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Wiadomość tygodnia

POST I MODLITWA O POKÓJ
Modlitwa na Placu Św. Piotra
Plac św. Piotra, kościoły, meczety, cerkwie, synagogi, prywatne domy i place
miejskie. Praktycznie cały świat zjednoczył
się 7 września na modlitwie o pokój odpowiadając tym samym na wezwanie Papieża Franciszka: „Chcemy świata pokoju,
chcemy być ludźmi pokoju, pragniemy, by
pośród tej naszej społeczności, szarpanej
podziałami i konfliktami, wybuchł pokój!
Nigdy więcej wojny! Nigdy więcej wojny,
bo pokój jest darem zbyt cennym i musi
być wspieranym i chronionym.”
Tysiące ludzi dobrej woli, którzy wypełnili
tego wieczoru Plac św. Piotra, zawierzało
kwestię światowego pokoju Bogu, przez
ręce Maryi. Wielokrotnie zabrzmiało dziś
wołanie: „Maryjo, Królowo Pokoju, módl
się za nami”.
Przed rozpoczęciem czuwania kilkudziesięciu księży, przez dwie godziny, w różnych językach spowiadało wiernych. Sakrament pojednania sprawowany był na
prośbę Papieża Franciszka, który wskazał,
że „prawdziwy pokój rodzi się w sercu
człowieka pojednanego z Bogiem i braćmi”.
Błagalna modlitwa o pokój rozpoczęła się
od wezwania Ducha Świętego i od intronizacji ikony Matki Bożej Salus Populi Romani. Jest ona patronką Rzymu i właśnie
u jej stóp mieszkańcy tego miasta niejednokrotnie modlili się w trudnych chwilach.
Następnie odmówiono różaniec. Po papieskiej medytacji na temat pokoju rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu. W jej trakcie odmawiane są modlitwy o pokój pięciu papieży: Piusa XII, Jana
XXIII, Pawła VI, Jana Pawła II i Benedykta
XVI. Czterogodzinne czuwanie kończy
papieskie błogosławieństwo.
Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało, że w czuwaniu uczestniczyło
ponad 70 tys. wiernych.

Także Benedykt XVI włączył się w dzień
modlitwy i postu w intencji pokoju w Syrii,
na Bliskim Wschodzie i na całym świecie.
Na modlitwie o pokój Papież emeryt czuwał w swej prywatnej kaplicy. Za: Radio
watykańskie

Generał salezjanów wzywa nie
tylko do postu i modlitwy
3 września Przełożony Generalny salezjanów Ks. Pascual Chávez skierował do
całej rodziny salezjańskiej list w związku z
apelem papieża Franciszka. Oto fragmenty tego listu:
Powodem tego mojego przesłania do całej
Rodziny Salezjańskiej jest skierowanie
waszej uwagi na słowa, jakie wypowiedział Ojciec Święty w czasie modlitwy
“Anioł Pański” w ubiegłą niedzielę, 1 września. (..)
Pragnę zachęcić wszystkie grupy Rodziny
Salezjańskiej do konkretnej odpowiedzi na
zachętę Ojca Świętego i uczynienia dnia 7
września dniem modlitwy, refleksji i postu,
aby zaświadczyć wobec świata o naszym
przekonaniu o wielkiej wartości, jaką jest
pokój, i aby prosić o ten dar “Księcia Po-
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koju”, Chrystusa Zmartwychwstałego,
zwycięzcę śmierci! (…)
Zachęcam do aktywnego udziału w inicjatywach, które z całą pewnością będą
podejmowane przez poszczególne kościoły lokalne.
Każda wspólnota i każde środowisko
wychowawcze, na ile to możliwe, niech
postara się przeżyć te trzy momenty:
• Moment modlitwy o pokój, który należy
przeżyć przede wszystkim jako adorację
eucharystyczną, przygotowaną szczególnym postem; wzmacniając modlitwę biblijnymi tekstami lub treściami mówiącymi o
pokoju, wziętymi z dokumentów Kościoła.
• Moment wychowania do pokoju. W szkołach, oratoriach, w innych środowiskach
wychowawczych należy zaproponować
dzieciom i młodzieży spotkanie na temat
pokoju, proponując im refleksję, dla której
punktem wyjścia będą aktualne wiadomości poświęcone temu tematowi, uwzględniając tekst encykliki Jana XXIII “Pacem in
terris”, a także inne dokumenty Kościoła,
jak również znaczące teksty świeckich
autorów.
Chciejmy pomóc ludziom młodym dojrzeć
w przekonaniu, że pokój buduje się w

oparciu o cztery fundamentalne wartości:
prawdę, sprawiedliwość, miłość i przebaczenie.
• Moment świadectwa pokoju. Można we
wspólnocie przeżyć czas wspólnotowego
pojednania, zapraszając także naszych
świeckich i młodzież, by wraz z nimi prosić
o przebaczenie Boga za nasze podziały,
nasze konflikty, małe i wielkie. Można
także zachęcić świeckich, z którymi jesteśmy w kontakcie, do udziału w spotkaniu
refleksji i pogłębienia tematu pokoju. Powinni wszyscy poznać, że pokój mieszka
w sercu każdej grupy i każdej wspólnoty
Rodziny Salezjańskiej.
Za: www.pila.salezjanie.pl

Mocna wypowiedź generała
jezuitów o sytuacji w Syrii
Generał jezuitów, Adolfo Nicolás SJ,
oskarżył Stany Zjednoczone i Francję o
„nadużycie władzy” w kontekście militarnego zaangażowania się tych krajów w
konflikt w Syrii.

jak przemoc i zastraszanie słabszych
członków społeczności przez „dużego
chłopca z sąsiedztwa”. Po drugie, Ojciec
Generał wyraża zaniepokojenie brakiem
konkretnych i potwierdzonych informacji
na temat tego, kto ponosi odpowiedzialność za użycie broni chemicznej w Syrii.
W szczególny sposób zwraca także uwagę na wpływ, jaki potencjalna akcja zbrojna USA i Francji wywarłaby na niewinnych
i bezbronnych obywatelach Syrii.
Za: www.jezuici.pl

Modlitwa u franciszkanów
w Krakowie
„Dzisiaj wieczorem chciałbym, abyśmy z
każdego miejsca świata krzyczeli, że
pokój jest możliwy dla wszystkich” – powiedział w sobotni wieczór na placu św.
Piotra papież Franciszek. W Wigilię Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (7 września) wierni na całym świecie w łączności
z Rzymem pościli i modlili się o pokój w
Syrii i na Bliskim Wschodzie. Na apel Ojca
Świętego odpowiedzieli również krakowscy franciszkanie.

Jak zapewnił Ojciec Generał, jezuici całkowicie wspierają apel papieża Franciszka
o modlitwę i post w intencji pokoju.
Według Ojca Generała, znaleźliśmy się w
takim momencie, w którym nie można już
milczeć. – Nie potrafię zrozumieć, kto dał
prawo Stanom Zjednoczonym i Francji do
militarnej interwencji przeciwko Syrii,
interwencji, która z pewnością zwiększy
cierpienie obywateli tego kraju, którzy już
teraz cierpią ponad miarę – powiedział
Ojciec Generał.
Ojciec Nicolás mówi o trzech podstawowych problemach. Po pierwsze, o nadużyciu władzy, które prowadzi do nękania i
zastraszania słabszych członków społeczności, którego chcą się dopuścić Stany
Zjednoczone, które – jak mówi – byłoby

Biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej w okolicznościowym kazaniu mówił,
że walki między ludźmi spowodowane są
pychą, chęcią panowania i chciwością.
Przekonywał zgromadzonych w świątyni,
że Chrystus co prawda przyniósł na ziemię pokój, ale człowiek w swojej wolności
nie raz Bogu mówił „nie”.
„Człowiek jest wolny. Może przyjąć dar
pokoju, ale może dar Boży zniszczyć,
pomniejszyć, odrzucić. Człowiek jest
wolny i może powiedzieć Bogu ‘nie’ i
poddać się duchowi kłamstwa – szatanowi, który jest ojcem pychy i wszelkiej niezgody” – wyjaśniał kaznodzieja.
Bp Szkodoń w Bazylice św. Franciszka
przywoływał jej patrona i innych świętych
franciszkańskich związanych z tym miejscem. „W tej świątyni wołamy do Ojca św.
Franciszka. Na nowo przeżywamy ten
szczególny związek, jaki jest między pokojem i dobrem. W tej świątyni myślimy o
św. Maksymilianie, który tak bardzo doznał mocy nienawiści, ale dał świadectwo,
że miłość jest potężniejsza niż nienawiść,
że życie – dar Boga jest potężniejsze niż
śmierć. Prośmy błogosławioną Anielę,
niech jej świętość, jej oddanie Bogu, niech
jej cierpienie fizyczne i duchowe wesprze
naszą modlitwę, wesprze nasze wołanie”.
Biskup prosił też Matkę Najświętszą, aby
była Królową Pokoju, aby wyprosiła
wszystkim narodom dar pokoju z Bogiem,
z bliźnimi, i z samymi sobą. Na koniec
homilii zwrócił się bezpośrednio do Chrystusa. „Daj światu, Jezu Chryste, Królu
Pokoju, daj łaskę pokoju”.

Rano zakonnicy modlili się w tej intencji w
swoim gronie podczas tzw. mszy świętej
konwentualnej, a wieczorem – z wiernymi
pod przewodnictwem bpa Jana Szkodonia.

Msza św. u franciszkanów w Krakowie o
godz. 19.00 nie była przypadkowa. Dokładnie w tym czasie w tej samej intencji
papież Franciszek modlił się z ponad 100tysięczną rzeszą wiernych na Placu św.
Piotra w Rzymie.
jms

Wiadomości krajowe
Seminarium franciszkanów w Łodzi
gościło wszystkich rektorów
seminariów duchownych w Polsce

trudne – zauważył krakowski biskup pomocniczy.

- Kluczowe w formacji kleryków jest rozwijanie relacji z Chrystusem – mówił bp
Grzegorz Ryś 3 września podczas porannej Mszy świętej sprawowanej z rektorami
seminariów duchownych w Łodzi. – Jak
pomóc chrześcijanom w rzeczywistym
doświadczeniu Pana Boga – to największa
potrzeba naszych czasów – podkreślał
biskup.
- Wierni rodzą się z relacji z Chrystusem.
Powinniśmy ciągle na to wskazywać – to
jest źródło pokrzepienia i budowania siebie
– mówił bp Ryś w homilii. – Żeby to pokazywać, sam muszę tego doświadczać.
Wtedy sprawy formacyjne przestają być

jest największa potrzeba dzisiejszych
czasów – jak pomóc chrześcijanom w
rzeczywistym doświadczeniu Pana Boga –
mówił bp Ryś.
Bp Grzegorz Ryś przewodniczył porannej
Mszy świętej w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego oo. franciszkanów w
Łodzi-Łagiewnikach. Uczestniczyło w niej
niemal stu rektorów diecezjalnych i zakonnych seminariów duchownych. Ich spotkanie poświęcone trudnym problemom formacji seminaryjnej potrwa do czwartku, 5
września.

Jego zdaniem dla kleryków ważne jest to,
aby oni sami w ten właśnie sposób przeżywali swoją formację. – To, kim jestem,
rodzi się z relacji z Jezusem – podkreślał.
– Jeśli sami będą to przeżywać, da Bóg
będą prowadzić do tej relacji innych. To
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Według danych zebranych wśród rektorów
obecnych na spotkaniu w tym roku do
seminariów na pierwszy rok formacji zgłosiło się ok. 800 kandydatów, a więc ponad
100 więcej niż przed rokiem
Za: www.deon.pl

O. Klaudiusz Michalski OFM Komisarzem Apostolskim dolorystów

jednocześnie o konsekwencjach takiego
kroku i powadze jego sytuacji.

Kongregacja Instytutów Zycia Konsekroeanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego
mianowała w dniu 6 sierpnia o. Klaudiusza
Michalskiego z Prowincji Św. Franciszka
Zakonu Braci Mniejszych Komisarzem
Apostolskim Zgromadzenia Synów Matki
Bożej Bolesnej (dolorystów).

2. Ponieważ o. Krzysztof Mądel ostatnio
wielokrotnie oświadczał w publicznych
wypowiedziach, że potrzebuje terapii, nie
tylko deklarując gotowość do niej, ale też
prosząc o nią, i ponieważ ja sam jestem w
pełni przekonany o konieczności takiego
rozwiązania, dlatego nakazałem mu niezwłoczne podjęcie terapii. Zapewniłem go
jednocześnie, że ze strony Towarzystwa
Jezusowego otrzyma wszelką niezbędną
pomoc zmierzającą do tego, by była to
terapia w pełni profesjonalna i skuteczna.
Jej wybór należy oczywiście do niego
samego, ale również w tej kwestii otrzyma
od zakonu potrzebną pomoc i radę.

O. Klaudiusz Michalski ma pięćdziesiąt lat i
urodził się w Brodnicy. Mocą dokumentu
Kongregacji otrzymał wszystkie obowiązki i
uprawnienia, które dotychczas przyslugiwały Zarządowi Generalnemu Zgromadzenia.
Red.

Oświadczenie
prowincjała krakowskich jezuitów
Zgodnie z zapowiedzią zawartą w oświadczeniu z 26 sierpnia br., w dniu dzisiejszym, po wcześniejszym rozeznaniu i
zasięgnięciu opinii moich konsulatorów,
podjąłem szereg decyzji.
Są one powodowane w równym stopniu
troską o dobre imię naszego zakonu –
Towarzystwa Jezusowego – oraz osobistą
troską o każdego ze Współbraci i – co za
tym idzie – szczerym pragnieniem przyjścia im z pomocą w sytuacji, w jakiej się
znaleźli. Mają też na celu skuteczną pomoc wszystkim poszkodowanym oraz
zapewnienie im jak najlepszych warunków
do przyjęcia tejże pomocy. Warunkiem
podstawowym i absolutnie koniecznym w
tym procesie jest jednak wcześniejsze
jasne i wyraźne napiętnowanie nie ich
samych, ale karygodnego i niedopuszczalnego postępowania, jakiego się dopuścili
lub jakiego padli ofiarą. Właśnie pomoc
ofiarom była główna zasadą, jaką kierowałem przy podejmowaniu decyzji.
Do publicznej wiadomości podaję jedynie
decyzje dotyczące o. Krzysztofa Mądela,
gdyż tylko on, poprzez wypowiedzi medialne, upublicznił swoją sytuację. Decyzje te
są następujące:
1. Ponieważ agresja fizyczna (szczególnie
tak gwałtowna i skierowana wobec człowieka w podeszłym wieku) w przypadku,
księdza, zakonnika i jezuity nie może być
niczym usprawiedliwiona i musi być stanowczo napiętnowana, dlatego udzieliłem
o. Krzysztofowi Mądelowi pisemnego
upomnienia kanonicznego, informując go

3. Ponieważ zależy mi na tym, aby zapewnić o. Mądelowi jak najlepszy poziom
terapii, co – ze względu na obecność
specjalistycznych klinik i ośrodków terapeutycznych – jest bardziej prawdopodobne w dużych miastach uniwersyteckich,
dlatego zdecydowałem o przeniesieniu o.
Krzysztofa Mądela ze wspólnoty w Nowym
Sączu do wspólnoty Domu Pisarzy w
Krakowie przy ul. Kopernika 26.

że ich cele oraz motywacje ich podjęcia
będą zrozumiałe dla tych, których cała ta
sprawa zabolała, zbulwersowała lub zgorszyła, a którzy szczerze życzyli nam powodzenia w jej rozwiązaniu.
Jestem jednak świadom, że znajdą się
również krytycy tychże decyzji, którzy
zarzucą mi niesprawiedliwość, „kneblowanie ust niepokornemu księdzu”, itp. Mają
do tego prawo i nie mam wpływu na taką
ich reakcję. Nie obawiam się jednak również ich prosić o pomoc: Jeśli naprawdę
zależy Wam na dobru o. Krzysztofa Mądela, to zróbcie wszystko, co możecie, by te
decyzje przyjął, by się do nich zastosował i
aby w ten sposób pozwolił sobie pomóc.
Aby to nastąpiło, bardzo potrzeba mu
wyciszenia, spokoju i skupienia, a nie
medialnego zgiełku. Bardzo Was proszę o
uszanowanie tej potrzeby!

4. Ponieważ terapia jest zawsze trudnym i
poważnym zadaniem, i – ze swej natury –
wymaga wewnętrznej koncentracji i wyciszenia się dlatego:
a. W pełni podtrzymałem nałożony wcześniej na o. Krzysztofa Mądela zakaz odprawiania Mszy św. i spowiadania w kościele oraz publicznego głoszenia Słowa
Bożego. Eucharystię o. Krzysztof Mądel
może sprawować w kaplicy domowej krakowskiego Domu Pisarzy oraz w kaplicach
innych naszych wspólnot.
b. Począwszy od dnia dzisiejszego aż do
odwołania zakazałem o. Krzysztofowi
Mądelowi jakichkolwiek publikacji (artykuły,
blogi, komentarze, wywiady) w jakichkolwiek środkach społecznej komunikacji
(prasa, radio, telewizja, Internet) i jakichkolwiek innych publicznych wypowiedzi
zarówno pod własnym nazwiskiem, jak i
pod internetowymi czy prasowymi pseudonimami czyli „nickami”.
5. Ponieważ dobrowolnie ślubowane posłuszeństwo należy do istoty życia zakonnego i każde wykroczenie przeciw niemu
jest zawsze uderzeniem w tę istotę, dlatego poinformowałem o. Krzysztofa Mądela
o konsekwencjach wynikających z ewentualnego niepodporządkowania się wyżej
wymienionym decyzjom. Konsekwencje te
mogą być tym poważniejsze, że o. Krzysztof Mądel nie został jeszcze ostatecznie
włączony w apostolskie ciało Towarzystwa
Jezusowego.
Wszystkie te decyzje przekazałem o.
Krzysztofowi Mądelowi osobiście podczas
dzisiejszego spotkania i rozmowy z nim.
Wierzę, że będą one przyjęte w duchu
posłuszeństwa, że pomogą w zabliźnieniu
ran i w osobistym nawróceniu. Ufam też,
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Chcę też, jeszcze raz, prosić wszystkich o
powstrzymanie się od ferowania szybkich
wyroków, od potępiania kogokolwiek i od
złośliwych komentarzy. Wszystkim tym,
którzy w ostatnich dniach zapewniali mnie i
nas o wsparciu modlitewnym i o ludzkiej
życzliwości chcę bardzo serdecznie podziękować. W takich chwilach to ogromnie
dużo znaczy.
Na koniec chcę podziękować moim
Współbraciom za modlitwę w intencji o.
Krzysztofa, mnie i nas wszystkich, oraz za
wszelkie objawy braterskiej miłości i jedności. To były i są trudne dla nas chwile, ale
skoro Pan Bóg dopuścił na nas takie doświadczenie, to widać po to, by nauczyć
nas nieco więcej pokory i przypomnieć
nam o istocie naszego życia zakonnego w
Towarzystwie Jezusowym, którą jest naśladowanie Chrystusa pokornego, czystego, ubogiego i posłusznego. To trudna
sztuka, więc tym goręcej Go prośmy, byśmy umieli z tej Jego nauki skorzystać.
Zostańcie z Bogiem
Wojciech Ziółek SJ, Prowincjał
Kraków, 4 września 2013 r.

Seminarium formacyjne dla sióstr
zakonnych z Chin
18 chińskich przełożonych żeńskich zgromadzeń zakonnych przebywa w Polsce na
trzytygodniowym zjeździe formacyjnym,
zorganizowanym przez Stowarzyszenie
Sinicum im. Michała Boyma. „Celem spotkania jest wsparcie żeńskiego życia konsekrowanego w Chinach oraz wzajemna

wymiana doświadczeń – podkreśliła sekretarz Stowarzyszenia, s. Weronika Maria
Klebba ze Zgromadzenia Sióstr Służebnic
Ducha Świętego. – Prócz spotkań z siostrami z różnych zgromadzeń uczestniczki
korzystają też z wykładów dotyczących
Słowa Bożego i wielu wymiarów życia
konsekrowanego, czy to rozwoju i formacji
ludzkiej, czy też formacji ściśle związanej z
życiem konsekrowanym” – powiedziała s.
Weronika.
Za: Radio watykańskie

Rozpoczęcie kapituły prowincjalnej
u krakowskich kapucynów
„Wspólnota miejscem nawrócenia, wzrostu
w wierze i świadectwa” pod takim hasłem
zebrała się w Roku Wiary XXVII Kapituła
Nadzwyczajna Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Krakowskiej. Kapituła obraduje w krakowskim klasztorze od poniedziałku, 9 września do piątku, 13 września
2013 r.
W odróżnieniu od kapituł zwyczajnych,
wyborczych, jej celem nie jest wybranie
nowego zarządu prowincji lecz pochylenie
się nad życiem braci, problemami i wyzwaniami, które stają przed kapucynami w
obecnym czasie. Ostatnia taka kapituła
obyła się 12 lat temu w roku 2001.

Komisja
przedkapitulna
przygotowała
wcześniej propozycje przebiegu obrad
oraz zaproponowała ich formę. Bracia
mogli w stosownym czasie przesłać do
komisji wnioski, nad którymi będzie obradować i debatować kapituła. Jej przebieg
ma charakter duchowy, dlatego też zebrani
rozpoczęli od nabożeństwa Słowa Bożego,
poprzedzonego wezwaniem do Ducha
Świętego. Codziennie sprawowana jest
Eucharystia oraz liturgia godzin, w poniedziałek i wtorek wieczorem będzie miała
miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu, w środę bracia będą przeżywali
dzień postu (tzw. siccis) i pokuty, który
zakończy wieczorna liturgia pokutna. W
czwartek wieczorem bracia zgromadzą się
na nabożeństwie, które będzie wołaniem o
dary Ducha Świętego. W czasie obrad
przewidziane są również prace w grupach,
gdzie kapitulni będą omawiali wcześniej
zaproponowane tematy, by później na
forum kapituły zaproponować pewne
wspólne ustalenia i linie wytyczne dla
prowincji na najbliższe lata.
W kapitule bierze udział 61 braci. Przewodniczącym jest br. Štefan Kožuh OFMCap, Wikariusz Generalny Kapucynów z
Rzymu; wiceprzewodniczącym br. Jacek

Waligóra OFMCap, Minister Prowincjalny.
Dalej w kapitule bierze udział zarząd
prowincji (4 definitorów), br. Grzegorz
Romanowicz OFMCap, Wiceprowincjał
Ukrainy i Rosji oraz 50 braci delegatów.
Dodatkowo gośćmi kapituły są: br. Francesco Neri OFMCap z prowincji Bari (Włochy), który jest animatorem duchowym
kapituły; br. Waldemar Barszcz TOR,
członek Kongregacji ds. Instytutów Życia
Konsekrowanego w Watykanie, który jest
konsultantem kapituły, oraz br. Tomasz
Pilch, przełożony domu obecności w Kownie (Litwa). Bracia delegaci zostali wybrani
przez wszystkich braci prowincji we wcześniejszych tajnych wyborach poprzez
głosowanie.

rami Maryjnymi o godzinie 17.30. Wieczorna procesja różańcowa ze światłami na
Kodeńskiej Kalwarii przeżywana była w
łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem,
który prosił Kościół o modlitwę za pokój na
świecie, a w szczególności w Syrii.
W święto Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny uroczystościom odpustowym towarzyszyła ekipa produkcyjna programu
„Między ziemią a niebem” – transmisja z
Kodnia gościła na antenie pierwszego
programu Telewizji Polskiej. Sumie odpustowej przewodniczył Ordynariusz Diecezji
Pińskiej na Białorusi – JE Ks. Bp Antoni
Dziemianko.

Ojciec Duchowy Kapituły, br. Francesco
Neri OFMCap głosi konferencje wprowadzające w poszczególne dni, natomiast br.
Waldemar Barszcz TOR z kongregacji
służy radą jak również bogatym doświadczeniem dotyczącym życia konsekrowanego przeżywanego na całym świecie.
Za: www.kapucyni.pl

Kapituła generalna
u Sióstr Św. Katarzyny
W dniach 3 – 28 września 2013 u sióstr
katarzynek trwa Kapituła Generalna, która,
z racji Roku Jubileuszowego 400. rocznicy
śmierci założycielki bł. Reginy Protmann,
odbywa się w Braniewie. W tym mieście bł.
Regina wzrastała i odczytała swoje powołanie, tu narodziło się Zgromadzenie Sióstr
św. Katarzyny, stąd siostry wyruszyły w
różne strony świata, niosąc Jezusa w
charyzmacie pozostawionym przez Założycielkę. Do Braniewa przyjechały delegatki z Brazylii, Togo, Niemiec, Litwy,
Włoch i Polski aby wspólnie pochylić się
nad tematem: „Od celebracji Eucharystii do
życia eucharystycznego” i na nowo odczytać misterium Eucharystii w naszym życiu.
Szybkie zmiany zachodzące w dzisiejszym
świecie motywują nas do rozeznania i
powtórnego przyjęcia podstawowych wartości życia konsekrowanego. Wymagają od
nas odwagi opuszczenia gniazd, które być
może zbudowałyśmy, kreatywności i odnowionej wierności. Podczas trwającego
od stycznia Roku Jubileuszowego głęboko
doświadczamy, że Bóg obdarza nas wyjątkowym czasem łaski, który pragniemy
owocnie wykorzystać. Prosimy o modlitwę,
aby to ważne wydarzenie otwierało nasze
Zgromadzenie na dar rozeznania woli
Bożej oraz odwagę wprowadzenia jej w
życie, abyśmy odpowiadały w codzienności na głos powołania, zgodnie ze słowami
bł. Reginy Protmann – Jak Bóg chce!
r.

Uroczystości Narodzenia Najśw.
Maryi Panny w Kodniu
Zakończyły się uroczystości odpustowe ku
czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
W sumie odpustowej uczestniczyło kilka
tysięcy pielgrzymów. Uroczystości odpustowe rozpoczęły się 7 września Nieszpo-
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Pielgrzymi przynieśli ze sobą plony ziemi,
przybyły rodziny z małymi dziećmi, którym
udzielane było specjalne błogosławieństwo. Pobłogosławiono również ziarno na
zasiew. Na ostatni wielki odpust w Kodniu
przybyli również piesi pielgrzymi z Lubienia
i Włodawy, pielgrzymki zorganizowane z
Terespola (rowerowa), Suchowoli, Gomiądza (archidiecezja białostocka), a także
pielgrzymi indywidualni z Polesia, Podlasia
i całej Polski. Podczas sumy odpustowej
rozdzielono 2,5 tys. komunii – uczestniczyło w niej ponad 5 tysięcy pątników.
Za: www.koden.com.pl

Wrześniowy odpust w sanktuarium
kanoników w Gietrzwałdzie
W dniach 7-8 września 2013 r. w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie odbyły się
główne uroczystości odpustowe. Odpust
rozpoczął się nieszporami w sobotę o
godzinie 19.00. Przewodniczył im i kazanie
wygłosił Ks. Infułat dr Jan Jerzy Górny.
O godzinie 21.00 wszyscy pielgrzymi zebrali się przed kapliczką objawień. Został
tam odśpiewany apel maryjny, połączony z
krótkim rozważaniem oraz modlitwą różańcową. O godzinie 22.00 rozpoczęło się
czuwanie modlitewne, które poprowadziła
młodzież z kanonickich parafii. Następnie o
godzinie 24.00 kapłani oraz wierni ponownie zebrali się przed kapliczką objawień.
Była tam sprawowana Msza św. w intencji
nowych powołań. W tym roku celebrował ją
i kazanie wygłosił nasz neoprezbiter ks.
Piotr Szydełko CRL. Po Mszy św. pielgrzymi udali się w procesji do cudownego
źródełka.
Tradycyjnie w niedzielę (8 września), o
godz. 9.00 została odprawiona Msza św. w
intencji kierowców, połączona z poświęceniem pojazdów. Przewodniczył jej Ks. Prał.

dr Marian Midura, Krajowy Duszpasterz
Kierowców.
Sumę odpustową o godz. 11.00 na błoniach przy cudownym źródełku celebrował
oraz kazanie wygłosił J. Em. Ks. Kazimierz
Kardynał Nycz, Arcybiskup Metropolita
Warszawski. W tegorocznym kazaniu
dominowały sprawy małżeństwa i rodziny,
młodzieży oraz ludzi biednych i potrzebujących. Cała Europa patrzy z niepokojem
na to co się dzieje z demografią i dzietnością rodzin. Trzeba zwrócić się ku rodzinie!” – nawoływał w ostrych słowach do
polityków i samorządowców kardynał
Kazimierz Nycz.
Za: www.kanonicy.pl

Gospodynie wiejskie spotkały się w
Licheniu
W Święto Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny, kilka tysięcy kobiet zrzeszonych w
Kołach Gospodyń Wiejskich z całego kraju
przyjechało do Lichenia na III Ogólnopolski
Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich oraz Innych
Organizacji Kobiecych z Terenów Wiejskich. Dwudniowe spotkanie miało dwa
wymiary: kulturowo-folklorystyczny oraz
duchowy.

cławski Stanisław Gębicki. W homilii duchowy nawiązał do trwającego Roku Wiary, jako do wyjątkowego czasu pogłębiania
swojej wiary:

Lucjan Sobkowicz. 4 września o. Sobkowicz uczestniczył z 50 tysiącami pielgrzymów z całego świata na Placu Świętego
Piotra w papieskiej audiencji.

„Jest to wspaniała okazja, byśmy swoją
wiarę mogli zgłębić, byśmy na nowo mogli
uświadomić sobie i odnaleźć swoją chrześcijańską tożsamość, swoją postawą byśmy zaświadczyli czym dla mnie są wartości chrześcijańskie w moim codziennym
życiu”.

Ojciec Święty wygłosił do zgromadzonych
katechezę, w której nawiązał do swojej
niedawnej podróży do Brazylii na Światowe Dni Młodzieży. Następnie pozdrowił
pielgrzymów w kilku językach. Zwracając
się do Polaków, wybiegł myślą ku kolejnemu spotkaniu z młodzieżą całego świata w
2016 roku w Krakowie.

W trakcie Mszy św. przedstawiciele polskiej wsi przygotowali dary składające się z
pracy własnych rąk oraz z plonów ziemi,
którą uprawiają. Były wśród nich m.in.
chleby własnego wypieku, sękacze, kołacze, owoce, a także ciasta oraz nalewki
owocowe.
Wśród uczestniczek były przedstawicielki
KGW m.in. z Kaszub, Mazowsza, Wielkopolski, Podkarpacia, Śląska, Pomorza.
Jedną uczestniczek byłą pani Stefania
Adamiec z Chwaszczyna na Kaszubach.
Jej zdaniem brakowało wcześniej takiego
spotkania do kobiet polskiej wsi i z ogromną przyjemnością przyjeżdża do Lichenia:
„Jestem drugi raz na tym zjeździe. W
zeszłym roku byłam pierwszy raz. Bardzo
mi się podoba organizacja i inicjatywa
zjazdu”.

Pierwszego dnia panie spotkały się na
Jarmarku Kulturowym tuż przy plaży nad
Jeziorem Licheńskim. W trakcie spotkania
rozstrzygnięto konkurs na najlepsze potrawy kulinarne. Jury przyznało trzy wyróżnienia: dla KGW Leszczyny, KGW Podegrodzie i KGW Marianowo. W trakcie Jarmarku odbył się także przegląd zespołów
folklorystycznych.
W niedzielę uczestniczki Zjazdu KGW
wysłuchały wykładu dr Wandy Półtawskiej
zatytułowanego „Rola matek i babć w
chrześcijańskim wychowaniu młodego
pokolenia”. Zaraz po zakończeniu wykładu
dr Półtawska rozdawała autografy oraz
podpisywała swoje książki.
W imieniu księży marianów pielgrzymów
powitał ks. Eugeniusz Makulski, kustosz
senior licheńskiego Sanktuarium, który
wyraził ogromne zadowolenie z przyjazdu
przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich
do Lichenia. W trakcie powitania zwrócił
uwagę na fakt, że Matka Boża także była
gospodynią, która służyła swojemu synowi,
Jezusowi Chrystusowi, jak każda z gospodyń służy swoim synom, mężom czy ojcom. Głównym punktem uroczystości była
Msza św. przed Cudownym Obrazem
Matki Bożej Licheńskiej o godz. 12:00,
której przewodniczył bp pomocniczy wło-

Jej zdaniem Koła Gospodyń Wiejskich są
potrzebne i poprzez tego typu spotkania
kobiety polskiej wsi mogą się jednoczyć i
wymieniać doświadczenia. W jej odczuciu
warto nawiązywać nowe znajomości, a co
za tym idzie – kultywować wiejską tradycję,
kulturę oraz ludowy folklor.

„Dziękuję wszystkim rodakom Błogosławionego Jana Pawła II za podjęcie inicjatywy przygotowania tego spotkania. Przez
wstawiennictwo Maryi, Królowej Polski,
zawierzam to wydarzenie Chrystusowi
Miłosiernemu. Wam tu obecnym, waszym
bliskim i wszystkim Polakom z serca błogosławię” – powiedział Franciszek.
Na zakończenie audiencji Papież podszedł
do osób, które prosiły o pobłogosławienie
dewocjonaliów i różnych przedmiotów
kultu. Pobłogosławił też przedstawione
przez o. Sobkowicza dwie neogotyckie
korony dla Jezusa i Matki Bożej z jarosławskiej Piety.
„Ojciec Święty podczas audiencji zapytał
się nas, czy chcemy być ludźmi nadziei.
Kiedy po audiencji podszedł do mnie,
powiedziałem, że przywiozłem korony dla
Matki Bożej Bolesnej, czczonej w sanktuarium w Jarosławiu i proszę o pobłogosławienie. Papież pobłogosławił, uśmiechnął
się i powiedział byśmy dawali ludziom
nadzieję” – relacjonuje o. Sobkowicz.

Na zakończenie tegorocznego spotkania
gospodynie udały się do Kaplicy Trójcy
Świętej, gdzie o godz. 15:00 wspólnie
odmówiły koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Następnie spotkały się pod pomnikiem
Jana Pawła II, by modlić sie w intencji
kanonizacji polskiego papieża oraz odśpiewać ukochaną jego pieśń – Barkę.
Organizatorem III Ogólnopolskiego Zjazdu
Kół Gospodyń Wiejskich i Innych Organizacji Kobiecych z Terenów Wiejskich w
Licheniu były Koła Gospodyń Wiejskich
Gminy Ślesin, Stowarzyszenie Kobiet
Wiejskich na Rzecz Promocji i Rozwoju
Gminy Ślesin, Miejsko – Gminny Ośrodek
Kultury w Ślesinie, Starostwo Powiatowe w
Koninie, Ochotnicza Straż Pożarna w
Licheniu oraz Sanktuarium Matki Bożej
Licheńskiej.
Za: www.lichen.pl

Papież pobłogosławił Korony dla
Piety z jarosławskiego sanktuarium
Podczas środowej audiencji ogólnej w
Watykanie papież Franciszek pobłogosławił korony dla cudownej piety Matki Bożej
Bolesnej z jarosławskiego sanktuarium
dominikanów. Korony zawiózł do Rzymu
przeor jarosławskich dominikanów i proboszcz prowadzonej przez nich parafii, o.
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Nowe korony kształtem nawiązują do epoki
gotyku, gdyż z tego też okresu pochodzi
figura Matki Bożej. Zaprojektował je i wykonał Olgierd Stopiński – mistrz złotnictwa
z Warszawy. Na głowach Jezusa i Maryi
znajdą się m.in. brylanty, ametysty, rubiny,
perły i kryształy górskie.
Rekoronacja
średniowiecznej
Piety
uświetni jubileusz 300-lecia konsekracji
bazyliki Matki Bożej Bolesnej, którą od
ponad dwóch stuleci opiekują się ojcowie
dominikanie. Dla uczczenia jubileuszu
ufundowano właśnie nowe papieskie korony dla czczonej w sanktuarium figury Matki
Bożej ze zdjętym z krzyża ciałem Chrystusa. Rekoronacja odbędzie się 15 września
na jarosławskim Rynku Starego Miasta.

Rekoronatorem będzie ks. abp Tadeusz
Gocłowski, były metropolita gdański.
Chcąc się duchowo przygotować do rekoronacji ojcowie dominikanie zapraszają
swoich wiernych na trzydniowe rekolekcje
w dniach 9-11 września br. Na mszach
świętych o godz. 18.00 przybliżą teologię
Piety, od wieków czczonej w jarosławskim
Sanktuarium. Bracia kaznodzieje będą
mówili o dwóch sercach – Jezusa i Maryi,
o ranie w boku Chrystusa, oraz o Miłości,
która nas zbawiła.
Także w ramach przygotowań do tego
wydarzenia dominikanie zapraszają na
wystawę poświęconą historii Piety oraz
Sanktuarium, którą organizują we współpracy z Muzeum w Jarosławiu. Wystawę
będzie można zwiedzić w przyszłą niedzielę po mszach świętych w Atrium Klasztoru
oraz podczas dni rekolekcji tj. 9-11 września po wieczornej mszy świętej.
Za: www.dominikanie.pl

Seniorzy modlili się i tańczyli
Nie jesteśmy tutaj, aby biadać. Ale po to,
aby wyjechać stąd z nową nadzieją i
uśmiechem – mówił do uczestników dziesiątej już Lednicy Seniora arcybiskup
Henryk Muszyński.
Pod Bramę Rybę przyjechali w pierwszą
sobotę głównie seniorzy z archidiecezji
gnieźnieńskiej i diecezji ościennych. Towarzyszyli im kapłani, siostry zakonne, a
niektórym także dzieci i wnuki. Podobnie
jak młodzieży w czerwcu, seniorom entuzjazmu i wigoru dodawał zespół „Siewcy
Lednicy”, a witał ich dominikanin o. Jan
Góra.

Centralnym punktem spotkania była msza
święta, której przewodniczył prymas senior, abp Henryk Muszyński. Były metropolita gnieźnieński żartował, że po wielu
latach
przewodniczenia
czerwcowym
spotkaniom młodych dojrzał do przewodniczenia Lednicy Seniora. W homilii zachęcał seniorów, by patrzyli na swoje życie w
perspektywie Boga, ze świadomością, że
każdy wiek, także wiek podeszły, ma swoje
powołanie. „Bóg potrzebuje każdego człowieka, potrzebuje naszych rąk, ust, a nade
wszystko naszego serca. Z wiekiem słabnie nasz wzrok, słuch, mamy coraz większe problemy z pamięcią, do tego dochodzą różne dolegliwości i choroby. Nie są
one jednak najgroźniejsze. O wiele bardziej odczuwamy dolegliwości natury duchowej, niepewność, samotność” – mówił
abp Muszyński.
„Wielu czuje się niepotrzebnymi, zapomnianymi, pozbawionymi wdzięczności ze
strony najbliższych. Ale nie jesteśmy tutaj,
aby biadać. Jesteśmy tu po to, aby wyjechać stąd z nową nadzieją, nową otuchą,
nowym uśmiechem. Jesteśmy tu po to, aby
spojrzeć na nasze życie w perspektywie
Boga i przypomnieć sobie, on nas kocha
tym bardziej, im bardziej jesteśmy słabi i
bezsilni” – stwierdził prymas senior.
Tematem tegorocznej Lednicy Seniora,
podobnie jak czerwcowego apelu młodych,
była tajemnica Bożego ojcostwa. W godzinie miłosierdzia seniorzy odmówili Koronkę
do Bożego Miłosierdzia, a później wzięli
udział w adoracji Najświętszego Sakramentu. W odpowiedzi na apel papieża
Franciszka i polskich biskupów modlili się
także o pokój w Syrii. Spotkanie zakończyło się tradycyjnym przejściem przez
Bramę III Tysiąclecia symbolizującym
wybór Chrystusa jako najwyższej wartości
w życiu.
Za: www.dominikanie.pl

Tyniec w Europejskiej Federacji
miejsc kluniackich

„Ludzie starsi, jak wszyscy, potrzebują
miłości, czułości i zainteresowania. Tutaj to
wszystko dajemy! Po to jest to spotkanie! I
stanowi ono stały punkt w naszym kalendarzu” – powiedział do zgromadzonych o
Góra.
Kilka słów do seniorów skierował także ks.
Stefan Dusza, pomysłodawca wrześniowych spotkań. „Cieszymy się, że jesteśmy
razem i możemy się przyjrzeć sobie, swojej wierze, odpowiedzieć sobie na pytanie,
w Kogo wierzymy i za Kim idziemy. Jesteśmy tu także, by modlić się w naszych
własnych intencjach, ale także w intencjach ważnych dla świata, by modlić się o
pokój w Syrii” – mówił ks. Dusza.

W niedzielę, 8 września, w budynku dawnej biblioteki miało miejsce odsłonięcie
tablicy z różą miejsc kluniackich. Tym
samym opactwo tynieckie stało się 176.
oficjalnym członkiem Europejskiej Federacji miejsc kluniackich, zrzeszającej miejsca, w których historycznie znajdowały się
klasztory należące do kongregacji opactwa
w Cluny.
Dlaczego Cluny?
Założone w 909/910 roku opactwo w Cluny
w Burgundii, odegrało niemałą rolę nie
tylko w dziejach życia monastycznego,
lecz również w kształtowaniu kultury Europy. Klasztorna bazylika (maior ecclesia),
nazywana Cluny III, której plany mieli
objawić święci Piotr, Paweł i Szczepan,
przez pięć stuleci była największym kościołem łacińskiej Europy; jednocześniestała się wzorcem wyznaczającym styl
budowy wielu innych świątyń. Opaci Cluny
byli doradcami papieży i cesarzy, książąt i
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biskupów. Możni, którzy ofiarowywali opactwu swoje hojne nadania, wierzyli, że
dzięki temu dostąpią opieki patrona opactwa św. Piotra Apostoła, stając się jego
domownikami, zaś dzięki modlitwie mnichów dostąpią zbawienia.
Wiele wspólnot benedyktyńskich odwoływało się do Cluny, czerpiąc stamtąd bądź
zwyczaje i praktyki liturgiczne, bądź wywodząc swe początki z burgundzkiego opactwa. Jedną z takich wspólnot był Tyniec.
Utrwalona od XIII wieku legenda wiązała
przybycie do Tyńca pierwszych mnichów
właśnie z Cluny. Tam bowiem miał zostać
mnichem młody książę Kazimierz, który za
dyspensą papieską opuścił klasztor, a
objąwszy tron w Polsce, sprowadził ze
„swego” opactwa za zgodą św. Odylona,
pierwszych 12 mnichów, dla których ufundował na tynieckiej skale klasztor w 1044
roku.
Trzeba jednak dodać, że poza legendą
istotnie w pierwszym wieku istnienia Tyńca, pojawia się historyczny „łącznik” z
Cluny – wszak to kardynał Idzi z Tuskulum,
najpierw mnich w Cluny, autor Żywota św.
Hugona z Semur, zwany „kluniackim”
kardynałem, jako legat papieski wystawił
najstarszy zachowany dokument Tyńca i
zapewne to on poświęcił pierwszy kościół
klasztorny około 1124 roku.

Do tej kluniackiej legendy żywo nawiązywano od początku XVII wieku, sprowadzając z Cluny odpis tamtejszych zwyczajników, w stallach umieszczając obraz klunicakiego opata św. Piotra Czcigodnego, a w
formule zakonnych ślubów dodawano
zwrot subcongregatione Cluniacensi (na
kongregację Cluny). Ukoronowaniem tych
wszystkich dążeń było oficjalne przyłączenie Tyńca do kluniackiej kongregacji, co
zaświadcza list opata Cluny, HenriOsvalda de la Tour d’Auvergne, z 27 I
1729 r., zapraszający na kapitułę generalną oraz polecający dokonania wyboru
prezydenta polskiej prowincji.
Średniowieczna legenda cieszyła się długim życiem. Bardziej jednak istotne jest to,
że równie długo wyznaczała pewien punkt
odniesienia w poszukiwaniu monastycznej
tożsamości Tyńca. W pewnym sensie
przetrwała nawet kasaty obydwu opactw:
Cluny w 1791, a Tyńca w 1816 roku i aż do
progu XX wieku podtrzymywała ideę powrotu mnichów na nadwiślańską skałę.

Habentsua fata fabulae. I chociaż umarli
ludzie, którzy w tę legendę wierzyli, przeminął splendor dawnych wieków, to jednak
wciąż pozostały ślady minionych idei:
inskrypcje, przekazy historiograficzne i
obraz Piotra Czcigodnego w tynieckich
stallach…

Dziś Tyniec ponownie nawiązuje do tej
średniowiecznej
tradycji.
Wypełniając
zaproszenie opata Cluny Henri-Osvalda de
la Tour d’Auvergne, oficjalnie przyłączamy
się do Federacji miejsc kluniackich, która
zrzesza w całej Europie klasztory i miejsca
niegdyś z Cluny związane lub czerpiące
zeń inspiracje. Nawiązując ponownie do

wielkiego dziedzictwa dawnego burgundzkiego opactwa, chcemy jeszcze bardziej
podkreślić i promować te wartości, które
przez wieki kształtowały kulturę i duchowość Europy.
Za: www.tyniec.benedyktyni.pl

Refleksja Tygodnia

„PÓJŚCIE DROGAMI POKOJU JEST WCIĄŻ MOŻLIWE!”
Przesłanie papieża Franciszka na dzień postu i modlitwy o pokój
«Bóg widział, że były dobre» (Rdz 1,
12.18.21.25). Biblijne opowiadanie o początku historii świata i ludzkości mówi nam
o Bogu, który patrzy na stworzenie, niemal
je kontempluje, i powtarza: to jest dobre.
Pozwala nam to wniknąć do serca Boga i,
właśnie z wnętrza Boga, otrzymujemy
Jego przesłanie.
Możemy zadać sobie pytanie: jakie znaczenie ma to przesłanie? Co to przesłanie
mówi mnie, tobie, nam wszystkim?
1. Mówi nam po prostu, że ten nasz świat
w sercu i umyśle Boga jest «domem harmonii i pokoju» i jest miejscem, w którym
wszyscy mogą znaleźć swoje miejsce i
czuć się «u siebie», ponieważ jest to «dobre». Cały świat stworzony stanowi harmonijną całość, dobrą, lecz przede
wszystkim ludzie, uczynieni na obraz i
podobieństwo Boga, są jedną rodziną, w
której więzi nacechowane są przez braterstwo rzeczywiste, a nie tylko deklarowane
słowami: drugi i druga są bratem i siostrą,
których należy kochać, a więź z Bogiem,
który jest miłością, wiernością, dobrocią,
odzwierciedla się we wszystkich więziach
między ludzkimi istotami i wnosi harmonię
w cały świat stworzony. Świat Boga jest
światem, w którym każdy czuje się odpowiedzialny za drugiego człowieka, za dobro
drugiego
człowieka.
Dziś wieczorem, podczas refleksji, postu,
modlitwy każdy z nas, wszyscy myślimy w
głębi duszy: czyż to nie jest właśnie świat,
którego pragnę? Czyż to nie jest właśnie
świat, który wszyscy nosimy w sercu?
Czyż świat, którego pragniemy, nie jest
światem harmonii i pokoju w nas samych,
w relacjach z innymi, w rodzinach, w miastach, w krajach i między nimi? I czyż
prawdziwa wolność wyboru dróg, którymi
mamy iść w tym świecie, to nie jedynie ta,
która wiedzie do dobra wszystkich i jest
inspirowana
przez
miłość?
2. Lecz zadajmy sobie teraz pytanie: czyż
to jest świat, w którym żyjemy? Stworzenie
zachowuje swoje piękno, które napełnia
nas zachwytem, i jest dobrym dziełem.
Lecz są też «przemoc, podział, konflikt,
wojna». Dzieje się tak wtedy, gdy człowiek,
szczyt stworzenia, przestaje patrzeć na

horyzont piękna i dobra, zamyka się w
swoim
egoizmie.
Kiedy człowiek myśli tylko o samym sobie,
o swoich interesach i stawia siebie w centrum, kiedy daje się zauroczyć przez bożki
panowania i władzy, kiedy stawia siebie na
miejscu Boga, wówczas psuje wszystkie
relacje, niszczy wszystko; i otwiera drzwi
przemocy, obojętności, konfliktowi. Dokładnie to właśnie chce nam uświadomić
fragment Księgi Rodzaju, który opowiada o
grzechu ludzkiej istoty: człowiek wchodzi w
konflikt z samym sobą, spostrzega, że jest
nagi i kryje się, bo odczuwa strach (Rdz 3,
10), boi się spojrzenia Boga; oskarża
kobietę, tą, która jest ciałem z jego ciała
(w. 12), burzy harmonię ze światem stworzonym, posuwa się do tego, że podnosi
rękę na brata, by go zabić. Czy możemy
powiedzieć, że od harmonii przechodzi się
do «dysharmonii»? Nie, nie istnieje «dysharmonia»: albo jest harmonia, albo popada się w nieład, gdzie panuje przemoc,
starcie, konflikt, strach...
Ten właśnie nieład panuje, kiedy Bóg pyta
sumienia człowieka: «Gdzie jest brat twój,
Abel?». A Kain odpowiada: «Nie wiem.
Czyż jestem stróżem brata mego?» (Rdz
4, 9). Do nas również skierowane jest to
pytanie i nam również dobrze zrobi zadanie sobie tego pytania:
Czyż jestem stróżem brata mego? Tak,
jesteś stróżem brata twego! Być osobą
ludzką znaczy być sobie nawzajem stróżami! Kiedy natomiast zostaje zburzona
harmonia, następuje metamorfoza: brat,
którego należy strzec i kochać, staje się
przeciwnikiem i trzeba z nim walczyć,
unicestwić go. Ileż przemocy rodzi się w
tym momencie, ile konfliktów, ile wojen
naznaczyło naszą historię! Wystarczy
popatrzeć na cierpienie tylu braci i sióstr.
Nie jest to kwestia koniunktury, ale taka
jest prawda: my powodujemy, że w każdej
formie przemocy i w każdej wojnie odradza
się Kain. My wszyscy! I również dziś kontynuujemy tę historię walki z tym, kto jest
naszym bratem. Również dziś pozwalamy,
by kierowały nami bożki egoizmu, naszych
interesów; i takie nastawienie trwa: wydoskonaliliśmy broń, nasze sumienia zasnęły,
wysubtelniliśmy swoje racje, by się uspra-
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wiedliwić. Jakby to była rzecz normalna,
dalej siejemy zniszczenie, ból, śmierć!
Przemoc, wojna niosą tylko śmierć, mówią
o śmierci! Przemoc i wojna mówią językiem śmierci!
Po chaosie potopu, deszcz przestał padać.
Pojawiła się tęcza, a gołębica przyniosła
gałązkę oliwną. Także i dziś myślę o tym
drzewku oliwnym, które jako przedstawiciele różnych religii zasadziliśmy w Buenos
Aires na Plaza de Mayo w roku 2000,
błagając aby nigdy więcej nie było chaosu,
błagając aby nigdy więcej nie było wojny,
błagając o pokój.
3. W tym momencie zadaję sobie pytanie:
Czy można pójść inną drogą? Czy możemy wyjść z tej spirali bólu i śmierci? Czy
możemy na nowo nauczyć się chodzić i
pójść drogami pokoju? Prosząc o pomoc
Boga, pod macierzyńskim spojrzeniem
Salus Populi Romani, Królowej Pokoju,
chcę odpowiedzieć: Tak, to możliwe dla
wszystkich! Dziś wieczorem chciałbym,
byśmy ze wszystkich stron świata wołali:
Tak, to możliwe dla wszystkich! A wręcz
chciałbym, by każdy z nas, od najmłodszego po najstarszego, aż po tych, którzy
są powołani do rządzenia krajami, odpowiedział: Tak, tego chcemy! Moja wiara
chrześcijańska każe mi patrzeć na Krzyż.
Jakże bardzo chciałbym, aby przez moment wszyscy ludzie dobrej woli popatrzyli
na Krzyż! Tam można przeczytać odpowiedź Boga: tam na przemoc nie odpowiedziano przemocą, na śmierć nie odpowiedziano językiem śmierci. W ciszy Krzyża
milczy zgiełk broni i przemawia język pojednania, przebaczenia, dialogu, pokoju.
Chciałbym prosić Boga dziś wieczorem,
abyśmy my, chrześcijanie, bracia wyznający inne religie, każdy mężczyzna i kobieta
dobrej woli wołali z mocą: przemoc i wojna
nigdy nie są drogą do pokoju! Niech każdy
popatrzy w głąb swojego sumienia i posłucha słowa, które mówi: wyjdź poza twoje
interesy, powodujące zanik serca, przezwycięż obojętność w stosunku do drugiego człowieka, która znieczula serce, pokonaj twoje racje śmierci i otwórz się na
dialog, na pojednanie: spójrz na ból twojego brata. Myślę to o tak wielu dzieciach. I
nie dodawaj więcej bólu, powstrzymaj

twoją rękę, odbuduj harmonię, która została zniszczona; i nie przez starcie, lecz
przez spotkanie! Niech ustanie zgiełk
broni! Wojna oznacza zawsze klęskę pokoju, jest zawsze porażką dla ludzkości.
Niech jeszcze raz rozlegną się słowa Pawła VI: «Już nie jedni przeciw drugim, już
nie, nigdy więcej!... niech już nie będzie
wojny, niech już nie będzie wojny!» (Prze-

mówienie do ONZ, 4 października 1965 r.:
AAS 57 [1965], 881). «Pokój afirmuje się
tylko pokojem, nieodłącznie związanym z
obowiązkami wynikającymi ze sprawiedliwości, umacnianym przez własne poświęcenie, wielkoduszność, miłosierdzie, miłość bliźniego» (Orędzie na Światowy
Dzień Pokoju 1976: AAS 67 [1975], 671).

dialog, pojednanie są słowami pokoju: w
umiłowanej Syrii, na Bliskim Wschodzie,
na całym świecie! Módlmy się o pojednanie i pokój, pracujmy na rzecz pojednania i
pokoju, i stańmy się wszyscy, w każdym
środowisku, ludźmi pojednania i pokoju!
Amen.
Za: Radio watykańskie

Drodzy bracia i siostry, przebaczenie,

Wiadomości zagraniczne
Papież Franciszek do karmelitów o
posłuszeństwie, modlitwie i misji
Życie w posłuszeństwie Chrystusowi,
modlitwa i misja – te trzy kierunki Franciszek wskazał członkom Zakonu Braci
Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel,
którzy rozpoczynają kapitułę generalną.
Papież podkreślił, że współczesny świat,
który tak często odrzuca i nie uznaje Chrystusa, bardzo potrzebuje przykładu życia
prawdziwych świadków, w tym świadectwa
życia kontemplacyjnego karmelitów.
Nawiązując do skarbca wielowiekowej
tradycji karmelitańskiej Papież wskazał, że
nic nie straciła ona ze swej aktualności.
Zachęcił zakonników, by dzięki coraz większemu przylgnięciu do Chrystusa stawali
się prorokami nadziei ukazującymi swym
życiem światu jasno płonące światło Chrystusa.

Franciszek przypomniał, że prawdziwa
relacja z Bogiem zaczyna się na modlitwie.
Przywołując przykład wielkich świętych
Karmelu, którzy byli nie tylko nauczycielami, ale i mistrzami modlitwy, podkreślił, że
świat potrzebuje tego także dziś. „Karmelita nie prowadzący życia kontemplacyjnego
jest martwy!” – napisał Papież, zachęcając
zakonników do zrobienia rachunku sumienia z tego, jak wygląda ich życie kontemplacyjne i ile czasu codziennie poświęcają
modlitwie. Wezwał też do bardziej surowego życia, dalekiego od wszelkiej światowości.
Papieskie przesłanie na wrześniową kapitułę generalną karmelitów trzewiczkowych
kończy się wezwaniem do odważnego
podjęcia misji. Franciszek wskazuje przy
tym, że choć dziś trudno jest głosić Chrystusa, ponieważ ewangeliczne przesłanie

nie zawsze jest przyjmowane, a niejednokrotnie jest wręcz z siłą odrzucane, to
misja, nawet po ofiarę z życia musi pozostać priorytetem. Za: Radio watykańskie

Generał dominikanów u papieża
Franciszka
Papież Franciszek przyjął na audiencji
prywatnej w Watykanie generała Zakonu
Kaznodziejskiego, ojca Bruno Cadoré.
Było to pierwsze takie spotkanie obecnego
Ojca Świętego z przełożonym generalnym
dominikanów. Po wyborze kard. Jorge
Mario Bergoglio na papieża o. Cadoré
wysłał „w imieniu braci, sióstr i osób świeckich należących do Zakonu Kaznodziejów”
list do Franciszka z zapewnieniem o „modlitwie i jedności w misji ewangelizacji”.
„Z tak wielką prostotą, a jednocześnie z
wyraźnym wymaganiem, Twe słowa i gesty
są dla nas wezwaniem do wspólnego
podążania w pokorze i miłości drogą
Ewangelii, ze wzrokiem skierowanym na
krzyż Chrystusa w nadziei Jego Zmartwychwstania dla świata” – napisał wówczas Ojciec Generał. O. Cadoré prosił też
papieża Franciszka o modlitwę za swój
Zakon, „przygotowujący się do uroczystego
przeżywania, za trzy lata, jubileuszu zatwierdzenia naszego charyzmatu, aby Pan
prowadził
nas
w
służbie
światu
i Kościołowi, któremu chcemy się poświęcać poprzez kaznodziejstwo”.
Warto dodać, że nazajutrz po konklawe –
które wybrało argentyńskiego kardynała
biskupem Rzymu – papież Franciszek
odwiedził rzymską bazylikę Matki Bożej
Większej, gdzie od ponad czterech wieków
posługę spowiedników pełnią bracia Zakonu Kaznodziejskiego.
Modlił się wówczas przy ikonie Matki Bożej
– Opiekunki Ludu Rzymskiego. Zatrzymał
się też przy grobie Świętego Piusa V –
papieża z Zakonu Dominikanów, który w
drugiej połowie XVI wieku wprowadzał w
życie uchwały Soboru Trydenckiego. Od
jego pontyfikatu przyjął się zwyczaj noszenia przez papieży białej sutanny – od koloru dominikańskiego habitu. On też powierzył dominikanom posługę penitencjarzy w
bazylice Matki Bożej Większej. Potem
Franciszek modlił się jeszcze dwa razy w
bazylice Matki Bożej Większej: w Boże
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Ciało oraz przed lipcową podróżą do Brazylii na Światowe Dni Młodzieży.
Za: www.dominikanie.pl

Nowy generał augustianów
4 września 2013 członkowie Kapituły Generalnej zakonu augustianów wybrali w
Rzymie o. Alejandro Moral Anton, na urząd
Przeora Generalnego, który zastąpił ustępującego o. Roberta Prevost. O.Alejandro
Moral jest 97.
Generałem Zakonu św. Augustyna. Po
swoim wyborze powiedział: „Chcę, aby
zakonna rodzina augustiańska stawała się
co raz bardziej rodziną ewangelizacyjną.
Chciałbym, aby rodzina augustiańska,
zgodnie ze swoim charyzmatem, coraz
gorliwiej oddawała się służbie ludziom
najuboższym i cierpiącym”. Do braci zebranych na zaprzysiężeniu powiedział: ”
Nie jestem waszym Ojcem Generałem, ale
Przeorem Generalnym, co znaczy, że jest
powołany jako pierwszy pośród równych
sobie braci”.

Ojciec Alejandro Moral urodził się w La Vid
(Burgos), w Hiszpanii, 1 czerwca 1955
roku. Wstąpił do nowicjatu augustianów w
1972 r., a pierwsze śluby zakonne złożył w
1973 roku. Studiował w La Vid i Madrycie,
oraz w Kolegium Międzynarodowym S.
Monica w Rzymie i Gregorianum. Został
wyświęcony na kapłana 20 czerwca 1981
roku. Z wykształcenia jest biblistą.
Pracował jako bibliotekarz, kwestor, dyrektor formacji i radny prowincji Hiszpanii. W
1995 roku, w wieku lat 40, został wybrany
Prowincjałem i pełnił tę funkcję do czasu
wyboru na wikariusza generalnego zakonu

w 2001 roku. Odtąd, aż do wyboru na
Przeora Generalnego, był członkiem Domu
Generalnego sprawując różne urzędy: był
przewodniczącym Komisji powołanej do
rewizji Konstytucji zakonu, przewodniczącym Komisji Gospodarczej i prezesem
Sekretariatu Justitia et Pax; od 2004 do
chwili obecnej pełnił funkcję prokuratora
generalnego Zakonu, a od 2009 był asystentem jednej z dwóch Federacji kontemplacyjnych sióstr augustianek w Hiszpanii.
Ojciec Alejandro pracował w wielu międzynarodowych komisjach zakonu m. in. ds.
świeckich, edukacji, finansów i duchowości. Wydał wiele artykułów z zakresu biblistyki, życia zakonnego i duchowości hiszpańskich augustianów (w języku hiszpańskim). Na urząd Przeora Generalnego
przychodzi człowiek z dużym doświadczeniem, co dobrze wróży jego służbie dla
zakonu oraz przyszłości augustianów.
O. Wiesław Dawidowski OSU

O. Jerzy Kraj OFM wikariuszem
Patriarchy Jerozolimy dla Cypru
Polski franciszkanin z Zakonu Braci Mniejszych (OFM), o. Jerzy Kraj został nowym
wikariuszem Łacińskiego Patriarchy Jerozolimy dla Cypru.
O. Jerzy Kraj urodził się 5 sierpnia 1960
roku w Zakliczynie. W wieku 19 lat wstąpił
do Zakonu Braci Mniejszych. Odbył studia
teologiczne w Studium Theologicum Jerosolymitanum w Ziemi Świętej i w 1986 r. w
Jerozolimie przyjął święcenia kapłańskie.
Jest specjalistą w dziedzinie teologii moralnej.

W 1998 r. obronił doktorat na Akademii
Alfonsjańskiej w Rzymie. Następnie prowadził prace naukowo-dydaktyczne w
franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej.
Według danych Łacińskiego Patriarchatu
Jerozolimy na terenie liczącego 838 tys.
ludności Cypru mieszka około 7-8 tys.
katolików obrządku łacińskiego, w tym 1,7
tys. Cypryjczyków i około 6-7 tys. imigrantów.
Za: www.deon.pl

Karmelitańscy klerycy spotkali się
w Rumunii
W dniach 23-27 sierpnia 2013 r. w klasztorze karmelitów bosych w Snagov koło
Bukaresztu, odbyło się spotkanie alumnów
karmelitańskich z całej Europy. W spotka-

niu brały udział także osoby świeckie związane z Karmelem, formatorzy, dwóch
definitorów generalnych oraz gospodarze,
z Prowincjałem Prowincji Weneckiej o.
Gianni Bracchi, na czele.
Tematyka spotkania dotyczyła charyzmatu
karmelitańskiego, działalności ewangelizacyjnej młodych karmelitów, oraz ich zaangażowania w prowadzenie duszpasterstw.
Spotkanie było doskonałą okazją do wzajemnego poznania i wymiany doświadczeń.
Oprócz wspólnej Eucharystii, Liturgii Godzin, konferencji i posiłków, uczestnicy
spotykali się w grupach, gdzie dyskutowali
na tematy zaproponowane w konferencjach i dzielili się własnymi przemyśleniami
i doświadczeniami.
Konferencje o pedagogii św. Teresy od
Jezusa wygłosił o. Emilio Martinez, wikariusz generalny. O. Fabio Silvestri przedstawił refleksje na temat charyzmatu terezjańskiego. Drugi definitor generalny o.
Albert Wach dotknął natomiast zagadnienia tożsamości karmelitańskiej. Moderatorami wspólnych dyskusji byli ojcowie definitorzy.
Wzajemne zrozumienie, czy wręcz porozumienie były możliwe dzięki ciężkiej pracy
tłumaczy języków: hiszpańskiego, francuskiego, polskiego i chorwackiego. Tłumaczem na język polski był o. Andrzej Cekiera, sekretarz Konferencji Prowincjałów
Europejskich. We wszystkich konferencjach i rozmowach pojawiał się temat
autentyczności w przeżywaniu charyzmatu
karmelitańskiego i problem świadczenia
nim własnym życiem. Różne regiony Europy prezentowały stanowiska od „zamkniętego” – eremy, po bardziej „otwarte” –
intensywny apostolat. Ta różnorodność
sposobu przeżywania charyzmatu karmelitańskiego jest siłą zakonu.
Krakowską Prowincję Karmelitów Bosych
reprezentowało 6 osób: o Tadeusz Florek,
magister studentatu i junioratu, o. Andrzej
Cekiera, br. Jan Števkov, br. Tomasz
Kuzara, br. Tomasz Jankowski i br. Dawid
Kaczmarek. Po drodze do Rumunii odwiedzili oni klasztory braci w Banskiej Bistricy,
Starych Horach i karmelitanki bose w
Detvie. Na noc zatrzymali się w klasztorze
karmelitów bosych na Węgrzech w miejscowości Keszthely koło jeziora Balaton.
Następnego dnia, w piątek wieczorem,
dotarli do Snagova.
Oprócz zajęć formacyjnych i intelektualnych był czas na wydarzenia kulturalne i
rekreacyjne. W sobotę uczestnicy wysłuchali koncertu zorganizowanego przez
młodzież związaną z duszpasterstwem
karmelitańskim. W niedzielę udali się do
Bukaresztu, gdzie uczestniczyli w Mszy
Świętej celebrowanej w katedrze przez
arcybiskupa Ioana Robu, a po południu
udali się na zwiedzanie zabytków miasta.
Wieczorem polscy karmelici zaprezentowali film z tegorocznego Spotkania Młodych
ze Świętymi Karmelu, które miało miejsce
w Czernej. W poniedziałek wieczorem
odbyła się prezentacja wybranych prowincji.
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We wtorek po południu odbył się turniej
piłki nożnej. Polska reprezentacja (w ramach której Krakowską Prowincję reprezentował o. Tadeusz i br. Jan) zajęła drugie (po Chorwatach) miejsce. Wieczorem
odbyła się pożegnalna agapa.
Za: www.karmel.pl

Konsekracja franciszkańskiego
kościoła w St. Petersburgu
Konsekracja kościoła św. Antoniego z
Padwy odbyła się wczoraj w Petersburgu.
To już ósma świątynia katolicka w mieście
nad Newą. Uroczystości jej poświęcenia
przewodniczył kierujący moskiewską archidiecezją Matki Bożej abp Paolo Pezzi.
Kościół św. Antoniego należy do klasztoru
franciszkanów konwentualnych. W Petersburgu obecnych jest już wiele wspólnot
zakonnych, jednak ich członkowie mieszkają zwykle w blokach. Klasztor franciszkanów jest jednym z nielicznych w Rosji,
które mają tradycyjną strukturę. Został
wybudowany wraz ze świątynią w miejscu
zrujnowanej fabryki, którą 17 lat temu
nabyli franciszkanie z Polski. Prawdziwą
ozdobą kościoła jest ołtarz zrobiony z
dawnego relikwiarza, w którym przez kilka
lat spoczywały doczesne szczątki św.
Antoniego z Padwy.

„Dla nas, dla naszego zakonu jest na pewno ważne to, że kościół został poświęcony
po latach jego budowy – mówi o. Jacek
Ciupiński OFM Conv, asystent generała
Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych.
– Ważne jest to, że został poświęcony
wraz z ołtarzem, który rzeczywiście jest
relikwią św. Antoniego. Jest to dar miasta
Padwy, naszych braci z konwentu padewskiego, nie tylko dla naszych braci w Rosji,
ale dla całego Kościoła tutejszego”.
Kościół św. Antoniego gromadzi setki
wiernych podczas nabożeństw do św.
cudotwórcy. Przy klasztorze działa szkoła
społeczna Caritas, biblioteka i trzeci zakon
franciszkański. Katolicy Petersburga już
zwrócili się do swego ordynariusza z prośbą o ustanowienie kościoła św. Antoniego
sanktuarium. M. Fatiejew, Sankt Petersburg

Niespodziewana śmierć
prowincjala czeskich jezuitów
W wieku 45 lat zmarł nagle 3 września w
Dolnym Kubinie prowincjał słowackich
jezuitów ks. Peter Bujko SJ. W sobotę 31
sierpnia, z powodu pęknięcia aorty trafił do
szpitala.

Peter Bujko urodził się w mieście Vranov
nad Toplou 16 września 1968 roku, wkrótce po stłumieniu przez wojska sowieckie i
Układu Warszawskiego „praskiej wiosny”.

W 1990 roku wstąpił do seminarium duchownego w Spiskiej Kapitule, a w 3 lata
później – rozpoczął nowicjat u jezuitów. Po
święceniach kapłańskich w 1998 pracował
w domu rekolekcyjnym św. Ignacego w
Preszowie. W latach 2000-05 studiował w
wyższej szkole jezuitów Sankt Georgen we
Frankfurcie nad Menem, uzyskując licencjat i doktorat na podstawie prac z dziedziny dogmatyki i duchowości ignacjańskiej.

Po powrocie do ojczyzny został ojcem
duchownym braci kleryków w Bratysławie i
wykładał dogmatykę. Zajmował się tym
także po powrocie ze studiów uzupełniających w Dublinie. 13 lipca 2009 generał
jezuitów ks. Adolfo Nicolas mianował 40letniego wówczas kapłana przełożonym
słowackiej prowincji zakonu. Urząd ten ks.
Bujko objął 31 października tegoż roku w
Bratysławie.
Uroczystości pogrzebowe ojca prowincjała
rozpoczną się 7 września o godz. 11.00 w
stołecznym kościele jezuitów. Mszy św.
żałobnej będzie przewodniczył metropolita
bratysławski abp Stanislav Zvolenský, a
homilię wygłosi sekretarz Kongregacji
Kościołów Wschodnich, Słowak abp Cyril
Vasiľ SJ. Następnego dnia o godz. 15.30 w
rodzinnej miejscowości Nová Kelča w
powiecie Vranov nad Topľou rozpocznie
się Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem metropolity koszyckiego abp. Bernarda Bobera. Tam też zostanie pochowany prowincjał słowackich jezuitów.
Za: www.deon.pl

O. Pio doktorem Kościoła?

Włoscy kapucyni zabiegają o nadanie Ojcu
Pio tytułu doktora Kościoła. Rodzima prowincja świętego ustanowiła właśnie komisję, która przebada jego życie i dokonania,
by na ich podstawie ubiegać się u Papieża
o przyznanie tego wyjątkowego tytułu.

Prowincjał o. Francesco Colacelli przyznaje, że jest to trudne zadanie. Wystarczy
przypomnieć, że do tej pory tytuł ten
otrzymało zaledwie 33 świętych. 17 kolejnych czeka w kolejce. O. Colacelli jest
jednak dobrej myśli, tym bardziej, że popularność Ojca Pio nie słabnie. W tym roku
odnotowano kolejny wzrost napływu pielgrzymów do San Giovanni Rotondo
Za: Radio watykańskie

Witryna tygodnia

FRANCISZEK: ŻYCIE-MIEJSCA-SŁOWA
Dlaczego Franciszek? Bo uratował Kościół
i odwrócił porządek zastanego świata, a
chrześcijanin bardzo potrzebuje, by coś go
wytrąciło z „wszystkowiedzenia” o Panu
Bogu. Biskup Grzegorz Ryś ma dar wcielania ducha św. Franciszka, czynienia go
konkretnym i prowokującym do zmiany
myślenia. Potrafi też uczynić ruch odwrotny – sprawić, że miejsca odległe w przestrzeni i czasie zaczynają mówić i odsłaniać swoją duszę. Ta dawna intuicja księdza, a obecnie biskupa Grzegorza zyskała
dziś potwierdzenie w wyborze imienia
przez następcę św. Piotra. Czytając tę
książkę, wchodzimy ze św. Franciszkiem w
jego świat i wyczuwamy, że Pan Bóg chce
nam powiedzieć coś bardzo ważnego o
sobie, o Kościele i o nas.

Książka składa się z dwóch części, które
korespondują ze sobą. Pierwszą stanowi
zapis rekolekcyjnych konferencji o życiu
św. Franciszka; druga jest swoistym
„przewodnikiem” po miejscach – Asyżu, La
Vernie, Greccio, Fonte Colombo i innych –
konkretne miejsca są przedstawione pod
kątem kolejnych konferencji. Książka bogata w liczne zdjęcia. Do publikacji dołączone są plany sanktuariów związanych z
życiem św. Franciszka (plany kościołów i
kaplic, układ fresków).
Książka jest dostępna w internetowej
księgarni www.e-serafin.pl
Za: www.kapucyni.pl

Zapowiedzi wydarzeń
Program pielgrzymki osób konsekrowanych do Sanktuarium Matki
Bożej Gostyńskiej
14 września 2013 r.

Przypominamy program pielgrzymki osób
konsekrowanych, która po raz piąty 14
września odbędzie się do Sanktuarium
Matki Bożej Gostyńskiej, prowadzonego
przez Księży Filipinów. Zachęcamy serdecznie do wzięcia udziału w tej pielgrzymce. Do Gostynia zaproszone są

wszystkie osoby konsekrowane z Polski
północno-zachodniej. Oto jej program:

Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

Godz. 10:00 – rozpoczęcie – Ks. Marek
Dudek- Superior Księży Filipinów
odsłonięcie obrazu Matki Bożej Świętogórskiej
Godzinki ku czci Matki Bożej
Konferencja – O. Wojciech Prus OP„Duch wyprowadził Jezusa na pustynię –
trudności życia konsekrowanego, jako
znaki podobieństwa do Zbawiciela”.

Godz. 12:00 – Msza Święta – przewodniczy Ks. Bp Jan Tyrawa – Bydgoszcz
procesja do grobu Sióstr Zakonnych,
które były internowane w czasach PRL-u i
wspólne odmówienie modlitwy Anioł Pański
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przerwa obiadowa
Godz. 14:30 – Bazylika

Świadectwo „ Żywa Wiara umacnia
nadzieję”
Wspólne wyznanie Credo
Nieszpory
Godz. 16:00 – Zakończenie Pielgrzymki
.

Program ogłoszenia kościoła
salwatorianów w Trzebinii bazyliką
Ojciec Święty Benedykt XVI wyróżnił kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa
oraz Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w
Trzebini tytułem Bazyliki Mniejszej. Uroczyste ogłoszenie nominacji papieskiej
nastąpi w najbliższą sobotę, dnia 14 września 2013 r. o godzinie 21.00, podczas
Czuwania Fatimskiego. Poniżej znajduje
się plan szczegółowy Triduum oraz samej
uroczystości.

TRIDUUM PRZED UROCZYSTOŚCIĄ
OGŁOSZENIA BAZYLIKI
Środa 11.09.2013
18.00 – Msza św. z kazaniem w int. Budowniczych, Fundatorów, Przyjaciół i Dobrodziejów Sanktuarium i Klasztoru oraz w
intencjach poleconych przez wstawiennictwo MB Fatimskiej
Po Mszy św. Uroczysta Nowenna do Matki
Bożej Fatimskiej
Czwartek 12.09.2013
18.00 – Msza św. z kazaniem w int. o
nowe powołania kapłańskie, zakonne
misyjne oraz o świętość życia kapłanów
oraz osób konsekrowanych.
19.00 – Nabożeństwo powołaniowe

18.00 – Msza św. z kazaniem za ++ budowniczych kościoła, fundatorów, parafian
sympatyków trzebińskiego Sanktuarium,
salwatorianów, biskupów, papieży
19.00 – Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
Plan uroczystości:
19.00 Droga Krzyżowa
20.00 Konferencja
20.45 Uroczyste przejście z domu rekolekcyjnego do Bazyliki
21.00 Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem
J.Em. Kard. Stanisława Dziwisza
22.15 Procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej
23.00 – 4.30 Czuwanie Fatimskie

Piątek 13.09.2013

Zapowiedź specjalna

XXXI Pielgrzymka Braci Zakonnych na Jasną Gorę
Zaproszenie
W dniach 14 – 16 października 2013 r. na
Jasnej Górze, u stóp naszej Matki i Królowej, odbędzie się kolejna XXXI Pielgrzymka Braci Zakonnych.

Program
14 października /poniedziałek/
21.00 Apel Jasnogorski
15 października /wtorek/

W imieniu Konsulty Wyższych Przełożonych, zapraszam Braci ze wszystkich
Wspólnot Zakonnych na duchowe spotkanie z Maryją.
Hasłem tegorocznej Pielgrzymki jest
„Wierność Bogu i powołaniu w życiu zakonnym”.
W Roku Wiary powyższe słowa jeszcze
bardziej uświadamiają nam, jak istotną rolę
pełnią Bracia w Zakonie i w Kościele –
spotkanie to będzie doskonałą okazją do
umocnienia w powołaniu, okazją do zgłębiania tożsamości oraz do odkrywania na
nowo misji i posłannictwa jakie mają do
spełnienia Bracia Zakonni w Kościele i w
świecie.

8.30 Jutrznia – przewodniczą Bracia Benedyktyni
Konferencja - Aula O.Kordeckiego – prowadzi br. Albert Dorociak
12.00 – Msza Św. wspólna z wyższymi
przełożonymi – Kaplica Matki Bożej –
przew. i homilia Metropolita Częstochowski
Abp Wacław Depo
13.00 – Obiad
15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego –
prowadzą Bracia Serca Jezusowego

Z braterskim pozdrowieniem i nadzieją na
spotkanie
br. Eugeniusz Kret OH
Prowincjał Zakonu Bonifratrów
Przew. Komisji d/s Braci Zakonnych

18.30 Koncert „Pieśni Sakralne” –na
Wałach Jasnogórskich
Wystąpią: Alicja Majewska i Włodzimierz
Korcz oraz Strzyżowski Chór Kameralny
p/d
Grzegorza Oliwy. Na koncert serdecznie zapraszamy nasze rodziny i naszych przyjaciół
- kolacja
21.00 Apel Jasnogórski wspólnie z przełożonymi wyższymi – nowy przewodniczący KWPZM
16 października /środa/

Szczególnym akcentem naszej pielgrzymki
będzie rozpoczęcie peregrynacji Obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej w klasztorach męskich w Polsce.
Zatem, gorąco proszę o poinformowanie i
zaproszenie Braci swojej Wspólnoty, jak
również umożliwienie Im jak najliczniejszego udziału w pielgrzymce – podczas spotkania będzie zbierana ofiara na koszty
funkcjonowania naszej Komisji i koszty
spotkan Braci.

cia Albertyni i B. Chrystusa Cierpiącego,
do Stacji VIII — Bracia Werbiści i Jezuici,
do Stacji IX — Bracia Karmelici i Franciszkanie, do Stacji X — Bracia Salwatorianie i
Reformaci, do Stacji XI — Bracia Benedyktyni i Cystersi, do Stacji XII — Bracia Oblaci i Marianie, do Stacji XIII Bracia Orioniści
i Chrystusowcy, do Stacji XIV — Bracia
Klaretyni i Pasjoniści, do Bazyliki — Bracia
Paulini

Droga Krzyżowa —Na Wałach J. – Rozważania: Bracia Dominikanie
Krzyż do poszczególnych stacji niosą:
Z Bazyliki do Stacji I — Bracia Paulini, do
Stacji II — Bracia Salezjanie i Michalici, do
Stacji III — Bracia Filipini i Pasjoniści, do
Stacji IV — Bracia Sercanie i Bracia Serca
Jezusowego, do Stacji V — Bracia Bernardyni i Dominikanie, do Stacji VI — Bracia
Kamilianie i Bonifratrzy, do Stacji VII Bra-
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8.30 – Jutrznia + Konferencja – prowadzi
ks. Tomasz Bajda MI
11.00 - Konferencja na rozpoczęcie peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w klasztorach męskich w Polsce – Bp
Pacyfik Dydycz OFMCap
12.00 Msza św. wspólna z przełożonymi
wyższymi oraz odnowienie profesji zakonnej - Kaplica Matki Bożej – Bp Pacyfik
Dydycz OFMCap, oprawa liturgiczna Mszy
św. Bracia Paulini
Krótkie nabożeństwo na rozpoczęcie peregrynacji w klasztorach
Zakończenie

Odeszli do Pana

ŚP. KS. STANISŁAW PLANTA (1930-2013) SDS
Dnia 1 września 2013 roku, w zakładzie
sióstr boromeuszek w Trzebnicy, odszedł
do Pana – w 83 roku życia, 59 roku kapłaństwa i 41 roku życia zakonnego –
salwatorianin Ks. Stanisław Planta. Jego
pogrzeb odbędzie się w dniu 5 września
br. o godz. 11.00 w kościele p.w. Boskiego
Zbawiciela w Krakowie. Zostanie pochowany w grobowcu zakonnym na Cmentarzu Salwatorskim.

Dekretem przełożonych z dnia 19 września
1955 roku ks. Stanisław Planta został
przeniesiony do parafii p.w. NMP Królowej
Polski w Bielsku-Białej, gdzie posługiwał
jako wikariusz i katecheta w latach 19551957. W roku 1957 został skierowany do
pobliskiej parafii p.w. NMP Królowej Świata
w Mikuszowicach Śląskich, gdzie do 1960
roku zaangażowany był w posługę duszpasterską i katechizację.

Ks. Stanisław Planta urodził się dnia 20
kwietnia 1930 roku w miejscowości Rzozów, położonej niedaleko Skawiny, w
archidiecezji krakowskiej. Był najstarszym
synem Piotra i Zofii zd. Kotula. W latach
1937-1944 uczęszczał do szkoły podstawowej w Rzozowie-Radziszowie. W dniu
18 czerwca 1944 roku został przyjęty do
internatu salwatorianów w Krakowie, gdzie
kontynuował naukę w gimnazjum.
W dniu 8 września 1947 roku Stanisław
Planta został przyjęty do nowicjatu i odbywał formację w domu zakonnym w Bagnie.
Otrzymał wówczas imię zakonne: Klemens. Pierwszą profesję złożył w dniu 8
września 1948 roku w Bagnie. W latach
1948-1949 przebywał w domu zakonnym
w Mikołowie. Następnie kontynuował swoją
formację zakonną i naukę w liceum ogólnokształcącym w Krakowie. W dniu 21
września 1950 roku zdał pomyślnie egzamin maturalny w Krakowie. Alumn Klemens Planta kontynuował formację intelektualną, studiując filozofię i teologię w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po
likwidacji wydziału teologicznego przez
władze komunistyczne w 1954 roku dokończył studia u O.O. Dominikanów. Wieczystą profesję zakonną złożył w dniu 8
września 1951 roku w Krakowie. Święcenia diakonatu przyjął z rąk bpa Franciszka
Jopa w dniu 3 kwietnia 1954 roku w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w dniu
8 grudnia 1954 roku w Krakowie z rąk bpa
Stanisława Rosponda. Po święceniach
przebywał w domu zakonnym w Krakowie
przy ulicy Łobzowskiej 22.

następnym roku, dekretem z dnia 7 września 1967 roku, przełożony prowincjalny
ks. Marek Piątkowski powierzył mu obowiązki ojca duchownego w wyższym seminarium duchownym w Bagnie. W dniu 17
września 1968 roku został mianowany
spowiednikiem nowicjatu w Bagnie. W dniu
10 marca 1969 roku ks. Planta został
zwolniony z pełnienia obowiązków ojca
duchownego w wyższym seminarium
duchownym w Bagnie. W 1970 roku opuścił on zgromadzenie salwatorianów i
przeszedł do stanu świeckiego.
W dniu 10 lipca 1988 roku rozpoczął starania o ponowne przyjęcie do Towarzystwa
Boskiego Zbawiciela. Starania te zakończyły się pomyślnie w dniu 28 stycznia
1994 roku. Zgodnie z ustaleniami ks. Stanisław Planta powrócił do polskiej prowincji
salwatorianów i został skierowany, zgodnie
z własną prośbą, do pracy misyjnej w
Tanzanii.

W 1960 roku ks. Stanisław otrzymał zgodę
przełożonych zakonnych na rozpoczęcie
studiów z zakresu filologii romańskiej na
Uniwersytecie Warszawskim, które zakończył stopniem magistra. W związku z tym
w latach 1960-1966 przebywał w domu
zakonnym przy ul. Olimpijskiej 84 w Warszawie. W okresie studiów ks. Planta
wyjechał w 1963 roku do Paryża, gdzie
doskonalił znajomość języka francuskiego.
Dekretem z dnia 17 sierpnia 1966 roku
został przeniesiony do domu zakonnego w
Bagnie, gdzie powierzono mu obowiązki
lektora języka francuskiego i angielskiego
oraz wykładowcy logiki w wyższym seminarium duchownym salwatorianów. W
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Przybył do Afryki w dniu 1 października
1990 roku i po kursie języka suahili przebywał w domu formacyjnym w Namiungo,
gdzie uczył języka angielskiego nowicjuszy
i kandydatów. W latach 1994-1997 ks.
Planta posługiwał jako wikariusz w parafii
p.w. św. Maurusa w Kurasini Dar es Salaam. Następnie w latach 1997-2000 pełnił
obowiązki proboszcza w parafii Chiungutwa, w diecezji Tunduru-Masasi. W latach
2000-2002 posługiwał w parafii Nakapanya. Następnie został mianowany wikariuszem w Lupaso, gdzie apostołował w
latach 2002-2006. W 2007 roku został
mianowany kapelanem sióstr salwatorianek w Migongo Masasi. Jednak dwa lata
później z powodu pogarszającego się
stanu zdrowia musiał przenieść się do Dar
es Salaam. Powrócił jeszcze na krótki czas
do swoich obowiązków w Migongo Masasi,
lecz wkrótce musiał udać się na leczenie
do Dar es Salaam. W 2013 roku powrócił
do Polski w celu leczenia licznych schorzeń. Opracował: Ks. Ireneusz Kiełbasa
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