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Wiadomość tygodnia

KRZYŻE MISYJNE OD ŚW. WOJCIECHA
„W Roku Wiary niezwykle istotne jest, aby
św. Wojciech, patron narodu polskiego i
czeskiego, stał się patronem całej Europy
środkowej” – mówił w Gnieźnie Prymas
Czech kard. Dominik Duka OP. Hierarcha
przewodniczył niedzielnej uroczystej Mszy
odpustowej, która była centrum trwających
od sobty 27 kwietnia uroczystości świętowojciechowych.
W pierwszych słowach Prymas Czech
przeprosił, że jego język polski „nie jest
językiem Adama Mickiewicza, czy Henryka Sienkiewicza”. Jak mówił, w czasach
niewoli język polski był ważny dla Kościoła
katolickiego w Czechach, dawał bowiem
możliwość studiowania teologii i filozofii, a
także słuchania Radia Wolna Europa i
Radia Watykańskiego. „Bóg wam zapłać
za język polski” – mówił.
Kard. Duka podziękował również za
zaproszenie na uroczystości świętowojciechowe. Jak podkreślił, św. Wojciech,
apostoł Polski, jest na nowo apostołem
Czech, jego śladem idzie 200 polskich
kapłanów diecezjalnych i zakonnych,
którzy pracują obecnie na terenie Czech i
Moraw.
Prymas Czech podkreślił również, że w
Roku Wiary niezwykle istotne jest, aby św.
Wojciecha – patron narodu polskiego i
czeskiego, stał się patronem całej Europy
środkowej. Ta część Starego Kontynentu
bowiem, a więc Czechy, Polska, Węgry,
Słowacja, to tereny wielkiej aktywności
misyjnej naszego patrona św. Wojciecha.
„Niech św. Wojciech będzie wspólnym
patronem naszych narodów” – prosił na
koniec kard. Duka.
Homilię podczas Eucharystii wygłosił
metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.
Zwrócił uwagę na brak aktywności polskich parlamentarzystów w kwestii prawnego zabezpieczenia embrionów, czyli
ludzkich zarodków. Metropolita katowicki
pytał również o stan wiary Polaków. (…)

W trakcie uroczystości odpustowych
Nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliorem poświęcił i nałożył krzyże
misyjne 36 misjonarkom i misjonarzom,
którzy już niebawem rozpoczną posługę
misyjną w różnych zakątkach świata.
Misjonarze i misjonarki pochodzą z 26
polskich archidiecezji i diecezji: katowickiej, przemyskiej, drohiczyńskiej, ełckiej,
gliwickiej, kaliskiej, kieleckiej, lubelskiej,
płockiej, rzeszowskiej, sandomierskiej,
siedleckiej
(najwięcej),
zamojskolubaczowskiej, elbląskiej, białostockiej,
warszawsko-praskiej,
zielonogórskogorzowskiej, łomżyńskiej, opolskiej, sosnowieckiej, tarnowskiej, toruńskiej, legnickiej, bielsko-żywieckiej i szczecińskokamieńskiej.
W grupie tej jest 14 księży diecezjalnych,
6 księży zakonnych m.in. pallotyni, 1 brat
zakonny - albertyn, który uda się na misje
do Pakistanu, 12 sióstr zakonnych, 2
misjonarki świeckie i 1 ksiądz mający
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służyć pomocą duszpasterską wśród
Polonii w USA. Misjonarze i misjonarki już
niebawem udadzą się do pracy misyjnej w
najdalszych zakątkach świata m.in. do:
Zambii, Senegalu, Peru, Urugwaju, Boliwii,
Argentyny, Ekwadoru, Papui Nowej
Gwinei, Burkina Faso, Kenii, Ghany, Pakistanu, na Antyle i Wybrzeże Kości Słoniowej.
Obrzęd wręczania krzyży misyjnych podczas uroczystości świętowojciechowych
ma wieloletnią tradycję. Po raz pierwszy
uczynił to papież Jan Paweł II podczas
swojej pierwszej wizyty w Gnieźnie 3
czerwca 1979 roku. Otrzymało je wówczas
12 neoprezbiterów ze Zgromadzenia
Słowa Bożego SVD. Osiemnaście lat
później, w 1997 roku, podczas drugiej
wizyty Papieża Polaka u grobu św.
Wojciecha ceremonię powtórzono. W
następnym roku, dzięki inicjatywie abp.
Henryka Muszyńskiego, weszła ona na
stałe
do
programu
gnieźnieńskich
uroczystości odpustowych..
KAI

Wiadomości krajowe
Zakończenie uroczystości 90-lecia
Pocieszycieli z Getsemani

Jerzego. Trwają tu jako kustosze miejsc
związanych z tym męczeństwem […]”

We wtorek (23.04.) w Sanktuarium
Męczeństwa przy włocławskiej Tamie, na
zakończenie Jubileuszu 90 – lecia
Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getsemani, w dzień imienin Bł. Ks. Jerzego
Popiełuszki Biskup Wiesław Mering, przewodniczył Jubileuszowej Eucharystii.

Podsumowując wydarzenie jakim było
zakończenie Roku Jubileuszowego 90 –
lecia wspólnoty zakonnej Braci Pocieszycieli z Getsemani, ks. biskup wyraził
swoją wdzięczność, szczególnie za wysiłki
podjęte w dziele utworzenia Sanktuarium
poświęconego bł. Jerzemu Popiełuszce: „Kończąc Jubileusz 90–lecia, dziękując
za prawie wiek obecności na naszym
kontynencie, szczególnie właśnie za to
Sanktuarium chcemy podziękować. Niech
święty męczennik, Patron tego miejsca,
wyprasza nam zgromadzonym dzisiaj w
dniu jego imienin, niech wyprasza mądrość, wielkoduszność, wierność prawdzie,
które tak bardzo są potrzebne naszemu
osobistemu i społecznemu życiu”.

Wspólnota Braci Pocieszycieli z Getsemani wraz zaproszonymi gośćmi:
Biskupami
Wiesławem
Meringiem
I
Bronisławem Dembowskim, kapłanami,
siostrami
zakonnymi,
dobrodziejami,
przyjaciółmi Zgromadzenia Braci Pocieszycieli i sympatykami, uwielbiła Boga
za Jubileusz 90 lat obecności i rozwoju
Zgromadzenia w Kościele Powszechnym.

Podczas
Jubileuszowej
uroczystości,
Pasterz diecezji poświęcił obraz przedstawiający błogosławionego męczennika
za wiarę jako głosiciela Słowa Bożego i
ewangelizującego, który wskazuje na
Krzyż i Księgę Pisma Świętego. Autorem
obrazu jest malarz pan Leszek Ojak z
Wrocławia,
natomiast
ofiarodawcami
obrazu są czciciele błogosławionego ks.
Jerzego Popiełuszki Państwo Krystyna i
Piotr Ryniec z Włocławka oraz pan
Stanisław Szańca z Warszawy.
Zgromadzonych na Eucharystii przywitał i
wprowadził w treść uroczystości prowincjał
o. Świerad M. Pettke CCG, ukazując sens i
znaczenie Jubileuszu 90 – lecia. Ojciec
Prowincjał wyraził swoją szczególną
wdzięczność za obecność byłego Generała Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z
Getsemani ojca Viliam’a Val’a CCG, który
przybył
na
uroczystości
z
Domu
Macierzystego z Wiednia, gdzie w 1922
roku zostało erygowane Zgromadzenie. O.
Świerad zaznaczył, że gdyby nie Ojciec
Generał Viliam, uroczystości Jubileuszowe
90 – lecia nie miałyby miejsca.
Przypomniał, że po rozproszeniu zakonników przez władze komunistyczne
ówczesnej Czechosłowacji w roku 1950, to
właśnie jego charyzmatyczne zaangażowanie przyczyniło się w latach 90–tych do
odnowy
Zgromadzenia
i
dokonania
przeszczepu wspólnoty Braci Pocieszycieli
na tereny Polski.
Homilię wygłosił bp Wiesław Mering. Pasterz diecezji nawiązując do Ewangelii z
minionej Niedzieli Dobrego Pasterza,
zwrócił uwagę na posługę Zgromadzenia
Braci Pocieszycieli, która istnieje już od
wielu lat: „Jezus zapewnia, że tym swoim
owcom daje życie wieczne, że one nie
zginą na wieki. Naukę Jezusa, Ewangelię,
przypominają i głoszą od 90 lat ojcowie
Pocieszyciele. Od prawie 20 lat, robią to
tutaj we Włocławku w parafii Matki Bożej
Fatimskiej. Od 2010 roku, tu w sanktuaryjnej świątyni męczeństwa bł. księdza

Jubileusz był okazją do dziękowania Bogu
za charyzmat i łaski otrzymane w przeciągu 90 lat istnienia Zgromadzenia Braci
Pocieszycieli z Getsemani.
Za: www.pocieszyciele.pl

konu augustianów, o. Michael di Gregorio
oraz 25 delegatów. Obrady zakończą się 3
maja. W Europie augustianie są obecni w
Anglii, Austrii, Belgii, Czechach, Hiszpanii,
Holandii, na Malcie, w Niemczech, Portugalii, Polsce i we Włoszech. Współcześni
augustianie zajmują się prowadzeniem
szkół, instytutów naukowych, parafii,
domów rekolekcyjnych, działalnością ekumeniczną. Do najliczniejszych prowincji
należą prowincje Włoch, Niemiec, Irlandii
oraz trzy prowincje hiszpańskie..
Za: www.augustianie.pl

Spotkanie Inspektorii
salezjańskich w Warszawie
Warszawski dom salezjanów przy ul.
Korowodu gościł przełożonych czterech
polskich inspektorii, które od września
2012 roku prócz Polski obejmują także
terytorium Rosji, Białorusi i Ukrainy. Spotkanie to, powszechnie zwane Konferencją
Salezjańskich Inspektorii Polskich (KSIP),
zgromadziło
ponadto
sporą
grupę
salezjanów odpowiadających za środki
komunikacji społecznej, Rodzinę Salezjańską i duszpasterstwo młodzieży.
Obrady prowadził Radca regionalny, ks.
Marek Chrzan, który jako przewodniczący
spotkania zaplanował dyskusję nad
zgłoszonymi
tematami
wypełniając
wszystkim czas, od niedzielnego wieczoru
21 kwietnia do 24 kwietnia.

Prowincjałowie z całej Europy obradują u augustianów w Krakowie
29 kwietnia rozpoczął się w Krakowie, w
klasztorze augustianów św. Katarzyny
Aleksandryjskiej na Kazimierzu, zjazd
Konferencji Prowincjałów Augustiańskich
Europy.
Wyżsi Przełożeni Zakonu św. Augustyna
(augustianów) spotykają się raz w roku, by
rozważyć aktualną kondycję zakonu w
Europie, zaplanować i przedyskutować
wspólne projekty. Prowincjałowie augustiańscy będą rozmawiać m.in. o szukaniu nowych sposobów współpracy z
laikatem w laicyzującej się Europie oraz
nowych sposobów budowania świadomości powołania do życia zakonnego
wśród młodzieży.
1 maja uczestnicy konferencji odwiedzą
min. były hitlerowski obóz zagłady Auschwitz-Birkenau, gdzie odbędą dzień skupienia. Ojcowie wybiorą też nowego Przewodniczącego Konferencji. Obecnie jej
przewodniczącym jest o. David Middleton z
Prowincji angielsko-szkockiej. W obradach
weźmie udział Wikariusz Generalny za-
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Głównymi elementami spotkania była
refleksja nad poziomem i jakością
współpracy w Rodzinie Salezjańskiej i
sektorze komunikacji społecznej.
Znaczenie trudniej było opisać stan aktualny i elementy współpracy w dziedzinie
komunikacji społecznej. Sektor ten rozwija
się dynamicznie, nie tylko na poziomie
inspektorii, ale głównie lokalnie, powołując
do życia kolejne inicjatywy. Sporą część
czasu poświęciliśmy odnowionemu pismu
„Don Bosco”. Wydaje się, że kolejne spotkanie będzie poświęcone dalszej refleksji i
wyznaczaniu pól współpracy oraz wzmacnianiu już obecnych, np. wspólnej strony
internetowej, niektórych wydawnictw (pismo „Don Bosco”, „Salezjanie 2013”, itd.),
tłumaczenia
dokumentów,
światowej
strony internetowej czy wersji polskiej
produkowanych filmów.
Od dwóch lat istnieje praktyka wybierania
spośród inspektorów zastępcy prze-

wodniczącego KSIP – na najbliższy rok
został nim ks. Alfred Leja, przełożony
inspektorii wrocławskiej.
Zaplanowano nowy sposób organizowania
spotkań KSIP, uwzględniający udział delegatów krajowych z poszczególnych
sektorów animacji na poziomie krajowym.
Ponadto wspólnie omówiliśmy kilka
bieżących spraw, m.in.: plan peregrynacji
relikwii św. Jana Bosko w Polsce, studia
licencjackie w salezjańskim seminarium w
Lądzie, sposób finansowania wspólnych
inicjatyw, kwestię jakości i sposobu tłumaczeń dokumentów na język polski,
wysłuchaliśmy relacji ze spotkań odpowiedzialnego za kierowanie współpracą
wszystkich polskich szkół salezjańskich,
podjęliśmy decyzje w związku z tablicą
dedykowaną kard. Augustowi Hlondowi,
itp.
Za: www.salezjanie.pl

90-lecie posługi Misjonarzy Świętej
Rodziny w Górce Klasztornej
Wspólne dziękczynienie Bogu i Maryi za
90 lat posługi w sanktuarium Matki Bożej w
Górce Klasztornej w dniu 23.04.2013 r.
składało 31 współbraci z różnych stron
Polski, także z zagranicy (Norwegia,
Czechy). Dziękowali za lata służby w
sanktuarium góreckim, ale także za opiekę
Maryi Królowej Krajny nad Zgromadzeniem
Misjonarzy Świętej Rodziny.

jonarzy Świętej Rodziny w sanktuarium
przedstawił Ks. Piotr Krupa MSF.
Ks. Prowincjał w swoim kazaniu nawiązał
do wymownej daty przybycia pierwszych
Misjonarzy Świętej Rodziny do Górki
Klasztornej, daty związanej z męczeństwem św. Wojciecha, Patrona Polski.
Męczeństwo św. Wojciecha zaowocowało
pomnożeniem wiary na terenach naszej
Ojczyzny. Męczeństwo ponieśli także i
Misjonarze Świętej Rodziny w Górce
Klasztornej, którzy w liczbie 30 (25 braci
zakonnych i 5 kapłanów z Prowincjałem
Ks. Piotrem Zawadą na czele) w nocy z 11
na 12 listopada 1939 r. zostali zamordowani w lasach Paterka k. Nakła nad
Notecią. Ksiądz Prowincjał podkreślił, że
jako Misjonarze Świętej Rodziny jesteśmy
wezwani do pomnażania wiary w sercach
ludzi i dawania świadectwa, nawet jeśli
miałoby to być świadectwo najwyższe,
podobne do tego, jakie dali nasi
poprzednicy.
Po Mszy św. uczestnicy uroczystości udali
się procesyjnie na pobliski cmentarz,
miejsce spoczynku założyciela Polskiej
Prowincji MSF Ks. Antoniego Kuczery
MSF i wielu innych misjonarzy Świętej
Rodziny. Tam pomodlono się za zmarłych
współbraci, za tych wszystkich, którzy
pracowali w sanktuarium Matki Bożej
Góreckiej. Modlitwę na cmentarzu zakończono hymnem Polskiej Prowincji MSF
„Matko ma, zakonie mój”.
Następnego dnia uczestnicy spotkania
udali się do Paterka – miejsca straceń 253
osób, wśród których było 30 Misjonarzy
Świętej Rodziny, by oddać hołd tym
naszym współbraciom-misjonarzom, którzy
przelali męczeńską krew, by pomodlić się
o ich wyniesienie na ołtarze i prosić o
liczne i święte powołania kapłańskie i
zakonne, a także prosić ich o wstawiennictwo w intencji Polskiej Prowincji MSF.

Górka Klasztorna to najstarsze miejsce
objawień Matki Bożej na ziemiach polskich. To tu, Maryja w 1079 r. ukazała się
pasterzowi pasącemu bydło. Woda w
tamtejszej studzience otrzymała od Maryi
właściwości uzdrowieńcze. Odtąd ludzie
zaczęli tłumnie przybywać do tego miejsca
i kult Maryi zaczął się rozszerzać mimo
przeszkód dziejowych i trwa po dzis dzień.
W historię tego kultu wpisali się Misjonarze
Świętej Rodziny, którzy przybyli do Górki
Klasztornej w dniu 23 kwietnia 1923 r.
biorąc sanktuarium pod opiekę, a
właściwie, jak to zauważył obecny Rektor
sanktuarium, Ks. Kazimierz Świderski
MSF, oddali się w opiekę Maryi, Królowej
Krajny, Matki Niepokalanie Poczętej.
Obchody 90-lecia posługi MSF w Górce
Klasztornej rozpoczęły się wspólnymi
nieszporami
i
modlitwą
różańcową.
Następnie uroczystej Mszy św. przewodniczył Ks. Prowincjał Marian Kołodziejczyk MSF, który też wygłosił słowo
Boże, zaś 90-letnią historię pracy Mis-

Uroczystości związane z obchodami 90lecia posługi Misjonarzy Świętej Rodziny w
Sanktuarium Matki Bożej Góreckiej nie
zostały zakończone. Będą trwały nadal w
dniach 18-20 maja 2013 r. (nocne czuwanie modlitewne, święto rodzin i
przyjaciół
sanktuarium
góreckiego,
uroczystość odpustowa Matki Kościoła). W
uroczystość odpustową ku czci Matki
Kościoła Mszy św. przewodniczył będzie
J.E. Ks. Bp Jan Tyrawa – Ordynariusz
Diecezji Bydgoskiej. Na te uroczystości
zapraszamy wszystkich przyjaciół i dobrodziejów sanktuarium maryjnego na
Krajnie.
Ks. Bogdan Mikutra MSF

Opat generalny Kanoników
Regularnych z wizytacją w Polsce
24 kwietnia 2013 roku polska prowincja
Kanoników
Regularnych
Laterańskich
powitała ważnego Gościa. Do Polski
przybył nasz Opat Generalny Ksiądz
Giuseppe Cipolloni CRL. Ksiądz Opat
przeprowadzi wizytację we wszystkich
kanoniach, w których posługują nasi
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współbracia (Kraków, Gietrzwałd, Mstów,
Drezdenko, Ełk). Ksiądz Opat odwiedzi
również nasze zagraniczne placówki w
Birmingham (Anglia) i w Wawierce
(Białoruś).
Życzymy Księdzu Opatowi Giuseppe Cipolloni CRL radości wypływającej ze spotkań z polskimi współbraćmi. Wierzymy
również,
że
tegoroczna
wizytacja
przysporzy naszemu Zakonowi wiele
pożytku.
Za: www.kanonicy.pl

Europejscy kapucyni na spotkanu w
Lublinie
Kapucyńscy Prowincjałowie, Wiceprowincjałowie i Kustosze z Europy Środkowo –
Wschodniej spotkali się w Lublinie, w
dniach 23-25 kwietnia. W obradach
uczestniczyli także Minister generalny i
Wikariusz generalny Zakonu Kapucynów.
Konferencja
wybrała
nowego
przewodniczącego, został nim br. Andrzej
Kiejza – prowincjał prowincji warszawskiej.Spotkanie jest zawsze okazją do
wymiany doświadczeń.

Tym razem swoim bracia mogli to czynić w
obecności Ministra generalnego. Br. Mauro
Johri także przedstawił sytuację Kurii Generalnej, omówił ostatnie zmiany po Kapitule generalnej i zwrócił się z pytaniem jakie
są oczekiwania braci, w szczególności
Ministrów, od zarządu generalnego. Generał omówił także treść listu programowego na najbliższe 6 lecie. M.in.
poruszono kwestię reorganizacji struktur
Zakonu
jaki
tworzą
Konferencje.
Zastanawiano się nad możliwością nowej
kompozycji cetusów w Europie. Zaproponowano spotkanie wszystkich konferencji. Obecnie oprócz licznej konferencji
włoskiej na naszym kontynencie są konferencje CECOC i CENOC (Europa Pn.
Zach) oraz konferencje Półwyspu Iberyjskiego CIC, która po unifikacji prowincji
hiszpańskich
obejmuje
zaledwie
3
prowincje.
Zastanawiano się także nad nową
gradacją jednostek zakonu, którą przynoszą
odnowione
Konstytucje.
Z
kapucyńskiej
mapy
świata
znikną
wiceprowincje, staną się one kustodiami,
natomiast niektóre kustodie zostaną
„zdegradowane” do delegatur. Przedstawiono propozycję współpracy formacyjnej w ramach konferencji. Jednym z
wspólnych przedsięwzięć mogłaby być
szkoła dla spowiedników, a także inne
spotkania np. międzynarodowe spotkanie
ponowicjuszy. Gościem spotkania był

także br. Ariusz Małyska, członek
Międzynarodowej Komisji Solidarności.
Konferencja powołała nowego sekretarza,
został nim br. Paweł Teperski. Zastąpi on
br. Tomasza Wrońskiego, który pełnił tę
funkcję od 2005 roku.
Nie zabrakło chwil rekreacji. Jedno
popołudnie bracia spędzili na wspólnym
spacerze uliczkami lubelskiej starówki.
Przewodnikiem był br. Roland Prejs.
Za: www.kapucyni.pl

Misyjny Kongres Dzieci
u chrystusowców w Stargardzie
W sobotę, 27 kwietnia w stargardzkim
amfiteatrze spotkało się ponad czterystu
uczestników: dzieci z duszpasterzami,
katechetami i rodzicami z archidiecezji
szczecińsko-kamieńskiej, by zgodnie z
hasłem III Kongresu Misyjnego Dzieci
„dzielić się wiarą jak chlebem”. Mali misjonarze obchodzili 170. urodziny Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Razem się
bawili, śpiewali, jedli tort i… głaskali
gołębie. A na dodatek prawdziwy Kubuś
Puchatek, którego wcielił się dk. Łukasz
Klimek TChr, do którego każdy mógł się
przytulić i zrobić z nim pamiątkowe zdjęcie.
Tyle niespodzianek przygotowali dzieciom
organizatorzy: dyrektor Papieskich Dzieł
Misyjnych w archidiecezji, chrystusowiec
ks. Krzysztof Wąchała we współpracy z
prowadzonymi
przez
księży
chrystusowców parafiami pw. Chrystusa Króla
Wszechświata i św. Józefa w Stargardzie
Szczecińskim reprezentowanymi przez
księdza Tomasza Dzidę TChr i ks. Jakuba
Jelenia TChr.

To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie
olbrzymia życzliwość władz miasta i powiatu, spotkanie bowiem odbywało się pod
patronatem Prezydenta Miasta i Starosty
Stargardzkiego. Choć wczesnym rankiem
nad miastem zawisły chmury, w chwili
przybycia pierwszych „kongresowiczów”
niebo pojaśniało i nie spadła ani jedna
kropla deszczu. Natomiast na uczestników
spadł deszcz prezentów – w końcu urodziny rządzą się swoimi prawami.
Za: www.chrystusowcy.pl

XII Dni Kolbiańskie
„Między 19 a 21 kwietnia odbyła się
kolejna edycja Dni Kolbiańskich pod
hasłem „Wiara bez uczynków martwa jest”.
Już po raz dwunasty wspólnie zorgani-

zowali je Franciszkanie i Misjonarki
Niepokalanej Ojca Kolbego. Do Centrum
św. Maksymiliana w Harmężach zjechali
członkowie Rycerstwa Niepokalanej z
Polski Południowej i nie tylko.
Cykl wykładów naukowych, które dotyczyły
wiary i jej doświadczania w życiu nie tylko
słowem, ale przede wszystkim czynem,
rozpoczął wykład ks. Jacka Pędziwiatra,
asystenta bielsko-żywieckiej grupy MI. —
To, co dostrzegamy, w wypadku zachowania się Maksymiliana w Auschwitz nazywamy uczynkami wiary. Dzisiejszy świat
potrzebuje ludzi nie tylko znanych na
przestrzeni wieków, ale takich, którzy żyją
współcześnie. I tacy ludzie są. Nasza
wiara nie może być przegadaną prawdą,
ale musi wyrażać się w uczynkach —
mówił ks. Jacek.
Gośćmi szczególnie oczekiwanymi były
dwie kobiety: modelka Anna Golędzinowska i dziennikarka Brygida Grysiak.
Pierwsza dała poruszające świadectwa
swojego spotkania z Bogiem i nawrócenia,
druga dzieliła się z uczestnikami Sesji
swoim przeżywaniem wiary w pracy
zawodowej i życiu prywatnym. Wśród
wykładów znalazła się także sesja
poświęcona Maryi, jako doskonałego
przykładu uczynków, które wypływają z
głębokiej, prawdziwej i ufnej wiary.

kończenie Dni Kolbiańskich uroczystej
mszy świętej przewodniczył Sekretarz
krakowskiej prowincji franciszkanów, o.
Piotr Gryziec. Był także czas na
budowanie i pogłębianie wzajemnych
relacji koleżeńskich i braterskich.
Za: www.zakonfranciszkanow.pl

Ks. prof. Andrzej Szostek MIC
odznaczony Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski
22 kwietnia 2013 r. odbyła się ceremonia
wręczenia
odznaczeń
państwowych
profesorom Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II. Uroczystego
wręczenia odznaczeń w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonała Pani
prof. Jolanta Szołno-Koguc, Wojewoda
Lubelski.
Za wybitne osiągnięcia w pracy naukowobadawczej i działalności dydaktycznej oraz
za zasługi na rzecz rozwoju nauki Krzyżem
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
został – razem z kilkoma innymi
profesorami – odznaczony marianin, ks.
prof. dr hab. Andrzej Szostek.

O przykładach wiary i zaufania mówił o.
Andrzej Gutkowski z Krakowa. Wyjaśnił on
fenomen wiary pierwszych chrześcijan, a
także potrzebę prostego myślenia o Bogu i
Jego Miłości w naszym życiu. Prelegent
zwrócił także uwagę, że szybkość, z jaką
rozprzestrzeniała się wiara w pierwszych
wiekach po Chrystusie była zasługą świadectwa wyznawców Jezusa. Zachęcał, aby
każdy z uczestników sesji rozpoczął głoszenie Słowa Bożego we wszystkich sytuacjach życia, w jakich przychodzi mu się
znaleźć.
Uczestnicy Dni Kolbiańskich bardzo cenią
ten swoisty czas rekolekcji i sesji naukowej. – To jest taki czas, kiedy możemy
zaczerpnąć czegoś, co potem daje nam
siłę, by być świadomym i zaangażowanym
katolikiem na co dzień – mówi Piotr z
Bielska Białej.
Doświadczenie sesji przekłada się nie
rzadko na aktywność członków Rycerstwa
we wspólnotach lokalnych i w rodzinnych
parafiach. O. Piotr Cuber, franciszkanin z
Harmęż, współorganizator Dni Kolbiańskich zauważa, że informacje, jakie
powracają po pewnym czasie do Centrum
są dla Organizatorów największą radością
— Mamy wtedy poczucie, że to, co robimy,
ma jakiś sens – mówi — Nie wyobrażam
sobie roku bez przyjazdu do Harmęż. Tutaj
mogę być z ludźmi, którzy mnie ubogacają.
Wspólnie dzielimy się naszym życiem:
pracą, nauką, rodziną. To jest dla mnie
bardzo ważne – dodaje Marta, obecnie
studentka z Zabrza. W programie Dni
Kolbiańskich nie zabrakło codziennej
wspólnej modlitwy i Eucharystii. Na za-
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Ks. prof. Andrzej Szostek (ur. 1945, marianin od 1970 r., kapłan – od roku 1974),
jest filozofem, etykiem, uczniem kard.
Karola Wojtyły i śp. ks. prof. Tadeusza
Stycznia SDS. W przeszłości był kierownikiem Katedry Etyki na Wydziale Filozofii
KUL, prorektorem (1992-1998) oraz
rektorem (1998-2004) tej lubelskiej uczelni.
Jest
autorem
licznych
publikacji,
redaktorem i współpracownikiem kilku
periodyków naukowych oraz członkiem
wielu gremiów naukowych.
Za: www.marianie.pl

W Krakowie otwarto nową pijarską
świetlicę
18 kwietnia br., nastąpiło uroczyste
poświęcenie przez o. Józefa Matrasa –
Prowincjała Zakonu Pijarów nowego dzieła
pijarskiego – Świetlicy św. Doroty
mieszczącej się przy ul. Dzielskiego 1 w
Krakowie. Własnymi siłami, dzięki uporowi

i pasji powstało niesamowite miejsce,
przyjazne dzieciom oraz rodzicom z całej
parafii pw. Najświętszego Imienia Maryi w
Krakowie.

5 marca 2009 r. uchwały „w sprawie
uczczenia 70. rocznicy śmierci św. Urszuli
Ledóchowskiej i uznania jej za wzór patriotki”.

Zgodnie z nauką św. Józefa Kalasancjusza
wychowawcy nowopowstałej świetlicy wraz
z proboszczem i o. Piotrem Wiśniowskim
pragną, aby wszystkie dzieci bez względu
na środki finansowe, miały równy dostęp
do zabawy oraz nauki. Pod tajemniczymi
nazwami (W rytmie Konga, Viva Espana,
W pracowni artysty etc) kryje się bogata
oferta zajęć pozalekcyjnych, a głównym
celem działalności jest rozwój i uśmiech
dzieci.
Za: www.pijarzy.pl

Wystawa została zbudowana wokół
wypowiedzi Jana Pawła II o św. Urszuli, z
szerokim uwzględnieniem myśli patriotyczno – społecznych św. Urszuli i szczegółowym kalendarium, uwypuklającym jej
wszechstronną działalność, poświęconą –
jak stwierdził Senat – „Bogu, Ojczyźnie i
człowiekowi”.
Twórcy wystawy wykorzystali bogaty materiał ilustracyjny i archiwalny z zasobów
Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca
Jezusa Konającego, uzupełniony fotografiami obiektów ze zbiorów rodziny
Ledóchowskich.
Od 2009 roku wystawa stale krąży po
Polsce. Sala Rycerska na Jasnej Górze to
już 40-te miejsce, do którego trafiła. Z
Częstochowy 15 maja br. wystawa pojedzie do Muzeum w Łodzi, gdzie będzie
jednym z punktów programu podczas Nocy
Muzeów odbywającego się 18 maja.
Właśnie 18 maja mija 10 rocznica kanonizacji św. Urszuli przez bł. Jana Pawła II.
Za: www.jasnagora.com

“Moją polityką jest miłość”
Wystawa o Św. Urszuli
Ledóchowskiej na Jasnej Górze
Od poniedziałku 22 kwietnia na Jasnej
Górze czynna jest wystawa pt. „Moją polityką jest miłość. Św. Urszula – Julia Maria
hr. Ledóchowska (1865-1939)”, przygotowana przez Muzeum Historyczne miasta
Warszawy i Zgromadzenie Sióstr Urszulanek
Serca
Jezusa
Konającego. Pretekstem
do
zorganizowana
wystawy stało się podjęcie przez Senat RP

Refleksja Tygodnia

PAPIEŻ FRANCISZEK ZŁOŻYŁ ŚLUB CZYSTOŚCI
Refleksje O. Wojciecha Żmudzińskiego SJ

Obecny papież różni się od większości
swoich poprzedników również tym, że
złożył śluby zakonne, które wciąż go
obowiązują. Ślubował Bogu dozgonne
posłuszeństwo, ubóstwo i czystość. W
posłuszeństwie woli Bożej przyjął posługę
Piotra a jego ubóstwo wciąż wydaje się
razić niektórych, przyzwyczajonych do
dobrobytu pasterzy. Czym jednak jest ślub
czystości, który złożył 40 lat temu (22
kwietnia) argentyński jezuita - Jorge Mario
Bergoglio?
Spotykam się często z osobami, które
mylą zakonny ślub czystości z przyrzeczeniem celibatu, jakie składają swojemu
biskupowi księża diecezjalni. Niemal każdy
rzymskokatolicki ksiądz przyrzeka przełożonemu bezżeństwo (celibat) i po takim
przyrzeczeniu nie może się już ożenić.
Nawet jeśli stanie przed ołtarzem i w
obliczu upoważnionego szafarza wypowie
sakramentalne słowa, będzie to tylko
usiłowanie zawarcia małżeństwa.
Papież Franciszek, podobnie jak inne
osoby konsekrowane, ślubował Bogu, a
nie przełożonym, nie tyle bezżeństwo co
czystość w bezżeństwie. Takiego ślubu nie
złożył ani Benedykt XVI ani Jan Paweł II
ani wielu innych papieży. Nie jest to

ślubowanie, w którym osoba zobowiązuje
się do nie popełniania cudzołóstwa wbrew temu, co myślą niektórzy. Ślub nie
jest postanowieniem nie czynienia tego, co
już samo w sobie jest grzeszne. Jest
czymś więcej, lepiej, doskonalej. Czym w
takim razie jest ślub czystości?
Czystość nie jest czymś obowiązkowym,
nie jest nakazem lecz radą ewangeliczną.
Jego istota nie leży w samym braku aktywności seksualnej lecz jest odważną
odpowiedzią na wezwanie do duchowego
ojcostwa i duchowego macierzyństwa.
Zobowiązuje do płodnej miłości w
wymiarze duchowym a nie cielesnym.
Czystość jest znakiem a nie ucieczką od
czegoś, co wydaje nam się brudne. To nie
poczucie, że jest się świętszym od innych.
Śluby zakonne nie mają sensu bez
kontekstu pokory i miłości. To właśnie
miłość skłania osoby zakonne do
powiedzenia: "Tak, chcę być heroiczny w
miłości, szlachetny w myśleniu i patrzeć na
świat i na ludzi czystym sercem, wolnym
od urazów i uprzedzeń". Czystość to bezinteresowność,
dobroć,
ufność
i
poświęcenie się z miłością (a nie tylko z
obowiązku) dziełom miłosierdzia. Takim
podniesieniem sobie poprzeczki jest
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właśnie ślub czystości. Nie każdy jednak,
kto pragnie być doskonały, musi składać
ślub. Zachęta do życia w czystości jest
skierowana do każdego. "Jakże było by to
piękne, gdyby każdy z was, mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj w szkole, w domu,
w pracy prowadzony przez Boga,
uczyniłem gest miłości wobec kolegi,
rodziców czy osoby starszej" - mówił papież Franciszek podczas uroczystości
bierzmowania (28 kwietnia 2013).
Nie każdy, kto składa ślub, radzi sobie z
jego wypełnianiem choć głęboko wierzę,
że jeśli Bóg obdarował nas łaską ślubów,
to udzieli też wystarczającej łaski, by tym
ślubom sprostać. A ponadto śluby zakonne
w Towarzystwie Jezusowym nigdy nie były
pod grzechem i dlatego ich wypełnianie to
sama radość, to świadomość, że dajemy z
siebie więcej. Wcale nie musząc. W pełnej
wolności.
W kontekście tego, co mówi się o ubóstwie
papieża nie mogłem nie wspomnieć o
ślubach jakie złożył i którym do dziś pozostaje wierny. Idźmy za jego przykładem,
nawet jeśli nie składaliśmy ślubów, i
troszczmy się o czystość naszego serca.
Za: www.deon.pl

Wiadomości zagraniczne

Papież Franciszek:
prawda potrzebuje głosicieli, a nie
oszczerczych obrońców

tylko obowiązek. „Pomyślmy teraz o tym
tak pięknym Kościele, który idzie naprzód –
powiedział na koniec kaznodzieja. –

Jak to się dzieje, że „dobrzy ludzie” stają
się zarzewiem prześladowania? To pytanie
postawił Papież Franciszek podczas
porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.
W liturgii wzięli udział pracownicy Poczty
Watykańskiej oraz przychodni dziecięcej
dla ubogich.

Pomyślmy o tak wielu naszych braciach,
którzy cierpią ze względu na wolność
ducha i doświadczają prześladowań –
teraz, w tak wielu miejscach. Ale ci cierpiący bracia są pełni radości i Ducha
Świętego”.
Za: Radio watykańskie

Zakonnicy z Filipin przerażeni
rządami prezydenta Aquino

W homilii Ojciec Święty nawiązał do
opisanego w
Dziejach Apostolskich
prześladowania Pawła i Barnaby w Antiochii Pizydyjskiej, gdy głoszenie przez nich
Ewangelii
osiągnęło
nadspodziewany
sukces. Motywem represji ze strony Żydów
była bowiem zawiść, która znalazła ujście
w podstępnym nakłonieniu elity miasta do
wygnania apostołów. Zdaniem Papieża jest
to wyraz religijnej mentalności zamkniętej,
choć w założeniu broniącej prawdy. „Ich
życie wspólnotowe dla stałej obrony
prawdy, bo wierzą, że to właśnie czynią,
polega zawsze na oszczerstwie, pomówieniu... – mówił Franciszek. – To naprawdę
wspólnota oszczerców, którzy mówią przeciw drugiemu, niszczą go i spoglądają tylko
do środka, otoczeni murem.
Tymczasem wspólnota wolna wolnością
Boga i Ducha Świętego szła naprzód,
nawet pośród prześladowań. A Słowo
Boże rozszerzało się po całej okolicy. I tak
właśnie ma być z Bożą wspólnotą: ma iść
naprzód. Dobro nie zamyka się w sobie.
Jest to jedno z kościelnych kryteriów także
w naszym rachunku sumienia: Jakie są
nasze wspólnoty: zakonne, parafialne?
Czy są one otwarte na Ducha Świętego,
który pcha nas zawsze do przodu, by
głosić Słowo Boże, czy też są zamknięte,
nakładają na barki wiernych kolejne
nakazy,
jak
to
wypomniał
Jezus
faryzeuszom?”. W tym kontekście Papież
przestrzegł przed pozorną ortodoksją,
sprowadzającą się do przestrzegania
pewnych reguł, ale w gruncie rzeczy
zamkniętą w pewności siebie opartej na
paktowaniu z władzą, na pieniądzach, na
wytykaniu palcem innych. Ludzi o takiej
mentalności Jezus nazwał „grobami pobielanymi”; zapomnieli oni o dobroci, a znają

Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonnych na Filipinach (AMRSP) dała wyraz
dezaprobaty i frustracji skutkami trzyletnich
rządów prezydenta Benigno Aquino.
Dotyczy to zwłaszcza totalnej klęski walki
administracji z korupcją, sięgającej m.in.
niektórych kongresmanów i senatorów, jak
też licznych przypadków nieprzestrzegania
podstawowych praw człowieka. Zakonnice
i zakonnicy wyrażają także oburzenie
sposobem prowadzenia przez rząd polityki
w dziedzinie ekologii czy reformy rolnej.
Najmocniej podkreślane są jednak kwestie
bezpieczeństwa. „Dzień po dniu, w tak
wielu miejscach, nie mają końca zabójstwa, jak gdyby była to normalna rzecz, która
może się dziać w takim cywilizowanym i
chrześcijańskim kraju jak nasz – czytamy
w opublikowanym dokumencie. – Chcemy
wołać razem z ofiarami bezprawnych
morderstw, których liczba rośnie każdego
dnia. Co te zabójstwa oznaczają? Czy
wróciliśmy do dawnych czasów, gdy królowała anarchia? ” – retorycznie pytają
zakonnice i zakonnicy.
Konferencja
wyższych
przełożonych
wskazuje też na kontrast między rządową
propagandą sukcesów gospodarczych a
licznymi innymi nieprawidłowościami, gdy
chodzi o praworządność, prawa człowieka i
kwestie społeczne. W dokumencie zwraca
się uwagę na ogromne obszary skrajnej
nędzy na Filipinach, słuszne niezadowolenie rolników, ataki na integralność
stworzenia czy handel kobietami i dziećmi.
Za: Radio watykańskie

Przełożeni Misjonarzy Oblatów
z całego świata na spotkaniu w
Bangkoku
Około 70 oblatów z całego świata zebrało
się na posiedzeniu Międzykapitulnym 2013
w Centrum Pastoralnym Archidiecezji
Bangkok, w Baan Phu Samphran Wan, na
Tajlandii. W spotkaniu tym uczestniczą
oprócz Zarządu Centralnego, Prowincjałowie, Superiorzy Delegatur Zgromadzenia,
oraz przedstawiciele trzech misji Regionu
Azja-Oceania.
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Spotkanie to, które potrwa dwa tygodnie,
oficjalnie rozpoczęło się 21 kwietnia.
Rozpoczęło się uroczystymi tradycyjnymi
tańcami, a następnie Delegatura TajlandiaLaos zaprosiła nas na obiad. Rankiem 22
kwietnia w klimacie zarówno oblackim jak i
azjatyckim
rozpoczęliśmy
spotkanie
wspólną liturgią. Skoncentrowana była na
głównym temacie spotkania: oblat, jakim
człowiekiem?
Uczestników
przywitał
wikariusz generalny O. Paolo Archiatti,
który nawiązując do „Wezwania do nawrócenia”, dokumentu ostatniej Kapituły,
oraz listu ojca Generała z lutego tego roku
pisanego do członków Zgromadzenia,
przypomniał nam na czym będzie polegać
to spotkanie. Jak jest napisane w naszych
Konstytucjach i Regułach, głównym celem
spotkania jest ewaluacja postanowień
ostatniej Kapituły Generalnej, a także
rozpoczęcie przygotowań do kolejnej. Jest
to czas wsłuchiwania się w głos Ducha
Świętego oraz każdego z nas.

Przed
południem
zaprezentowano
życiorysy męczenników z Laosu oraz
męczenników
hiszpańskich.
Chociaż
wydarzenia te miały miejsce w różnych
latach historii, to jednak świadectwo wiary
było podobne. Są oni modelem radykalizmu, ofiarowania się w życiu codziennym
Chrystusowi i Kościołowi w służbie ludziom
im powierzonych. Czuliśmy się dumni z
przynależności do tej rodziny, która daje
wyzwanie
do
ciągłego
pogłębiania
świętości naszego życia. Eucharystii, która
zamknęła
ranne
posiedzenie
przewodniczył ojciec Generał. W swojej homilii
O. Louis Lougen poprowadził nas głębiej w
zrozumienie głównego tematu spotkania.
Po południu O. Oswald Firth przeprowadził
rozważanie na temat słyszeć, a słuchać.
Następnie zostaliśmy zaproszeni do tego,
aby w grupach odpowiedzieć sobie na
następujące pytania: 1. Co nowego? Czym
jest nowy duch w nas? 2. Jak i gdzie Duch
nas prowadzi? 3. Jak w nowy sposób
mamy odpowiedzieć na wyzwania naszych
czasów?
Za: www.oblaci.pl

W Kongo poczatek procesu beatyfikacyjnego bohaterskich zakonnic
W Demokratycznej Republice Konga
rozpoczyna się proces beatyfikacyjny

sześciu włoskich zakonnic, które zmarły
zaraziwszy się wirusem Ebola od chorych,
którymi opiekowały się podczas epidemii w
1995 r. Misjonarki: Dinarosa Belleri,
Clarangela Ghilardi, Annelvira Ossoli,
Floralba Rondi, Danielangela Sorti i Vitarosa należały do Instytutu Sióstr Ubogich. Zostały przy potrzebujących mimo
toczącej się wojny domowej, przemocy,
napadów i epidemii. Do końca powtarzały,
że są w Kongu, by służyć ubogim i potrzebującym. Pamięć o nich jest wciąż
żywa wśród ludzi, którym niosły pomoc.

Po obiedzie przygotowanym przez parafię
w Febres, ks. Artur przedstawił charyzmat
św. Wincentego Pallottiego w świetle
przesłania Matki Bożej z Fatimy. II Krajowe
Spotkanie ZAK zakończyło się uroczystą
Mszą św. celebrowaną w Sanktuarium
Matki Bożej w Febres, której przewodniczył
ks. Jan Piotr Stawicki SAC. ks. Artur Karbowy SAC
Za: www.sac.org.pl

Uroczyste rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego przez bp. Eduarda Munu odbędzie się 28 kwietnia w katedrze w Kikwit.
Za: Radio watykańskie

Kanadyjskiego zakonnika marianistę zamordowano wczoraj w stolicy Haiti.
Zabójcy podjechali motocyklem, gdy 62letni duchowny wychodził z banku po
pobraniu pieniędzy na potrzeby swej
wspólnoty zakonnej. Policja przypuszcza,
że celem napadu był rabunek. Otrzymawszy trzy strzały w plecy, ks. Richard
Joyal zginął na miejscu. Pochodzący z
Quebecu kapłan pełnił już wcześniej
posługę na Filipinach i Wybrzeżu Kości
Słoniowej. Po trzęsieniu ziemi, które przed
trzema laty dotknęło Haiti, przybył z pomocą
współbraciom
ze
swego
zgromadzenia pracującym w stołecznym
Port-au-Prince. 3 maja, miał zakończyć
swą misję i powrócić do Kanady.

Polscy pallotyni dali początek
Zjednoczeniu Apostolstwa
Katolickiego w Portugalii
Dzień 25 kwietnia 2013 roku zapisał sie
złotymi zgłoskami w historii pallotynów w
Portugalii. W tym dniu odbyło się II Krajowe Spotkanie Zjednoczenia Apostolstwa
Katolickiego oraz pierwsi Portugalczycy
zostali oficjalnie przyjęci do ZAK.
Około 50 osób uczestniczyło w II Krajowym
Spotkaniu ZAK, które odbywało się w
Febres – diecezja Coimbra. Przybyłych
przywitali miejscowi duszpasterze: ks. Jan
Piotr Stawicki SAC i ks. Wojciech Kubrak
SAC. Rozpoczynając spotkanie, ks. Jan
Piotr poprowadził modlitwę dziękczynną
słowami św. Wincentego Pallottiego.
Modlitwą w sposób szczególny były objęte
cztery wydarzenia: dziękczynienie za 50lecie kanonizacji naszego Ojca Założyciela
i za dar jego życia, pamiętając że 21 kwietnia minęła 218 rocznica jego urodzin;
dziękczynienie za 25. lat nieprzerwanej
posługi pallotynów z Regii Matki Bożej
Miłosierdzia w Portugalii (przybycie 18
kwietnia 1988 roku); oraz prośba o uzdrowienie naszego współbrata ks. Luiz
Mauricio Lemos, który obecnie przebywa
na leczeniu w Coimbrze.

Po modlitwie ks. Jan Piotr przedstawił list
Rady Generalnej ZAK w Rzymie, która
mianowała przewodniczącego Krajowej
Rady ZAK w Portugalii – ks. Jana Piotra
Stawickiego
SAC
oraz
wiceprzewodniczącego – ks. Artura Karbowego
SAC. Pozostali członkowie Krajowej Rady
ZAK zostaną mianowani po złożeniu aktu
kompromisu ewangelizacyjnego i oficjalnym wstąpieniu do Zjednoczenia. Poranne
spotkanie upłynęło na zapoznaniu się z
regulaminem ZAK w Portugalii.

Na Haiti zamordowano
kanadyjskiego zakonnika

Ks. Joyal jest już dziewiątym kapłanem
zabitym od początku roku, w tym siódmym
na kontynencie amerykańskim, gdzie
najwięcej takich przypadków było w
Kolumbii (3) i Meksyku (2). Ponadto w
Demokratycznej Republice Konga, w Syrii i
w Meksyku miały w ostatnich miesiącach
miejsce porwania księży, o których losie
nic dotąd nie wiadomo.
Za: Radio watykańskie

Uroczystę mszę odprawił kard. Lluis Martínez Sistach. Zakończył ją tradycyjnie
Virolai – hymn ku czci Matki Bożej z Montserrat. Warto przypomnieć poemat „Dialog
Czarnych Madonn z Polski i Katalonii”,
który jesienią 1939 r. napisał Carles Pi i
Sunyer.
Za: Radio watykańskie

Czas kapituł prowincjalnych
u chrystusowców
W poniedziałkowe popołudnie 22 kwietnia
koncelebrowaną Mszą Świętą w kaplicy
domu prowincjalnego w Aulnay-sous-Bois
rozpoczęła się VIII Kapituła Prowincji Matki
Bożej Częstochowskiej we Francji i
Hiszpanii.
Biorą w niej udział delegaci z urzędu –
członkowie Rady Prowincji: przełożony
prowincjalny ks. Jan Ciągło, jego zastępca
ks. Czesław Piela oraz ekonom prowincjalny ks. Antoni Ptaszkowskir oraz delegaci
wyłonieni na drodze wyborów (ks. Józef
Wąchała z Bagnolet, ks. Zdzisław
Początek z La Ricamarie, ks. Roman
Wrocławski – duszpasterz Polaków w
Saint-Denis). Delegatem przełożonego
generalnego jest sekretarz generalny
zgromadzenia ks. Andrzej Orczykowski. W
35. roku istnienia formalnych struktur
prowincjalnych
ojcowie
kapitulni
zastanawiają się nad realizacją misji i
charyzmatu naszej wspólnoty zakonnej
wśród francuskiej i hiszpańskiej Polonii
oraz naszym zaangażowaniem się w dzieło
nowej ewangelizacji. Obrady zakończyły
się 24 kwietnia. Za: www.chrystusowcy.pl

U benedyktynów na Motserrat
święto La Morenita
Hiszpańska Katalonia obchodzi święto
swojej Patronki, Matki Bożej z Montserrat,
popularnie zwanej La Moreneta, czyli
„Czarną Madonną”.
Położone w górach sanktuarium to miejsce
licznych pielgrzymek z całego świata. Według legendy figurę Matki Bożej miał
wyrzeźbić św. Łukasz w Jerozolimie, a do
Katalonii przywiózł ją św. Piotr. W VIII w.,
w obawie przed Maurami, została schowana przez miejscowych chrześcijan. Odnaleziono ją dopiero pod koniec XI
w. Według badań cudowna figura Matki
Bożej pochodzi z końca XII w. Przedstawia
Maryję siedzącą na tronie i trzymającą w
ręku kulę ziemską na znak, że swoją miłością otacza cały świat. Na jej kolanach
siedzi Jezus, który trzyma z kolei sosnową
szyszkę – znak życia wiecznego. Twarze
Matki i Syna sczerniały od dymu zapalanych świec, stąd lud nazwał ją La Moreneta – Czarna Madonna.
W 1881 r. papież Leon XIII ukoronował
figurę i ogłosił Matkę Bożą z Montserrat za
Patronkę Katalonii. Opiekę nad sanktuarium w Montserrat sprawują benedyktyni.
La Moreneta czczona jest w całej Hiszpanii, a także w krajach Ameryki Południowej.
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W dniach 16-17 kwietnia w domu
prowincjalnym w Narrabundah (Canberra)
odbyła się VIII Kapituła Prowincjalna
Prowincji pw. Świętej Rodziny. W skład
Kapituły z urzędu wchodzili: ks. Przemyslaw Karasiuk – prowincjał, ks. Antoni
Dudek – wiceprowincjał, ks. Artur Botur –
ekonom. Delegatami z wyboru byli: ks.
Stanisław Wrona, ks. Henryk Zasiura, ks.
Andrzej Kołaczkowski. W kapitule uczestniczył również delegat przełożonego generalnego, ks. Ryszard Głowacki – radny
generalny.
Obrady kapituły rozpoczęły się Mszą
Świetą w kaplicy domu prowincjalnego.
Podczas spotkania towarzyszyła zebranym
świadomość
potrzeby
pełnego
zaangażowania w dzieło nowej ewangelizacji. Ojcowie kapitulni zapoznali się z
wynikami
badań
socjologicznych
pokazujących
aktualną
liczbę
osób
żyjących w Australii, a posługujących się

językiem polskim na co dzień. Snop światła
na tamtejszą rzeczywistość rzuciła także
analiza danych sporządzonych na podstawie frekwencji na niedzielnych Mszach
św. w niektórych ośrodkach duszpasterskich.
W czasie spotkania podkreślono także, iż
znaczącym dziełem Prowincji pw. Świętej
Rodziny w ostatnim czasie stało się

powstanie
i
rozwój
sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Keysborough (Melbourne). Troska o to dzieło należy do
prerogatyw naszego duszpasterstwa.
Kapituła zakończyła się redakcją „Odezwy
do Współbraci” oraz modlitwą do Świętej
Rodziny w intencjach naszej wspólnoty
zakonnej oraz polskich emigrantów na
Antypodach. Jesteśmy przekonani, że

dzieło VIII Kapituły Prowincjalnej będzie
właściwą pomocą w realizacji charyzmatu
Towarzystwa Chrystusowego w posłudze
duszpasterskiej Polakom w Australii i
Nowej Zelandii. Więcej informacji z życia i
działalności chrystusowców na Antypodach, m.in. o niedawnych rekolekcjach
kapłańskich w kalendarium na stronie
prowincji.
Za: www.chrystusowcy.pl

Zapowiedzi wydarzeń
Konferencja prasowa przed XVII
Spotkaniem Młodych Lednica2000
W imieniu Ojca Jan W. Góry zapraszamy
na konferencję prasową zapowiadającą
XVII Spotkanie Młodych Lednica2000.
Konferencja
odbędzie
się
8 maja
o godzinie 11.00 w siedzibie Konferencji
Episkopatu Polski w Warszawie przy
Skwerze Kard. Stefana Wyszyńskiego 6.
Specjalnie dla dziennikarzy, którzy przyjdą
na konferencję prasową, będzie miała
miejsce prapremiera piosenki ,,Tango
Francesco" Siewców Lednicy. Razem
z piosenką zostanie zaprezentowany taniec ułożony przez wodzirejów lednickich.
,,Tango Francesco" to utwór powstały
z dedykacją dla obecnego papieża Franciszka oraz z myślą o Światowych Dniach
Młodzieży w Rio de Janeiro. Słowa piosenki opierają na modlitwie św. Franciszka z Asyżu. Na konferencji oprócz
piosenki zostanie zaprezentowany pokrótce program Spotkania, Symbole jakie
otrzymają uczestnicy oraz najważniejsze
informacje organizacyjne.
BP KEP

Kapituła prowincjalna
u panewnickich franciszkanów
W dniach 29 kwietnia-2 maja 2013 nasza
prowincja zakonna zgromadzi się na kapitule
w
klasztorze
w
KatowicachPanewnikach. Pierwsza Msza św. zostanie
odprawiona przez prezesa kapituły, wizytatora generalnego o. Kajetana Kowalskiego
OFM w poniedziałek 29 kwietnia o godz.
7:00. Akt złożenia urzędu przez ustępującego ministra prowincjalnego o. dra Ezdrasza Biesoka będzie miał miejsce 1 maja
podczas piątej sesji kapitulnej. W tym też
dniu ojcowie kapitulni wybiorą nowego
prowincjała.
Obrzęd zatwierdzenia wyborów odbędzie
się w czasie nieszporów w bazylice o
godz. 19.30. Polecamy kapitułę i wybór
nowego ministra prowincjalnego modlitwie
braci i wiernych. Niech Maryja Wniebowzięta, patronka naszej prowincji zakonnej, uprosi dla nas asystencję Ducha Świętego! Za: www.panewniki.franciszkanie.pl

waną w domu generalnym Zgromadzenia
Sióstr Służek NMPN w Mariówce, w dniach
24 – 26. 05. 2013 roku. Sesja adresowana
jest do osób życia konsekrowanego
Proponujemy podjęcie twórczego procesu
uwalniania swych zranień, więzionych w
pamięci i w sercu. Rany zadane sobie,
bliźnim i przez bliźnich potrzebują naszej
empatycznej uwagi, zrozumienia, oczyszczającego dotyku i wreszcie naszej zgody,
by się mogły zagoić. W relacji z Miłosiernym Bogiem, nadając swym psychologicznym zmaganiom ewangeliczną perspektywę, wybierzmy się w drogę ku wolności,
odciążając swe życie prawdą, miłością i
przebaczeniem od bolesnych i wikłających
zranień.
Program roboczy:
1.
Miłosierny czy sprawiedliwy. Pytanie
o Boga i o człowieka w świetle Biblii - o. dr
Michał Deja OFMCap, biblista;
2. Zagadnienia psychologiczne - s.
Jadwiga Zasuwik SNMPN, psycholog
a) Natura zranienia i jego funkcje
Syndrom niewybaczonej krzywdy
b) Zranienia zadane mi przez innych
Studium przypadku
Identyfikacja krzywd – ćwiczenie reflektujące
W sidłach zemsty
Droga ku wolności od zadanych mi krzywd
Spotkanie ze Zranionym Uzdrowicielem
c) Zranienia zadane przeze mnie innym
Zraniony rani innych
Studium przypadku
Identyfikacja krzywd – ćwiczenie reflektujące
Transformacja drogi życiowej
Ku odbudowie godności i integralności
życia
Spotkanie z Jezusem Miłosiernym, odbudowującym świętość mego życia

„Ku wolności od zranień”
Sesja formacyjna w Mariówce

d) Zranienia zadane sobie
Studium przypadku
Identyfikacja krzywd – ćwiczenie reflektujące
Współczucie sobie wyrazem miłosiernej
miłości do siebie
Proces nawiązywania konstruktywnej
relacji ze sobą
Ku odpowiedzialności za własny rozwój
Spotkanie z miłującym Ojcem, inspirowane
przypowieścią o synu marnotrawnym

Serdecznie zapraszamy na sesję formacyjną „Ku wolności od zranień”, organizo-

Zgłoszenia na sesję należy nadsyłać do 17
maja na adres: jzasuwik@interia.pl lub tel.
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48/675 35 82 wew.238 - s. Jadwiga Zasuwik

Sympozjum o Św. Wirginii Bracelli
13 maja w Krakowie odbędzie się sympozjum „Weź w swoje ręce twoje życie”,
poświęcone postaci św. Wirginii Centurione Bracelli, założycielce zgromadzenia
Cόrek Naszej Pani z Gόry Kalwarii.
O godz. 18.00 w Auli bł. Jakuba przy bazylice franciszkanów w Krakowie będzie
miała miejsce prezentacja multimedialna
życia tej bogatej postaci, działającej w
trudnych warunkach ekonomicznych i
społecznych XVII-wiecznej Genui.
Sympozjum, które jest wpisane w szereg
inicjatyw Roku Wirginii (2 kwietnia 2012 –
18 maja 1013) będzie połączone z momentem modlitewnym, oraz z chwilą
nieformalnego
spotkania
braterskiego
zgromadzonych uczestników.
Wirginia Centurione Bracelli (2 kwietnia
1587 – 15 grudnia 1651) Pochodziła z
zamożnej rodziny genueńskiej, posłuszna
woli rodziców wyszła za mąż, a po śmierci
męża poświęciła resztę swojego życia
Bogu i posłudze ubogim. Swoją stanowczością i siłą charakteru zrewolucjonowała nie tylko posługę społeczną i
medyczną XVII-wiecznej Genui, ale także
całość życia religijnego tego miasta.
Jej osoba może być porównywalna z
postacią Matki Teresy z Kalkuty, osadzoną
w innym kontekście historycznym. Sama
będąc osobą świecką, Wirginia założyła 2
lutego 1642 r. oparte na regule franciszkańskiej
tercjarskie
zgromadzenie
„Córki Naszej Pani z przytułku na Górze
Kalwarii”, do których dołączyła także druga
rodzina zakonna, „Córki Naszej Pani z
Góry Kalwarii”, zwane także potocznie
kalwariankami. Za: www.franciszkanie.pl

Franciszkańska majówka
Dla niektórych już się rozpoczął „najdłuższy weekend” tego roku, dla innych –
wkrótce. Tradycyjnie, 1 maja klerycy i
junioryści
pięciu
seminariów
franciszkańskich
z
Krakowa,
Kalwarii
Zebrzydowskiej i Katowic spotkają się na
„integracyjnej majówce”. W tym roku w
Wyższym Seminarium Duchownym przy
ul. Ojcowskiej w Krakowie.

W program spotkania organizatorzy wpisali
m.in. mszę św., nabożeństwo ku czci Matki
Bożej, konkurs piosenki, rozgrywki sportowe (piłka nożna, siatkówka, szachy,
strzelectwo, trójbój siłowy) oraz posiłek.
Piknik jest jednym ze sposobów jednoczenia środowiska franciszkańskiego
trzech zakonów męskich: Zakonu Braci
Mniejszych, Zakonu Braci Mniejszych
Konwentualnych i Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.
Inne wspólne inicjatywy to Ośrodek
Studiów Franciszkańskich, Konferencja
Prowincjałów Franciszkańskich, Konferencja
Rektorów
Seminariów
Franciszkańskich, wspólne wykłady monograficzne dla braci kleryków oraz „opłatek”
i „jajeczko” przełożonych prowincji i klasztorów w wigilie świąt Bożego Narodzenia i
Wielkanocy.
Pierwsza „majówka” pięciu seminariów
franciszkańskich z Małopolski i Śląska
odbyła się w roku 2007. Jms

Zaproszenie na “Parafiadę”

1 maja w Krakowie rozpocznie się XII
Parafiada Środowisk Pijarskich im. o.
Józefa Jońca. Impreza będzie miała
miejsce na obiektach Zespołu Szkół Pijarskich w Krakowie oraz Parafii Wieczysta i
KS Wieczysta. Swój udział zapowiedziało
około 200 dzieci i młodzieży związanych z
pijarskimi duszpasterstwami.
Do Krakowa przybędzie młodzież z
Elbląga, Bolszewa k. Wejherowa, Łowicza,
Rzeszowa, Łapsz Niżnych na Spiszu,
Poznania i oczywiście samego Krakowa.
PROGRAM: uczestnicy mogą wziąć udział
w rywalizacji zespołowej bądź indywidualnej w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka
koszykowa, tenis stołowy i biegi. Ponadto
mają
możliwość
uczestniczenia
w
zajęciach rekreacyjnych, takich jak: pływanie, bilard i inne dyscypliny sportoworekreacyjne.
W trakcie trwania Parafiady Środowisk
Pijarskich będzie miał miejsce także
konkurs wiedzy „Kraków – Królewskie
Miasto”.

PARAFIADA jest całorocznym programem
wychowawczym i profilaktycznym realizowanym w szkołach podstawowych,
gimnazjach, szkołach średnich, klubach
sportowych, domach dziecka, świetlicach i
ogniskach w jedności z parafią. Program
jest kontynuacją bogatej, 400 letniej, tradycji Zakonu Pijarów w świecie. Pierwszym
jego celem jest pełny i harmonijny rozwój
człowieka od najmłodszych lat, poprzez
wszechstronne, aktywne i równoczesne
kształtowanie: umysłu, serca i ciała. Program opiera się o trzy, powiązane ze sobą
i przenikające się idee: piękna, dobra i
prawdy. Symbolicznym streszczeniem
programu jest wskazanie miejsc jego realizacji: stadion, teatr, świątynia.
Pierwszy program Parafiady sformułowano
w roku 1988 pod kierunkiem śp. o. Józefa
Jońca SP, a rok później, po raz pierwszy
zrealizowano go w Krakowie. Idea Parafiady zataczając coraz szersze kręgi i wychodząc poza granice Polski, stała się imprezą
międzynarodową. Jednym z etapów programu parafiadowego są PARAFIADY
LOKALNE.
Za: www.pijarzy.pl

Czym jest Parafiada?

Witryna tygodnia

23 maja – Święto Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

SPECJALNY NUMER „MSZY ŚWIĘTEJ”
W czwartek po Niedzieli Zesłania Ducha
Świętego po raz pierwszy będziemy
przeżywać nowe święto chrystologiczne
Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
Dzień 23 maja będzie więc w liturgii
diecezji polskich dniem wyjątkowym. O ile
bowiem przyzwyczailiśmy się, że po
kanonizacji czy beatyfikacji w kalendarzu
liturgicznym
pojawiają
się
nowe
wspomnienia świętych i błogosławionych,
o tyle wprowadzenie do kalendarza
nowego święta Pańskiego nie należy do
zwyczajnych.
Nie jest to w Kościele zupełnie nowe
święto. Od lat pięćdziesiątych XX wieku
było ono obchodzone w niektórych krajach
i zgromadzeniach zakonnych. Decyzja
Benedykta XVI z czerwca 2012 roku, aby
umożliwić przeżywanie tego święta w
całym Kościele, jest jednym z owoców
Roku Kapłańskiego oraz wpisuje się w
zatroskanie papieża o świętość życia
kapłanów. Nasz Episkopat zdecydował o
wprowadzeniu tego święta w Polsce,
teksty liturgiczne zostały przetłumaczone i
zatwierdzone przez Stolicę Apostolską i już
w tym roku będziemy to nowe święto
celebrować.
Co jest jego treścią? Po co jest nam ono
potrzebne?
Święto
jest
najpierw
zaproszeniem do kontemplacji świętości i

piękna kapłaństwa Chrystusa, który oddaje
się Ojcu w zbawczej ofierze. Jest On
kapłanem na wieki, a więc wypełnia swoje
kapłaństwo także dziś, będąc naszym
Jedynym Pośrednikiem u Ojca. Celebracja
liturgii
jest
właśnie
wypełnianiem
kapłańskiej funkcji Chrystusa (KL 7).

Jest to możliwe dlatego, że to wieczne
kapłaństwo Chrystusa rozlewa się na cały
Kościół i przez chrzest dotyka wszystkich
wiernych, a przez sakramentalne święcenia w szczególny sposób tych, których w
sensie ścisłym nazywamy kapłanami
Kościoła. Dlatego święto jest także wezwaniem skierowanym do kapłanów, aby
prowadzili życie całkowicie oddane Bogu i
Kościołowi, oraz zaproszeniem wiernych
do intensywnej modlitwy o uświęcenie
duchowieństwa. Z orbity treści święta nie
powinna nam też umknąć troska każdego
z wiernych o własną świętość, która jest
realizacją
kapłaństwa
powszechnego
ochrzczonych.
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Liturgiczna wyjątkowość, jaką jest wprowadzenie do kalendarza nowego święta
Pańskiego, każe nam temu tematowi
poświęcić zasadniczą teologiczną część
majowego numeru „Mszy Świętej”.
Prezentujemy
więc
pismo
przewodniczącego Komisji Liturgicznej Episkopatu, bpa Adama Bałabucha, przybliżamy kulisy powstania, wyboru daty i
teologiczne treści święta. W kolejnych
artykułach pochylamy się nad rozumieniem
kapłaństwa w Starym i Nowym Testamencie oraz analizujemy formularz mszalny i
czytania biblijne. Dopełnieniem całości jest
prezentacja wszystkich tekstów własnych
święta, czyli formularza Mszy, liturgii słowa
na obecny rok C oraz pełnej liturgii godzin.
Aby to wszystko zmieścić, poszerzyliśmy
majowy numer naszego miesięcznika o
kilka dodatkowych stron. Oprócz tego
duszpasterze w naszym dodatku homiletycznym znajdą homilię na ten dzień oraz
kartkę znanych hlondianowskich „Modlitw
Powszechnych” zawierającą wprowadzenie do Mszy, akt pokuty, modlitwę
powszechną i słowo przed rozesłaniem.
Wszystko to razem na pewno będzie pomocne w przygotowaniu i celebracji
nowego święta.
Jezu, Kapłanie na wieki, zmiłuj się nad
nami!
ks. dr Jan Hadalski TChr

Odeszli do Pana
ŚP. O. MIECZYSŁAW BERESIŃSKI (1929-2013) SJ
W nocy z 24 na 25 kwietnia br. zmarł
Ojciec Mieczysław Beresiński SJ. Miał za
sobą 84 lata życia z czego 64 spędził w
zakonie.
Urodził się 23 grudnia 1929 r. w
miejscowości Chronów, parafia Mniszek k.
Radomia. Syn Franciszka i Marii z domu
Kozłowska, posiadał dwóch braci i siostrę.
Do
zakonu
został
przyjęty
przez
ówczesnego o. Prowincjała Edwarda Bulandę i dnia 14 sierpnia 1949 r. rozpoczął
nowicjat w Kaliszu. Pierwsze śluby zakonne złożył 15 sierpnia 1951 r.w Kaliszu.
Dwuletnie humaniora odbył w Starej Wsi i
tam w 1953 r. zdał maturę. Filozofię studiował w Krakowie (1953-1956), a teologię
w Warszawie (1956-1960). Święcenia
kapłańskie przyjął w Warszawie, 29 czerwca 1959 r., przez posługę biskupa pomocniczego Archidiecezji Warszawskiej
Jerzego Modzelewskiego.
Po ukończeniu teologii pracował w Gdyni
w parafii i uczył religii (1960-1962). Trzecią
probację odbył w Czechowicach w roku
1962/63 i po probacji kontynuował
poprzednią pracę w Gdyni. Od 1964 r. był
przez cztery lata superiorem w Lublinie
przy ul. Królewskiej i potem przez kolejny
rok pracował duszpastersko oraz uczył
religii w Lublinie pod tym samym adresem.
W roku 1969/70 w Gdańsku Wrzeszczu
uczył religii i pracował w kościele, a przez
następne pięć lat, do 1976 był także

duszpasterzem akademickim. Dwa lata
(1976–1978) pracował w Łodzi przy ul.
Sienkiewicza jako duszpasterz akademicki
i katecheta. W tym czasie, w Warszawie
dnia 22 kwietnia 1977 r. złożył uroczystą
profesję zakonną na ręce o. Asystenta
generalnego Yves Calvez`a S.J. Następnie
w Szczecinie był superiorem i proboszczem w latach 1978–1984, a także
asystentem kościelnym KIK-u.

Potem pracował przez rok duszpastersko
w Bydgoszczy (1984/85), w Toruniu (1985
– 1987) jako współpracownik duszpasterza

akademickiego oraz przy naszej parafii św.
Stanisława Kostki w Gdyni (1987-1989). W
1989 r. został mianowany superiorem w
Gdańsku przy ul. Bartłomieja 1 i tam był
kapelanem „Solidarności” w Stoczni
Północnej. Po zamknięciu tej placówki
przybył do Kalisza i pracował w kościele
(1990/91). W 1991 r. został mianowany
superiorem w Kaliszu i podjął się trudnego
dzieła odbudowy spalonego dachu na
domu zakonnym i prezbiterium kościoła.
Od 1995 r. pracował w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 60. Był duchownym domu,
spowiednikiem i pomagał w kościele. W
roku 2009 obchodził 60-lecie powołania
zakonnego i 50-lecie kapłaństwa.
Śp. o. Mieczysław był kapłanem oddanym
pracy duszpasterskiej i dobrym przełożonym. Przez wiele lat pracował z młodzieżą
akademicką i wkładał wiele starań w jej
formację duchową, co owocowało także
powołaniami do Towarzystwa. Zmarł w
domu zakonnym w Łodzi, w nocy 25 kwietnia, w 84. roku życia, 64. powołania
zakonnego i 54. kapłaństwa. Jego pogrzeb
jest zaplanowany na wtorek, 30 kwietnia
br. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. Najświętszego Imienia Jezus,
przy którym posługiwał do ostatnich dni
swego życia śp. o. Mieczysław.
Za: www.jezuici.pl

ŚP. KS. JAN CANUT RAKOTONANAHARY (1968-2013) MSF
Zamordowany na Madagaskarze
Ks. Jan Canut Rakotonanahary zginął w
wieku 45 lat w piątek 19 kwietnia około
godziny 9-tej rano. Urodził się 10.12.1968,
w Zgromadzeniu Misjonarzy Świętej
Rodziny złożył pierwsze śluby zakonne
08.09.1996, a święcenia kapłańskie przyjął
22.08.2004 r. z rąk J.E. Ks. bpa Zygmunta
Robaszkiewicza MSF – Ordynariusza
Diecezji Morombe. Po święceniach pracował w tej diecezji aż do ubiegłego roku,
kiedy to w październiku został przeniesiony
do diecezji Fianarantsoa, do parafii Andonaka (dystrykt misjonarski w dużym
oddaleniu od miasta, który obsługuje jeden
kapłan, Misjonarz Świętej Rodziny).
Pochodził z pobożnej, wielodzietnej
rodziny – 8 rodzeństwa (4 chłopców i 4
dziewczyny). Ojciec zmarł, gdy Jan miał 2
lata, była jeszcze młodsza siostra. Prócz
Ks. Jana Canut, który wstąpił do Misjonarzy Św. Rodziny, jeszcze dwie jego
siostry wstąpiły do zgromadzeń żeńskich i
zostały zakonnicami.

W przeddzień nieszczęścia na parafię
księdza Jana Canut, przyjechała w odwiedziny jego matka i pozostała do
następnego dnia. Ks. Canut zaplanował
wyjazd na zakupy do miasta. Wyjechał
rano motorem. Około 3 kilometrów za
miejscowością, w zaroślach czyhali
bandyci. W pobliskich domach usłyszano
dwa strzały. Ludzie wybiegli, by zobaczyć,
co się stało. Dostrzeżono 3 uciekających
mężczyzn. Mieszkańcy dobiegli na miejsce
wypadku. Ks. Jan leżał martwy, śmiertelnie
postrzelony w głowę. Bandyci zabrali tylko
plecak księdza. Jak się później okazało
były tam jedynie narzędzia potrzebne do
reparacji motoru. Pieniądze pozostały w
kieszeni nie ruszone.
Niedługo potem złapano jednego człowieka, u którego znaleziono klucze ks. Jana
Canut. Następnie schwytano drugiego. Na
razie tyle wiadomo, co do poszukiwań.
Policja i ludzie twierdzą, że czyhano na
innego człowieka, że ks. Jan zginął przez
pomyłkę.
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W niedzielę 21 kwietnia odbył się pogrzeb,
który poprowadził J.E. Ks. Bp Zygmunt
Robaszkiewicz. Na pogrzeb dotarli prawie
wszyscy księża Misjonarze Św. Rodziny,
wielu kapłanów diecezjalnych z różnych
diecezji oraz zakonnych z różnych
zgromadzeń. W pogrzebie uczestniczyło
także wiele sióstr zakonnych i cała rodzina
zmarłego, która pochodzi z miejscowości
niezbyt odległej od miejsca pogrzebu.
Ksiądz Biskup zaznaczył, że dla niego jest
to szczególnie smutna i bolesna strata,
gdyż jako udzielający święceń kapłańskich
ks. Janowi Canut, czuje sie niejako jego
duchowym ojcem, więc jest to smutek jak
po utracie syna. Ciało śp. Ks. Jana Canut
zostało pochowane w grobowcu Misjonarzy Św. Rodziny. Tam będzie oczekiwało dnia zmartwychwstania.
Ks. Antoni Wawrzeczko MSF Ekonom
Prowincjalny Prowincji Malgaskiej MSF

