława Rosponda
krótką historię tworzenia i rozwoju przedstawił założyciel i pierwszy dyrektor
WITKM – ks. Wacław Piszczek. Po wspólnych życzeniach nastąpiła chwila na świętowanie przy przygotowanym stole oraz
czas na rozmowę, szczególnie z pracownikami, którzy w minionych latach współdziałali w tworzeniu i rozwoju tego dzieła.
Aktualnie wydawnictwo zatrudnia 16 pracowników stałych oraz kilku na zlecenie.
Zarys historii wydawnictwa. Powstało we
wrześniu 1987 r. dzięki inicjatywie ks.
Wacława Piszczka CM przy ważnym poparciu ówczesnego wizytatora – ks. Władysława Bomby. Dla potrzeb wydawnictwa
Dom Stradomski wydzielił niewielki garaż
na tzw. Oceanii oraz kilka pokoi redakcyjnych w nowej bibliotece. Potem w miarę lat
i pomyślnego rozwoju zajęto niemal
wszystkie pomieszczenia tej części nieruchomości na Stradomiu. Ponadto dokonano rozbudowy pomieszczeń gospodarczych, dzięki którym możliwe było ulokowanie wielu urządzeń drukarskich i introligatorskich.

Od 2005 r. wydawnictwem kieruje ks.
dyrektor Stanisław Rospond przy wydatnej
współpracy Założyciela, który dba o opracowania graficzne wykorzystując swe
artystyczne umiejętności. Wyposażenie
drukarni umożliwia wydawanie szerokiego
asortymentu publikacji – od niewielkich
akcydensów aż do pięknych albumów w
formacie A4.
Wydawnictwo specjalizuje się w publikacji
modlitewników i śpiewników, licznych
wzorów obrazków i pocztówek. W ciągu
minionego ćwierćwiecza dzięki wydawnictwu mogło swoją twórczość opublikować
wielu misjonarzy, a także innych przedstawicieli Rodziny Wincentyńskiej. Szczególnie ważne są czasopisma wydawane dla
poszczególnych wspólnot. Wszystkich
zainteresowanych publikacjami odsyłamy
na stronę internetową: www.witkm.pl
Za: www.misjonarze.pl

Matka Boska z Guadelupe w Domu
Głównym chrystusowców
We wtorek i środę (2-3.10) wspólnota
Domu Głównego i seminarium Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu przeżywa nawiedzenie kopii obrazu Matki Bożej z
Guadalupe. Peregrynacja odbywa się z
inicjatywy Rycerzy Kolumba.

Głównego mieli okazję do indywidualnego
nawiedzenia Matki Bożej i osobistej modlitwy. Pożegnanie obrazu odbędzie się w
czasie wieczornego nabożeństwa maryjnego o godz. 17.00.
Od 15 lat Rycerze Kolumba na całym
świecie organizują peregrynacje kopii
świętych obrazów. W 1979 roku zorganizowali pierwszy taki program, również na
cześć Matki Bożej
z Guadelupe. Na przestrzeni lat Matka
Boża była czczona pod różnymi tytułami
przez Rycerzy. Były programy modlitw na
cześć Niepokalanego Poczęcia, Matki
Bożej Nieustającej Pomocy, Matki Boskiej
Częstochowskiej, Naszej Pani z Pochaiv,
Matki Bożej Wniebowziętej, Pani Różańca
i Matki Bożej Miłosiernej.
Rycerze Kolumba obecni są w Polsce od
2005 r. Pierwsze rady powstały w 2006 r.
w Krakowie, Radomiu i Starachowicach.
Rycerze na całym świecie prowadzą kuchnie dla biednych, zaopatrują inwalidów na
całym świecie w wózki, w parafiach zachęcają młodych do akcji charytatywnych,
organizują imprezy sportowe, fundują
także stypendia dla kleryków. W Polsce są
już 33 rady, które skupiają ponad 1,8 tys.
osób.
Za: www.chrystusowcy.pl

Miętówka sarmacka z Kodnia zaliczona do kulinarnego dziedzictwa
Polski
Tradycyjnie wyrabiany napój z mięty, która
rośnie w „Ogrodzie Zielnym Maryi” na
Kodeńskiej Kalwarii został laureatem prestiżowej ogólnopolskiej nagrody z cyklu
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki
Regionów”.
We wtorek o godz. 17.30 nastąpiło uroczyste przywitanie obrazu przed domem i
wprowadzenie do kaplicy domowej, gdzie
odbyło się nabożeństwo z modlitwą różańcową.

Polska Izba Produktu Regionalnego i
Lokalnego przyznała w 12 edycji konkursu
5 statuetek „Perły” produktom z województwa lubelskiego – jednym z nich jest właśnie Miętówka Sarmacka z Kodnia.

W środę rano celebrowana była uroczysta
Msza Święta o Matce Bożej z Guadalupe
pod przewodnictwem i z homilią wikariusza
generalnego ks. Krzysztofa Grzelaka. W
ciągu dnia klerycy i mieszkańcy Domu

Wielki finał i wręczenie nagród odbędzie
się w Poznaniu podczas targów „Polagra
Food”.
Za: www.oblaci.pl

Refleksja Tygodnia

List gwardiana Niepokalanowa
z okazji 30-rocznicy kanonizacji Św. Maksymiliana Kolbego
Drodzy Czciciele św. Maksymiliana, Rycerze Niepokalanej i Czytelnicy Rycerza
Niepokalanej! W imieniu własnym oraz
całej wspólnoty klasztornej pragnę serdecznie zaprosić do Niepokalanowa, na

dziękczynne spotkanie modlitewne, które
odbędzie się w niedzielę 14 października
2012 r., z racji obchodów 30 rocznicy
kanonizacji Założyciela Niepokalanowa.
Pragniemy dziękować Bogu za dar Świę-
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tego Ojca Maksymiliana Kolbego, Patrona
Rodzin a także Patrona tak wielu kościołów, miast, zawodów, organizacji społecznych, Patrona naszych trudnych czasów
oraz trudnych wyborów życiowych czło-

wieka. Dziękczynienie to będziemy zanosić
do Pana Boga w czasie każdej Mszy Świętej, a w sposób uroczysty na Mszy Świętej
o godz. 11.30.
10 października 1982 r. Jan Paweł II wyniósł błogosławionego Maksymiliana Kolbego do chwały świętych. Poprzez heroiczną śmierć, zostały potwierdzone wybitne
cnoty, które Ojciec Maksymilian Maria
wytrwale pielęgnował i rozwijał w swoim
życiu. Dochowując wierności swojemu
powołaniu i spalając się w apostolstwie,
poświęcił się cały Panu i jego służbie. Jego
ofiara z życia stanowi godny podziwu znak
zwycięstwa wiary i miłości, pokonującej zło
istniejące w świecie. Pobożność i intuicja
wiary, z jaką kontemplował On tajemnicę
Niepokalanego Poczęcia Maryi, oddając
się zupełnie w Jej niewolę, pokazują nam
szczególne zadania powierzone Matce
Chrystusa i Matce Kościoła w dziele Odkupienia.

Miłość do człowieka, jaką Ojciec Maksymilian praktykował w całym życiu i w chwili
oddania tego życia za brata w hitlerowskim
obozie śmierci – jest realizacją Ewangelii:
„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy
ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13). Czyn Maksymiliana zawsze
jest i będzie nauką dla człowieka, że nienawiść niszczy, a tylko miłość jest siłą,
która rodzi wolność, dobro i zbawienie.
Jakże ta dewiza naszego wielkiego Rodaka jest aktualna w czasach dzisiejszych!
Jakże potrzebne jest Jego wstawiennictwo
w obronie rodziny, człowieka i jego godności.
Mając to wszystko na uwadze, nie możemy przejść obojętnie wobec rocznicy 30lecia kanonizacji św. Maksymiliana. Pragniemy złożyć dziękczynienie Panu Bogu
za dar tak wielkiej osoby w naszej Ojczyźnie. Podkreślił to Senat Rzeczypospolitej,
ogłaszając ubiegły rok Rokiem Kolbiańskim, z okazji 70 rocznicy „oddania życia…
za brata”. Senat ten szacunek względem
Ojca Maksymiliana wyraził w słowach:

„Senat Rzeczpospolitej Polskiej czyni to
dla uczczenia życia i moralnej postawy
tego wybitnego Polaka i kapłana, obrońcy
godności człowieka, wzorca cnót, autorytetu moralnego, bohatera o heroicznej odwadze, wychowawcy, społecznika, a także
obywatela świata, który w imię solidarności
z drugim człowiekiem podjął cierpienie i
oddał życie. Jego myśl społeczna i ofiara
mają szczególne znaczenie dla wciąż
odradzającego się społeczeństwa obywatelskiego Rzeczypospolitej”. W powyższym
przesłaniu widzimy aktualność postawy i
przesłania, do których Ojciec Maksymilian
nas zachęca i zaprasza. Niech jego dewiza
„Zdobyć cały świat dla Chrystusa przez
Niepokalaną” realizuje się w jego naśladowcach – w nas!

jakimi powinni odznaczać się filipińscy
duszpasterze. Ze szczególnym akcentem
podkreślano potrzebę, troski o dziedzictwo
duchowe i kulturalne jakim powinna zająć
się każda wspólnota kongregacyjna. W
czasie obrad Kongresu podjęto dyskusję
nad potrzebą zmian i aktualizacją naszych
Konstytucji i Statutów Generalnych, a
także dokonano wyborów nowych władz
Konfederacji Kongregacji Oratorium Św.
Filipa Neri.

2. Prokuratorem Generalnym Konfederacji
Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri
został wybrany O. Mario Alberto Aviles z
Kongregacji w Pharr – Teksas USA.

Okazją niech będzie nasze dziękczynienie w dniu 14 października w Sanktuarium NMP Wszechpośredniczki Łask w
Niepokalanowie.
o. Mirosław Bartos Gwardian
Za: www.radioniepokalanow.pl

Wiadomości zagraniczne

Kongres generalny filipinów i wybór
nowych przełożonych
W rzymskim Domu „Salesianum” w dniach
5 – 12 września br. odbył się Międzynarodowy Kongres Konfederacji Kongregacji
Oratorium Św. Filip Neri w którym uczestniczyło 125 Filipinów z całego świata. Z
polskiej Federacji w tym międzynarodowym spotkaniu uczestniczyło 17 kapłanów
z wszystkich Kongregacji Oratorium Św.
Filipa Neri. Uczestników Kongresu powitał
dotychczasowy
Prokurator
Generalny
Konfederacji

1. Delegatem Stolicy Apostolskiej – Wizytatorem został ponownie wybrany O. Felix
Selden z Kongregacji w Wiedniu

O. Edoardo Aldo Cerrato – biskup nominat,
który decyzją Benedykta XVI z dnia
28.07.2012r. został powołany z Oratorium
Rzymskiego na biskupa ordynariusza Ivrei
w Metropolii turyńskiej.
O. Edoardo Aldo Cerrato zdał szczegółowe
sprawozdanie z działalności Prokuratora
Generalnego Konfederacji Kongregacji
Oratorium Św. Filipa Neri, który to urząd
pełnił przez trzy kadencje tj. przez 18 lat
służył całej wspólnocie Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri na świecie. Na szczególną wdzięczność zasłużył się troską o
nowe fundacje domów kongregacyjnych,
których w tym czasie powstało aż 20 … w
tym również w Polsce – w Poznaniu na
Świerczewie, a także w Wilnie.
Zgodnie z procedurami prawa wybrano
przewodniczącego Kongresu, którym został O. Maria Avilos z Teksasu. Zasadniczym tematem obrad Kongresu i zgodnie z przygotowanym „Instrumentum Laboris” było pogłębienie refleksji nad działalnością apostolską Kongregacji Oratorium i
jej typową specyfiką posług pastoralnych

3. Postulatorem Generalnym został wybrany O. Mauro De Gioia z Kongregacji w
Genui.
4. W Deputacji Permanentnej z polskiej
Federacji został ponownie wybrany Ks.
Mirosław Prasek z Kongregacji w Radomiu.
Z uczestnikami Kongresu Konfederacji
Oratorium Św. Filia Neri spotkał się Prefekt
Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego
JEm. Ks Kardynał João Braz De Aviz, który
również przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej i wygłosił do zgromadzonych
homilię. (…)
Obrady Kongresu zakończono Mszą Św.
koncelebrowaną pod przewodnictwem
nowego biskupa – filipina O. Edoardo Aldo
Cerrato, któremu na zakończenie Mszy św.
Międzynarodowego Kongresu Konfederacji
Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri,
Federacja polska wręczyła dar – obraz
Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej z Gostynia, który w niedziele 7 października br. odbędzie ingres do swojej
diecezji w Ivrei. Ks. Zbigniew Starczewski
COr

Nowy major Kongregacji Kamedułów Góry Koronnej
O. Mario Alberto Aviles
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W dniach od 18 do 27 września 2012 r.
obradowała we Frascati pod Rzymem
Kapituła Generalna Kongregacji Eremitów
Kamedułów Góry Koronnej. Kapituła

wybrała nowego Majora – przełożonego
generalnego zakonu.

Wśród 10 zakonników znajduje się Przełożony Generalny ks. Pascual Chávez Villanueva, Przewodniczący USG.
W charakterze ekspertów zostali zaproszeni: ks. Luiz Alves de Lima, ze Stowarzyszenia Katechetów Ameryki Łacińskiej
(Brazylia); ks. Cleto Pavanetto, emerytowany profesor Wydziału Literatury Chrześcijańskiej i Klasycznej Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie; zaś
spośród Córek Maryi Wspomożycielki: s.
Enrica Rosanna, była podsekretarz Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Został nim Don Elias Castillo Zarate z
Kolumbii. Aktualnie kameduli posiadają 9
eremów: 3 we Włoszech: Monte Porzio,
Monte Rua, Montecucco; 2 w Polsce:
Bielany, Bieniszew; po jednym w Hiszpanii
– Herrera; USA - Bloomingdale; Kolumbii Santa Rosa i w Wenezueli - Pregonero.
o. Marek Szeliga osb,
przeor eremu kamedułów na Bielanach

Udział salezjanów w Synodzie Biskupów
W dniu wczorajszym, w niedzielę 7 października, rozpoczęło się XIII Zwyczjne
Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów
na temat: “Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej. W gronie
ojców synodalnych, którzy zostali poproszeni o wypowiedzenie się odnośnie do
nowego sposobu głoszenia Ewangelii we
współczesnym świecie, znalazło się 15
członków Rodziny Salezjańskiej o różnych
funkcjach i kompetencjach.
Zgodnie z tym, co zakomunikował Sekretarz Generalny Synodu Biskupów, abp
Nikola Eterović, w Synodzie na temat
Nowej Ewangelizacji uczestniczy przeszło
400 osób: 262 ojców synodalnych – największa liczba w historii Synodów – wybranych przez poszczególne Konferencje
Episkopatu (172) i Unię Przeło-żonych
Wyższych (10), a także – katolickie Kościoły wschodnie “sui iuris” (3), a poza tym
uczestniczący “ex officio” (37), jak również
mianowani przez Ojca Świętego (40). (…)
Znaczący jest udział salezjanów: pośród
ojców synodalnych znajdują niektórzy “z
urzędu”: Sekretarz Stanu Watykanu – kard.
Tarcisio Bertone; kard. Angelo Amato,
Prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych.
Do nich dołącza bp Enrico dal Covolo,
Rektor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego, ojciec synodalny nie tak dawno
wybrany biskupem, należący do grupy
osób bezpośrednio wybranych przez Papieża. A poza tym inni, wybrani przez
poszczególne Konferencje Episkopatów:
bp Rosario Rosario Vella, biskup Ambanja
(Madagaskar); bp Bernardo Miguel Bastres
Florence, biskup Punta Arenas (Chile); bp
Ignazio Bedini, arcybiskup Ispahan (Iran) i
Przewodniczący Konferencji Episkopatu;
bp Malayappan Chinnappa, arcybiskup
Madrasu i Mylapore (Indie) i bp Timothy
Costelloe, arcybiskup Perth (Australia).

W grupie audytorów znajdują się: Matka
Generalna Córek Maryi Wspomożyciel
Yvonne Reungoat oraz ks. Renato De
Guzmán, doradca Komisji Episkopatu ds.
Katechezy i Wychowania Katolickiego
(ECCCE).
Także pod względem logistycznym nasze
Zgromadzenie wniesie swój wkład. Odpowiedzialnym za sektor prasowy języka
niemieckiego będzie ks. Markus Graulich,
konsultor Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów.
Za: www.infoans.org

2002 r., gdy w wyniku strzelaniny między
zwolennikami a przeciwnikami zwalczających się prezydentów zginął kanadyjski
misjonarz o. Roger Morin. Wcześniej – 9
marca 1998 r. – zginął w stolicy kraju
szwajcarski misjonarz o. Marcel Hübscher.

Relikwie Ks. Sopoćki u redemptorystów w Pietropawłowsku
Liturgiczne wspomnienie św. siostry Faustyny Kowalskiej miało szczególny charakter w parafii Trójcy Przenajświętszej w
Pietropawłowsku w Kazachstanie prowadzonej przez redemptorystów. Tego bowiem dnia (5.10) odbyła się diecezjalna
pielgrzymka do nowego Archidiecezjalnego
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, powołanego do istnienia w Pietropawłowsku przez
ordynariusza archidiecezji Świętej Maryi w
Astanie ks. abpa Tomasza Petę dekretem
z dnia 15.04.2012. Był to zarazem
pierwszy odpust sanktuaryjny.

Na Madagaskarze zabito
jezuickiego misjonarza
Na drodze łączącej stolicę Madagaskaru –
Antananarivo z głównym portem kraju –
Tamatave znaleziono ciało jezuity ks.
Bruno Raharisona. Był on ekonomem we
wspólnocie swego zakonu w miejscowości
Mahamasina.
Do zabójstwa doszło w niedzielę 30 września, ale całą sprawę ujawniono 3 października. Według dotychczasowych ustaleń ks. Raharison jechał samochodem
drogą, prowadzącą ze stolicy do Tamatave
na północno-wschodnim wybrzeżu wyspy;
towarzyszyli mu młody człowiek, posługujący w miejscowej parafii, i grupa przyjaciół. Pod wieczór tegoż dnia kilku mieszkańców miejscowości Carion znalazło
pusty samochód, zaparkowany na poboczu
głównej drogi. Natychmiast zaalarmowano
miejscowy posterunek policji, którego
funkcjonariusze podjęli odpowiednie działania.
Nazajutrz zatrzymano młodego człowieka,
który próbował wsiąść do opuszczonego
pojazdu. Jednocześnie, w wyniku przeszukiwania terenu, 2 października policjanci
natrafili, w odległości ok. 400 m od samochodu, na zwłoki zamordowanego kapłana.
Na jego ciele stwierdzono liczne rany
zadane ostrą bronią w klatkę piersiową,
plecy i głowę.
„Sprawcy chcieli zdobyć samochód, który
zakonnik dopiero co otrzymał, aby pełnić
swą służbę” – powiedział watykańskiej
agencji misyjnej FIDES miejscowy informator. Dodał, że dotychczas zatrzymano w tej
sprawie, oprócz wspomnianego młodzieńca, dwie inne osoby.
Madagaskar był dotychczas jednym z
najbezpieczniejszych państw afrykańskich,
w którym bardzo rzadko dochodziło do
zabójstw księży. Poprzedni taki wypadek
wydarzył się 10 lat temu – 12 kwietnia
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Wspomniany wyżej szczególny charakter
tego dnia można by uargumentować wieloma przykładami, z których najważniejszy
to Eucharystia z uroczystym wprowadzeniem do Sanktuarium relikwii bł. ks. Michała Sopoćki – spowiednika i duchowego
kierownika św. Faustyny. Przed Mszą św.
postać bł. księdza Michała przybliżył zebranym o. dr Kazimierz Fryzeł CSsR, który
wcześniej (2-5.10) przeprowadził tutaj
rekolekcje dla współbraci i kapłanów. W
uroczystości wzięło udział pięciu biskupów:
Janusz Kaleta z Karagandy, Tomasz Peta i
Atanazy Sznajder z Astany, oraz goście z
Polski – biskupi: Jan Paweł Lenga MIC z
Lichenia (wieloletni pasterz dla katolików w
Kazachstanie) i Kazimierz Gurda – sufragan kielecki.
Dzieląc się tą radosną wiadomością pozdrawiamy wszystkich czytelników z dalekiego Pietropawłowska w Kazachstanie,
jednocześnie obiecując mod-litwę przy
relikwiach św. siostry Faustyny i bł. księdza
Michała. Zapraszamy też do odwiedzenia
naszego Sanktuarium!
Za: www.redemptor.pl

Bernardyni przejęli od włoskich
współbracI klasztor w Capestrano
Na prośbę o. Carlo Serri, prowincjała w
Abruzzo we Włoszech, nasza prowincja
przejęła klasztor w Capestrano. Obecnie
mieszkają w nim dwaj nasi współbracia: o.
Apoloniusz Stępak i o. Ezdrasz Turek.
Oficjalnie posługa duszpasterska proboszcza – o. Apoloniusza – rozpoczęła się w
niedzielę, 30 IX 2012 r. uroczystą Mszą

św., której przewodniczył ordynariusz
diecezji Sulmona-Valva, bp Angelo Spina.
Na ingres nowego proboszcza przybyli
bernardyni pracujący w Rzymie oraz franciszkanie z prowincji w Abruzzo.

się w 2014 r., dwa lata wcześniej, niż pierwotnie planowano.

Jubileusz parafii chrystusowców
w Amsterdamie

„Nie jest konieczne całkowite wypełnienie
wielu i różnych przekształceń, jakich wymaga połączenie naszych pięciu prowincji.
Część tych przemian będzie musiało się
przedłużyć i zakończyć na początku istnienia Prowincji Hiszpańskiej”, podkreślili
prowincjałowie. Przełożony generalny ks.
Adolfo Nicolás wydał zgodę na zmianę
daty zjednoczenia.

W niedzielę, 30 września w polskiej parafii
w Amsterdamie świętowano jubileusz 65lecia istnienia Polskiej Misji Katolickiej
Amsterdam oraz pierwszą rocznicę powstania polskiej parafii personalnej.

Proces połączenia pięciu jednostek Towarzystwa Jezusowego rozpoczął się w 2008
r. i miał potrwać osiem lat. Ostatecznym
celem zjednoczenia ma być „lepsza służba
Kościołowi i społeczeństwu” oraz “odnowa
misji”. Począwszy od 2010 r. zaczął powstawać jeden wspólny projekt apostolski.
Do chwili obecnej objął on m. in. takie
dziedziny, jak duszpasterstwo młodzieżowe, szkoły oraz działalność uniwersytecka.
Za: Radio watykańskie

Księża i zakonnice w Chinach
poddani “reedukacji”

Rozmowy o współpracy personalnej rozpoczęły się w roku 2011. Capestrano jest
miejscem narodzin św. Jana (zwanego od
rodzinnego miasta – Kapistranem), franciszkanina, który w XV w. przybył do Krakowa i przez swoje płomienne kazania
zachęcił wielu młodych do wstępowania do
odnowionego Zakonu Braci Mniejszych.
Takie były początki prowincji OO. Bernardynów. Ze względu na tę historię oraz
trudności personalne franciszkanów w
Abruzzo nasza prowincja wysłała dwóch
ojców do pracy w Capestrano. Dzięki ich
obecności habit franciszkański nie zniknie
z krajobrazu, w którym narodził się wielki
święty franciszkanin. Ponadto o. Apoloniusz i o. Ezdrasz będą pełnić posługę
duszpasterską w parafii z nominacji miejscowego biskupa.
Za: www.bernardyni.pl

Reorganizacja jezuitów w Hiszpanii
Reorganizację struktur i obszarów administracyjnych przechodzą liczne zgromadzenia zakonne na Zachodzie. Niedawno
mówiliśmy o powstaniu nowej prowincji
dominikanów na Półwyspie Iberyjskim.
Obecnie podobne zmiany przechodzi tam
Towarzystwo Jezusowe. Nowa prowincja
tego zakonu powstanie w Hiszpanii. Pięć
prowincji jezuickich – aragońska, betycka,
kastylijska, Loyoli i tarragońska – połączy

Około 160 księży i zakonnic z diecezji w
Szanghaju przeszło we wrześniu obowiązkowe szkolenie w miejscowym Instytucie
Socjalizmu. Wpajano im wolę służby narodowi i niezależności od Papieża.
Zajęcia trwały łącznie trzy dni, po 12 godzin dziennie. Dotyczyły m.in. stosunków
państwo-religia, polityki religijnej Partii
Komunistycznej, podstawowych wartości
socjalizmu i rozwoju gospodarczego Chin.
Na końcu uczestnicy szkolenia musieli
przystąpić do egzaminu.
Większość obserwatorów ocenia, że to
„pranie mózgu” związane jest z zachowaniem biskupa pomocniczego Szanghaju
Thaddeusa Ma Daqina. Podczas swoich
święceń 7 lipca duchowny ogłosił, że rezygnuje z członkostwa w Patriotycznym
Stowarzyszeniu Chińskich Katolików, które
dąży do zastąpienia zdelegalizowanego w
tym kraju Kościoła katolickiego. Od tego
czasu biskup pozostaje w areszcie domowym w seminarium w Sheshan, a w jego
sprawie prowadzone jest dochodzenie.
Za: Radio Watykańskie
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Mszy Świętej dziękczynnej przewodniczył
bp Jozef Punt, ordynariusz diecezji Haarlem-Amsterdam. Eucharystię koncelebrowali: wikariusz generalny Twarzy-stwa
Chrystusowego ks. Krzysztof Grzelak,
ks. Sławomir Nadobny jako delegat prowincjała chrystusowców, ks. Miros-ław
Czerwiński
oraz
proboszcz
parafii
ks. Krzysztof Obiedziński TChr. Wśród
gości obecny był też ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze dr. Jan Borkowski oraz przedstawiciele holenderskich
parafii. Liturgię uświetniał swym śpiewem
chór „Wesoły Tułacz” z Limburgii.
Po Eucharystii parafianie i zaproszeni
goście przedłużyli jeszcze świętowanie
przy smacznym poczęstunku i długich
rozmowach.
Za: www.chrystusowcy.pl

Ewakuacja misjonarzy z Libii
Ostatni misjonarze opuścili Bengazi. Chodzi o dwie siostry zakonne, które posługiwały w miejscowym szpitalu, i o księdza.
Decyzja o ich wycofaniu zapadła po tym,
jak w tym libijskim mieście zdecydowanie
przybrały na sile akty przemocy i zaczęło
dochodzić do masowych grabieży. Także
włoski misjonarz padł w minionych dniach
ofiarą bandyckiego napadu, podczas którego napastnicy zakneblowali go i związali,
plądrując w międzyczasie jego mieszkanie.
Zakonnice i ksiądz wrócili do Włoch po
interwencji ministerstwa spraw zagranicznych tego kraju. O pomoc w ich bezpiecznym wywiezieniu zwrócił się do włoskiego
rządu Watykan. Media podkreślają, że
eskalacja przemocy przerwała trwającą
nieprzerwanie od pół wieku w Bengazi
obecność katolickich misjonarzy.
Za: Radio Watykańskie

Zapowiedzi wydarzeń
Wydarzenia u chrystusowców w
związku z 80 roccznicą powstania

Zaproszenie na uroczystości odpustowe w Trzebnicy

Zaproszenie na Msze Świete w rycie
dominikańskim

11 października w Pyrzycach odbędzie
się konferencja naukowa pod tytułem
„Sługa Boży, Prymas August Hlond –
duszpasterz i mąż stanu. Doniosłe Dziedzictwo”. Z okazji inauguracji Roku Wiary
będzie celebrowana Msza Święta pod
przewodnictwem JE Księdza Arcybiskupa
Andrzeja Dzięgi, metropolity szczecińskokamieńskiego, z udziałem delegacji i kapłanów tej archidiecezji i Towarzystwa.

Tegoroczne uroczystości odpustowe w
Międzynarodowym Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy będą trwały w
dniach od 12 do 16 października. Przeżywane będą pod hasłem: „Św. Jadwiga
patronką domowego Kościoła i nauczycielką wiary”, którego treść nawiązuje
do myśli przewodniej roku duszpasterskiego: „Kościół naszym domem – diecezja
rodziną” oraz do ogłoszonego przez Benedykta XVI Roku Wiary.

Dominikański Ośrodek Liturgiczny zaprasza na msze święte wotywne o Świętym
Różańcu Najświętszej Maryi Panny w rycie
dominikańskim, które 6 i 27 października
zostaną odprawione w kościele Świętego
Idziego w Krakowie.

Z 19 na 20 października będzie miało
miejsce Jasnogórskie Czuwanie w intencji
polskiej emigracji i jej duszpasterzy. Hasłem tegorocznego czuwania są słowa Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda:
„Mocno stój przy wierze ojców”. O północy
(z piątku na sobotę) uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej przez duszpasterzy
polonijnych w intencji Polonii i Polaków za
granicą przewodniczyć będzie JE Ksiądz
Arcybiskup Wacław Depo, metropolita
częstochowski. Transmisję przeprowadzi
Radio Jasna Góra, Radio Maryja i TV
Trwam.
20 listopada w Domu Generalnym w
Poznaniu odbędzie się Międzynarodowa
Konferencja pod tytułem „Migracje Polaków a nowa ewangelizacja”. Konferencja
rozpocznie się koncelebrowaną Mszą
Świętą o godz. 9.00 pod przewodnictwem
Nuncjusza Apostolskiego, JE Księdza
Arcybiskupa Celestino Migliore.
Za: www.chrystusowcy.pl

Obie msze celebrował będzie i kazanie
wygłosi dominikanin o. Wojciech Gołaski,
który na co dzień pracuje w klasztorze
Świętej Katarzyny Sieneńskiej w stolicy
Estonii – Tallinie. Inicjatywa związana jest
z obchodzonym w październiku miesiącem
różańcowym.
W czasie Eucharystii asystę liturgiczną
zapewni Fundacja Grzegorza Wielkiego, a
za organizację odpowiada Inicjatywa „Coetus Fidelium”. Posługę gregoriańskiego
kantora pełnił będzie Marcin Bornus–
Szczyciński, wspierany przez dominikańskich braci studentów z Krakowa.
Zakon Kaznodziejski uchodzi za prekursora nabożeństw różańcowych. Dominikanie,
którzy różańcem przepasują swoje habity,
rozpowszechnili modlitwę różańcową w
dzisiejszej postaci u schyłku XV wieku. Od
tamtego czasu bracia kaznodzieje nieustannie głoszą pobożność różańcową.
Msze święte w kościele Świętego Idziego
przy ul. Grodzkiej w Krakowie 6 i 27 października o godz. 15.30.
Za: www.dominikanie.pl

Do udziału serdecznie zapraszają salwatorianie – opiekunowie trzebnickiego sanktuarium.
Za: www.sds.pl
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Odeszli do Pana

ŚP. KS. KRZYSZTOF JAGIEŁŁO (1975-2012) SDS
Dnia 26 września 2012 roku, nieopodal
kościoła filialnego w Wielkiej Lipie, w drodze do obornickiego liceum, w którym
katechizował, zmarł Ks. Krzysztof Jagiełło.
Informacja o Jego nagłej śmierci poruszyła
społeczność polskiej prowincji, środowiska
w których pracował i rodzinną Trzebnicę.
Przeżył 37 lat.

Prowincji Polskiej Towarzystwa Boskiego
Zbawiciela.

Pierwszy dekret prowincjała skierował
neoprezbitera ks. Krzysztofa do parafii pw.
św. Jadwigi w Dobroszycach, gdzie podjął
obowiązki katechety. Z początkiem lipca
2004 roku rozpoczął posługę katechety w
parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w
Ponicach. Rok później otrzymał pozwolenie prowincjała na podjęcie zaocznych
studiów doktoranckich z zakresu etyki
społecznej na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Z dniem 1 lipca 2008
roku został przeniesiony do domu zakonnego w Węgorzewie przy ul. Kopernika, w
charakterze wikariusza parafii pw. Matki
Bożej Fatimskiej. Ostatni dekret prowincjała przeniósł go w lipcu 2011 roku na Dolny
Śląsk, gdzie w parafii pw. Wniebowzięcia
NMP realizował obowiązki katechety.

Ks. Krzysztof Jagiełło urodził się dnia 3
kwietnia 1975 roku w Trzebnicy. Na
Chrzcie św. w trzebnickiej bazylice otrzymał imiona Krzysztof Ryszard. Jako czterolatek przeżył śmierć ojca. Edukację na
szczeblu podstawowym odbywał w Szkole
Podstawowej nr 1 w Trzebnicy. Następnie
rozpoczął naukę w Technikum Elektronicznym we Wrocławiu. Po jej ukończeniu i
zdaniu egzaminu dojrzałości, w 1995 roku,
zdecydował o podjęciu studiów na Politechnice Wrocławskiej.
Od siódmego roku życia należał do Liturgicznej Służby Ołtarza. Przez osiem lat
codziennie służył do porannej Mszy Świętej ks. Wawrzyńcowi Bochenkowi. Właśnie
osoba księdza dziekana, jak pisał w podaniu o przyjęcie do zgromadzenia śp. Ks.
Krzysztof, zainspirowała go do wkroczenia
na drogę życia zakonnego i rozpoczęcia
przygotowań do kapłaństwa. Po ukończeniu pierwszego roku studiów na politechnice złożył podanie z prośbą o przyjęcie do

trzebińskim sanktuarium. Szafarzem święceń był ówczesny metropolita krakowski
kard. Franciszek Macharski.

Dnia 24 października 1996 roku w Trzebini
rozpoczął nowicjat. Pierwszą profesję
zakonną złożył dnia 10 października 1997
roku w Trzebini, a wieczyste śluby dnia 8
września 2001 roku we katedrze wrocławskiej. Dnia 29 czerwca 2002 roku w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini,
przez posługę bpa Jana Szkodonia, przyjął
święcenia diakonatu. Święcenia kapłańskie
przyjął dnia 24 maja 2003 roku również w

Pogrzeb Ks. Krzysztofa odbył się dnia 2
października 2012 roku w Międzynarodowym Sanktuarium Św. Jadwigi
Śląskiej, miejscu wyjątkowym, przy ołtarzu
przy którym dojrzewało jego powołanie i
gdzie złożono doczesne szczątki jego
duchowego mistrza ks. dziekana Wawrzyńca Bochenka. Został pochowany na
cmentarzu w Trzebnicy. Za:www.sds.pl

ŚP. KS. WŁADYSŁAW NADYBAŁ (1935-2012) SAC
Dnia 5 października
2012 roku zmarł nasz
współbrat Ks. Władysław Nadybał SAC.
Ks. Władysław urodził
się 1 listopada 1935
roku w Goruszowie.
Pierwszą konsekrację
w
Stowarzyszeniu

Apostolstwa Katolickiego złożył 8 września
1955 roku w Wadowicach na Kopcu. Święcenia prezbiteratu otrzymał 17
czerwca 1962 roku w Ołtarzewie.
Jako Pallotyn posługiwał w Ząbkowicach
Śląskich (1963-1970), Rynie (19701975), Jaroszowicach k. Wadowic (19751986), Częstochowie (1986-1989), So-

snowcu (1989-1999), Międzyrzeczu (19992002) i Częstochowie (2002-2012).
Pogrzeb śp. ks. Władysława odbędzie się
9 października 2012 roku (wtorek) o godz.
12.00 w Wadowicach na Kopcu.
Śp. ks. Władysława polecajmy Miłosierdziu
Bożemu, prosząc dla Niego o łaskę nieba.
Zarząd Prowincjalny SAC, Poznań

ŚP. O. JUSTYN WALENTY KAMOŃ (1945-2012) OFM
W uroczystość św. Ojca Franciszka, 4
pażdziernika 2012 r. ok. godz. 19.30, w
klasztorze w Kętach zmarł należący do
Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu

Braci Mniejszych – o. Justyn Walenty Kamoń OFM.
Miał 67 lat, w Zakonie
przezył 51 lat, jako kapłan
42 lata.Msza św. pogrze-
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bowa odbędzie się w niedzielę 7 października o godz.15.00 w kościele klasztornym
w Kętach.Polecajmy Zmarłego śp. o. Justyna Panu Bogu w naszych modlitwach.
Za: www.ofm.krakow.pl

ŚP. KS. EUGENIUSZ SITARZ (1932-2012) CM
Dnia 1 października 2012 r. w Tübingen
(Niemcy) odszedł do wieczności śp. Ks.
Eugeniusz Sitarz CM. Urodzony 16 grudnia 1932 r., święcenia kapłańskie otrzymał
24 czerwca1956 r.

studia na Biblicum 1961-1962 – Paradyż
– wykładowca w WSD 1962-1964 – Ignaców – katecheta 1964-1967 – Kraków,
Stradom – wykładowca ITKM 1967-1969
– Paryż – studia od 1969 – Niemcy: Stuttgard, Tübingen – wykładowca.

Msza św. Pogrzebowa została odprawiona
w poniedziałek, 8 października w Tybindze w Niemczech w St. Paulus Kirche .
Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu w
Tybindze: piątek 12.10.2012 r.
Za: www.misjonarze.pl

Placówki: 1956-1957 – Warszawa, św.
Krzyż – wikariusz 1957-1960 – Rzym –

ŚP. BR. CZESŁAW WINCENTY GRZEŚKIEWICZ (1926-2012) OFM
Dnia 1 października 2012 r. zmarł w klasztorze w Osiecznej br. Czesław Wincenty
Grześkiewicz. Pogrzeb br. Czesława odbędzie się w środę dnia 3 października.
Zmarły zostanie pochowany na cmentarzu
przyklasztornym.
Br. Czesław urodził się 12 lipca 1926 r. w
miejscowości Tłukawy, w pow. obornickim,
jako syn Stanisława Grześkiewicza oraz
Marianny z domu Wylęgała. Rodzice byli
właścicielami gospodarstwa rolnego. Br.
Czesław został ochrzczony 1 sierpnia 1926
r. w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja
w Ryczywole, otrzymując imiona Wincenty
i Leonard. W tym też kościele przystąpił do
I Komunii św. i przyjął sakrament bierzmowania. W chwili wybuchu II wojny światowej miał ukończoną piątą klasę szkoły
podstawowej. W czasie wojny był zmuszony pracować fizycznie na polach okolicznych gospodarzy niemieckich. Po wyzwoleniu uzupełnił wykształcenie w zakresie

szkoły podstawowej otrzymując świadectwo jej ukończenia z wynikiem bardzo
dobrym. Jednocześnie uczył się zawodu
krawieckiego. Dnia 15 września 1947 r.
został wcielony na
dwa lata do wojska.
Po przeniesieniu do
rezerwy kontynuował
naukę
zawodu,
uwieńczoną
dyplomem czeladniczym.
W 1956 r. w wieku 29
lat,
br.
Czesław
złożył prośbę o przyjęcie do Franciszkanów Prowincji Wniebowzięcia NMP w
Katowicach-Panewnikach (wtedy: Stalinogród). W związku ze wstąpieniem do zakonu, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w
Ryczywole zaświadczył na piśmie, że
petent cieszy się w parafii dobrą opinią.

Został przyjęty do zakonu, przywdziewając
w Katowicach – Panewnikach habit tercjarski dnia 22 grudnia 1956 r. Nowicjat I
Zakonu rozpoczął dnia 16 października
1958 r. Profesję czasową złożył dnia 17
października 1959 r., a profesje uroczystą
dnia 17 października 1962 r. Życie klasztorne br. Czesława, począwszy od nowicjatu, było związane z Osieczną, gdzie był
prowincjalnym krawcem. W 1980 r. miał
być przeniesiony początkowo do klasztoru
w Jarocinie, a potem do Opola. Uprosił
jednak Ministra prowincjalnego i pozostał
w klasztorze nowicjackim. W 1991 r. wstąpił do Prowincji pw. św. Franciszka z Asyżu, pozostając nadal w Osiecznej. Tu
zakończył swoje skromne i pracowite
życie.
Br. Czesław przeżył 86 lat, w zakonie 56.
Za: www.franciszkanie.net

ŚP. BR. CZESŁAW WINCENTY GRZEŚKIEWICZ (1926-2012) OFM
W sobotę 6 Października 2012 roku w
domu Zgromadzenia Księży Misjonarzy
w Pabianicach odszedł do wieczności Ś †
P Ks. Jan Kosakowski CM. Urodził się 29
maja 1931 roku w miejscowości Kamianki
(diecezja łomżyńska), W 1951 r. wstąpił do
Zgromadzenia Księży Misjonarzy.

W latach 1970-2000 – pracował w Dzietrzychowicach jako proboszcz oraz superior domu. Od 2000 roku pracował w parafii
NMP Różańcowej w Pabianicach.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się we
czwartek, 11 października 2012 r. godz.
16.00 – Msza św. w kościele NMP w Pabianicach, następnie przewiezienie ciała
do Dzietrzychowic, piątek 12 października
2012 r. godz. 12.00 – Msza św. w Dzietrzychowicach po Mszy św. złożenie ciała
do grobu.
Za: www.misjonarze.pl

Święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja
1958 roku. Po święceniach został skierowany na Kleparz, gdzie pełnił funkcję
ekonoma domu i należał do Grupy Misyjnej
(1958-1965). Następnie pracował w Żaganiu (1965-1968) jako katecheta i w Pabianicach (1968-1970) jako katecheta.
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