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Wiadomość tygodnia

MARYJA ROZPOCZĘŁA PIELGRZYMOWANIE
We środę 16 października rozpoczęła się
peregrynacja obrazu Czarnej Madonny po
klasztorach zakonów męskich w Polsce.
Kopię wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej ofiarował zakonnikom 50 lat
temu Prymas Tysiąclecia Stefan kard.
Wyszyński.
Nowy przewodniczacy Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w
Polsce o. Janusz Sok CSsR powiedział na
Jasnej Górze, że ta peregrynacja „ma być
dla osób konsekrowanych czasem nawrócenia i wsłuchiwania się w Maryję“.
Prowincjał kapucynów o. Jacek Waligóra,
który do 15 października pełnił obowiązki
przewodniczącego Konferencji uważa, że
pojawił się szereg nowych zagrozeń,
uderzających z całą bezwzględnością w
człowieka i w jego odniesieniu do Boga.
Dotykają one także życia konsekroawanego, a w szczególności jego fundamentalnego wymiaru, jakim jest życie wspólne.
„Indywidualizm, samorealizacja za wszelką cenę, dyktatura relatywizmu, konsumizm i hedonizm dominujące we współczesnej kulturze, przenikają niestety do
życia naszych wspólnot i mają bezpośredni wpływ na naszą mentalność“ – twierdzi
kapucyn. O. Waligóra w specjalnym liście
do osób konsekrowanych życzy, aby
obecność Maryi w domach zakonnych
sprawiła, że „cud przemiany serc zaowocuje postawą słuchania i wiary w Syna“.
„Niech da nam siłę i odwagę do szukania
coraz głębszej odpowiedzi na nasze powołane wśród Ludu Bożego“ – dodaje
zakonnik.

temu, którego jesteś Matką. Chcemy
odtąd wszystko czynić z Tobą, przez
Ciebie i dla Ciebie“ – mówił przewodniczący Konferencji.
Obraz najpierw powędrował do klasztoru
kapucynów w Częstochowie. „Peregrynować będzie przez trzy lata“, jak powiedział
nam sekretarz generalny Konferencji o.
Kazimierz
Malinowski.
Franciszkanin
tłumaczył, że ma być to czas refleksji nad
zakonną tożsamością i posłannictwem we
współczesnycm świecie oraz „przygotowanie do 1050. rocznicy Chrztu Polski“.

Nowy przewodniczący – redemptorysta o.
Sok zawierzył Matce Bożej wszystkie
wspólnoty zakonne i oddał je w Jej macierzyńską opiekę.

Wczęśniej specjalnie słowo i okolicznościowe kazanie do wyższych przełożonych
i braci zakonnych wygłosił bp Antoni Pacyfik Dydycz. Drohiczyński ordynariusz
wywodzi się bowiem z Zakonu Kapucynów
i niegdyś był przewodniczącym zakonnej
konsulty.

„Ochotnym sercem oddajemy się Tobie w
niewolę miłości. Pozostawiamy Ci zupełną
swobodę posługiwania się nami dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świę-

Biskup podziękował przełożonym zakonnym za tę inicjatywę, bo jak zaznaczył,
wpisuje się ona w program formacyjny
osób konsekrowanych.
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Kaznodzieja zachęcał, aby na co dzień
praktykować „apostolstwo obecności“ czy
to w szkole, czy konfesjonale, czy klasztorze. Aby mieć czas i cierpliwość dla ludzi.
Aby potrzebujący znajdowali u zakonników pomoc i poradę.
W Polsce jest 61 zakonów męskich, liczących w sumie 12,500 członków. Ich wyżsi
przełożeni tworzą Konferencję, która jest
kościelną osobą prawną kolegialną powołaną do istnienia przez Stolicę Apostolską i
podlega Kongregacji ds. Instytutów Życia
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia
Apostolskiego. W tym roku obchodzi 65lecie swojego istnienia.
Głównym celem Konferencji Wyższych
Przełożonych Zakonów Męskich w Poslce
jest koordynacja zamierzeń mających na
celu rozwój życia zakonnego w Polsce,
wspieranie wzajemnej współpracy i pomocy między instytutami zakonnymi oraz
umacnianie więzów solidarności i komunii
między nimi. JMS

Wiadomości krajowe
Nowa Konsulta zakonów męskich w
Polsce
W pierwszym dniu Konferencji Wyższych
Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce
generałowie, opaci, prowincjałowie, inspektorzy, wizytatorzy i przeorzy wybrali
nową Konsultę na trzyletnią kadencję.

krowanego i Stowarzyszenia Życia Apostolskiego w Polsce. Tegoroczna pielgrzymka braci zbiegła się w czasie ze
spotkaniem wyższych przełożonych odpowiedzialnych za wspólnoty życia konsekrowanego w ramach 131. Zebrania Plenarnego Konsulty Wyższych Przełożonych
Zakonów Męskich. Uczestniczyli w nim
generałowie, opaci, prowincjałowie, inspektorzy i wizytatorzy męskich zgromadzeń zakonnych, w sumie ok. 70 osób.
Przeżywając Rok Wiary szczególnie
uświadamiany sobie, jak istotną rolę pełnią
Bracia zakonni w Kościele i w świecie.
Bracia nie przyjmują święceń kapłańskich,
na co dzień pracują m.in. jako katecheci,
posługują w zakrystiach, w domach zakonnych, opiekują się chorymi i niepełnosprawnymi.

Przewodniczącym został redemptorysta o.
Janusz Sok CSsR, zastępcą - marianin
ks. Paweł Naumowicz MIC, który równocześnie będzie się zajmował problematyka
powołaniową. Członkami Konsulty zostali:
salezjanin ks. Dariusz Bartocha SDB odpowiedzialny za sprawy misyjne, franciszkanin o. Antonin K. Brząkalik OFM problematyka apostolstwa zakonów, benedyktyn br. Izaak Rafał Kapała OSB – podejmie animację braci zakonnych, zmartwychwstaniec ks. Wiesław Śpiewak CR,
który będzie się zajmował pracą zakonów
wśród Polonii, jezuita o. Tomasz Kot SJ –
formacja i życie zakonne, michalita ks.
Kazimierz Radzik CSMA odpowiedzialny
za problematykę prawną i cysters o. Piotr
Chojnacki OCist, który zajmie się formacją
liturgiczną zakonów.
Z zakonnikami we wtorek 15 październikaspotkał się na mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Czarnej Madonny metropolita
częstochowski.
Abp Wacław Depo życzył przełożonym,
aby Maryja prowadziła ich ku głębszej
wierze. „Zachowajmy w sercu prymat życia
konsekrowanego. Prośmy Maryję wzór
życia oddanego Bogu, abyśmy odważni
wobec świata składali świadectwo Chrystusowi i Jego Ewangelii, niosąc nadzieję
wszystkim – cierpiącym, zrozpaczonym,
łaknącym prawdy, wolności i pokoju”. red

31. Pielgrzymka Braci zakonnych
na Jasną Górę
W dniach 14-16 października 2013 r.,
odbyła się na Jasnej Górze 31. Pielgrzymka Braci Zakonnych. Hasłem tegorocznej
pielgrzymki była „Wierność Bogu i powołaniu w życiu zakonnym”. W spotkaniu udział
wzięło ok. 500 braci (w tym 10 braci pallotynów), reprezentujących różne zakony,
zgromadzenia oraz Instytuty Życia Konse-

Pielgrzymka rozpoczęła się w poniedziałek
wieczorem – Apelem Jasnogórskim, prowadzonym przez Księdza Prowincjała
Redemptorystów Przewodniczącego Konsulty Wyższych Przełożonych.
We wtorek, tradycyjnie dzień rozpoczęto
Jutrznią prowadzoną przez Braci Benedyktynów. W godzinach przedpołudniowych
wysłuchano konferencji dominikanina br.
Alberta Dorciaka.
W godzinach popołudniowych Uczestnicy
obu spotkań zgromadzili się przed Cudownym Obrazem Matki Bożej na Eucharystii,
której przewodniczył abp Wacław Depo,
metropolita częstochowski. W homilii ks.
Arcybiskup przypomniał: Mówił do nas
Benedykt XVI: to nie wy szukaliście tej
drogi, ale to Jezus was powołał, to Jezus
zaprosił was do głębszego z Nim zjednoczenia. W sakramencie Chrztu Świętego
wyrzekliście się szatana i jego dzieł, i
otrzymaliście łaski potrzebne do życia
chrześcijańskiego i świętości. W chwili
profesji zakonnej lub przyrzeczenia łaska
wiary pozwoliła pełniej przylgnąć do tajemnicy Serca Jezusowego. W naszej odpowiedzi wiary winniśmy więc dostrzec piękno, wielkość i trud naszego powołania.
W godzinie miłosierdzia Bracia odmówili
Koronkę do Miłosierdzia Bożego pod
przewodnictwem Braci ze Zgromadzenia
Serca Jezusowego.
Po koronce na wałach odprawiona została
Droga Krzyżowa, poprowadzona przez
Braci Dominikanów. Tradycją lat ubiegłych
Bracia nieśli krzyż od stacji do stacji.
Wieczorem na wałach odbył się koncert
„Pieśni sakralne” w wykonaniu Alicji Majewskiej, Włodzimierza Korcza i Strzyżowskiego chóru Kameralnego pod dyrekcją
Grzegorza Oliwy. Drugi dzień zjazdu zakończono Apelem Jasnogórskim.
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Trzeci dzień zjazdu rozpoczęto poranną
modlitwą brewiarzową i konferencją ks.
Tomasza Bajdy MI.

Spotkanie było także przygotowaniem do
rozpoczynającej się peregrynacji kopii
obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w
klasztorach męskich w Polsce. Konferencję na ten temat wygłosił ks. bp Antoni
Pacyfik Dydycz OFMCap. Ikonę ofiarował
polskim zakonnikom Prymas kard. Stefan
Wyszyński w 1963 r., jako dar na 1000lecie chrztu Polski. Po raz pierwszy nawiedzała klasztory w latach 1963-66. Obraz w
ciągu trzech lat nawiedzi prawie 900 zakonnych wspólnot domowych.
Punktem kulminacyjnym ostatniego dnia
zjazdu była koncelebrowana Msza św.
wspólna z przełożonymi wyższymi, pod
przewodnictwem bp Antoniego Pacyfika
Dydycza. Oprawę liturgiczną zapewnili
Bracia Paulini. W czasie Mszy św. Bracia
odnowili swoje śluby zakonne.
Bracia powrócili ze spotkania umocnieni,
ze świadomością swojej tożsamości, pełni
nadziei i postanowień. Br. Adam Fułek
SAC
Za: InfoSac

Na Jasnej Górze noc czuwania w
intencji Polonii
Jasnogórska noc czuwania w intencji
Polonii świata i jej duszpasterzy odbywala
się na Jasnej Górze z piątku na sobotę –
18/19 listopada. 28-me już z kolei jasnogórskie spotkanie zorganizowali księża z
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii
Zagranicznej. W modlitwie za Polaków
rozsianych po całym świecie wzięło udział
ponad 1,6 tys. osób. Spotkaniu przyświecało hasło: „Rodacy, strzeżcie się niewiary
i jej propagandy!” (z przemówienia radiowego sł. Bożego kard. A. Hlonda w dn. 28
września 1939 r.) Szczególną modlitwą
zostali otoczeni ci, którzy w ostatnich latach wyjechali, aby za granicą szukać
swojego szczęścia i lepszych warunków
życia.
Na jasnogórskie spotkanie przyjechali
pielgrzymi m.in. z Niemiec, Węgier, Francji, Belgii, Luksemburga, Włoch, Białorusi i
Ukrainy. Obecni byli księża i klerycy ze
zgromadzenia chrystusowców, ich bliscy i

przyjaciele, siostry ze zgromadzenia Misjonarek Chrystusa Króla, wierni z parafii
prowadzonych
przez
chrystusowców,
przedstawiciele Polskich Misji Katolickich,
a także osoby z całej Polski, które modlą
się za bliskich, przebywających za granicą.
Jasnogórskie spotkanie rozpoczęło się o
godz. 18.00 w Sali o. Kordeckiego. Po
części oficjalnej, miał miejsce koncert
Marcina Stycznia – wokalisty i kompozytora. O godz. 20.00 pielgrzymi zebrali się w
Kaplicy Matki Bożej, gdzie zostali powitani
przez o. Sebastiana Mateckiego, podprzeora Jasnej Góry. Modlitwie Apelu Jasnogórskiego
przewodniczył ks.
Wiesław
Wójcik TChr, dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego

O północy Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej
przewodniczył ks. Ryszard Głowacki,
Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego. Homilię wygłosił ks. Bogusław
Burgat, wikariusz generalny Towarzystwa
Chrystusowego.
„Naszemu modlitewnemu czuwaniu przyświecają dzisiaj słowa Prymasa Polski
kard. Augusta Hlonda: ‘Rodacy, krzesi się
niewiarę i jej propagandę’. Przed obliczem
Jasnogórskiej Pani schodzą się dzisiejszego wieczoru nasze pielgrzymie drogi, to
Ona, Pani tego miejsca, zaprosiła nas do
siebie, i to Ona nas dzisiaj do siebie przyprowadziła. Oczekuje i pragnie naszej
wspólnej modlitwy i naszej jedności. Ta
modlitwa, tu dzisiaj wspólna w jasnogórskim klasztorze, ta modlitwa, która nas
codzienne jednoczy, kiedy indywidualnie
się modlimy, jest naszą najlepszą obroną i
tarczą, przeciwko temu niebezpieczeństwu, o którym mówił kard. Hlond – powiedział w homilii ks. Bogusław.
Aż do rana trwała na Jasnej Górze modlitwa w intencji Polonii świata i jej duszpasterzy. Nabożeństwo za Ojczyznę poprowadziło duszpasterstwo młodzieżowe z
Niemiec, nabożeństwo za rodziny doświadczone rozłąką emigracyjną – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przy parafii
pw. Chrystusa Króla Wszechświata w
Stargardzie Szczecińskim. Drogę Krzyżową na zakończenie modlitwy poprowadzili
pielgrzymi z Ukrainy.
Więcej na: www.jasnagora.com

Tysiące pielgrzymów w salwatoriańskim sankturarium w Trzebnicy
W ciągu czterech dni Międzynarodowe
Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy

nawiedziło kilkanaście tysięcy osób. Mszy
św. wieńczącej tegoroczne obchody ku
czci patronki Śląska przewodniczył bp Jan
Kopiec.
W homilii ordynariusz gliwicki przypomniał
życiorys świętej, podkreślając, że bez
względu na miejsce gdzie przebywała,
najważniejsza była dla niej wierność określonym wartościom.
- Przyszło jej żyć we Wrocławiu, a później
w Trzebnicy. Ta geografia świętości Jadwigi jest niezwykle cennym elementem
wskazującym, że dla Boga nie ma granic.
Wszędzie można realizować swoje powołanie do wielkości, świętości i doskonałości
– mówił biskup, dodając, że księżna wpływała na swojego męża Henryka, by tworzył
sprawiedliwe prawa i szanował poddanych.
– Kiedy trzeba było bronić prawa i sprawiedliwości nie wahała się, nawet wskazując innym książętom, że postąpili niewłaściwie – zaznaczył bp Kopiec. Podkreślił
przy tym, że kiedy przygotowywano proces
kanonizacyjny księżnej, zwrócono uwagę
na jej cierpliwość, godziny spędzone na
modlitwie i troskę o potrzebujących. –
Widzimy ją wśród biednych i ubogich,
więźniów i tych, którzy sobie sami rady dać
nie potrafią – mówił hierarcha, dopowiadając, że Jadwiga realizowała w swoim życiu
wezwanie Jezusa, by czynić dobro i w ten
sposób zmieniać świat. – Gdyby tak każdy
z nas rozumiał swoje chrześcijaństwo, jaki
piękny byłby ten świat – spuentował biskup
gliwicki.
W ciągu czterech dni uroczystości ku czci
patronki Śląska jej grób nawiedziło kilkanaście tysięcy Dolnoślązaków. Podsumowując tegoroczne obchody salwatoriański
proboszcz ks. Jerzy Olszówka podkreśla
rosnącą popularność pieszej pielgrzymki z
Wrocławia oraz stosunkowo młodą, ale
rozwijającą się pielgrzymką trzebniczan. –
Zawsze mieszkańcy Trzebnicy gubili się w
tłumie pielgrzymów, a od trzech lat święta
jest oficjalnie patronką naszego miasta –
mówi proboszcz.
Ks. Jerzy dodaje, że coraz więcej ludzi
młodych czuje więź ze świętą Jadwigą. –
Czasem mogłoby się wydawać, że to
jedynie ludzie starsi żyją kultem świętych.
Nasze sanktuarium jest tego zaprzeczeniem – zaznacza.
Za: www.deon.pl

Spotkanie odpowiedzialnych za
animację nowych powołań
Ogólnopolska Kongregacja Odpowiedzialnych za Duszpasterstwo Powołań trwała
na Jasnej Górze w dniach 18-20 października. Hasło spotkania brzmiało: ‘Światowe
Dni Młodzieży a duszpasterstwo powołań’.
W kongregacji uczestniczyli kapłani diecezjalni i zakonni, siostry i bracia zakonni,
przedstawiciele instytutów świeckich i
zakonów bezhabitowych – wszyscy ci,
którzy są odpowiedzialni za nowe powoła-
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nia. Organizatorem spotkania jest Krajowa
Rada Duszpasterstwa Powołań.
„Zawsze dwa razy w roku jest spotkanie
wszystkich duszpasterzy, którzy zajmują
się powołaniami. Obecne spotkanie wypadło tuż po Światowych Dniach Powołań –
mówi ks. Czesław Parzyszek, pallotyn,
członek Krajowej Rady Duszpasterstwa
Powołań – Ja ciągle powtarzam i będę
powtarzał, że w naszym kraju nie ma kryzysu powołania do kapłaństwa, czy do
życia konsekrowanego, ale jest kryzys
powołanych, bo Pan Bóg powołuje, tylko
jest kryzys odczytania powołania. Mimo, że
jest atak na Kościół, że wszyscy nie sprzyjają temu, ani rodzina: ‘a po co ty tam
pójdziesz’, zwłaszcza w czasie dzisiejszej
nagonki, wydaje mi się, że jest Boża łaska
i Bóg działa, i są ludzi odważni, którzy
jednak mówią Panu Bogu ‘tak’, świadczy o
tym to, że w seminariach i rodzinach zakonnych jest więcej niż w zeszłym roku. To
nie jest działanie kogoś od zewnątrz, tylko
od wewnątrz, działanie Pana Boga, a ten
działa na różny sposób”.
Mszy św. w piątek, 18 października przewodniczył i homilię wygłosił bp Marek
Solarczyk, bp pomocniczy diec. warszawsko-praskiej, delegat Episkopatu ds. Powołań. Słowa powitania w imieniu Jasnej
Góry wypowiedział o. Wojciech Dec, jasnogórski referent ds. powołań: „Niech
Maryja wyprasza tym, którzy myślą o drodze powołania kapłańskiego, zakonnego,
łaskę wiary i odwagę w pójściu za Chrystusem, i niech wyprasza nam światło
Ducha Świętego, byśmy umieli być tymi
narzędziami, które pokornie pomogą rozeznać to, co jest wolą Bożą dla innych” –
mówił o. Wojciech.

„To, co dzisiaj przypomina Ewangelia,
pokazuje ten moment, kiedy Jezus powołuje swoich robotników. Kiedy stajemy tutaj
w tej wspólnocie referentów odpowiedzialnych za powołanie, stajemy przecież z tym
głębokim przeświadczeniem, że dotykamy
właśnie takiej tajemnicy, oto Chrystus
powołuje. A to, co jest doświadczeniem
robotnika powołanego i posłanego przez
Boga, to jest ta niesamowita szansa, ale i
wielkie wyzwaniem, aby być wiernym temu
wyzwaniu, które Chrystus przekazał, aby
wiernie i z całą pokorą nieść to, co jest
Jego prawdą, ale i to, co jest Jego mocą.
Dlatego potrzeba nam takiego czasu, i
takiego dnia i takiej refleksji, jaka tutaj nam
dzisiaj towarzyszy, właśnie tego, abyśmy
potrafili być tymi, którzy zatrzymają się,
którzy usłyszą, którzy odnowią w sobie to

głębokie przeżywanie, nie tylko w przeżywaniu powołania kapłańskiego, zakonnego, ale również przeżywania powołania
małżeńskiego i życia w rodzinie – podkreślał bp Marek Solarczyk – Dzisiaj jesteśmy
tutaj, aby nie tyle dokonać refleksji w naszym umyśle, jesteśmy tutaj, aby na nowo
stanąć przy Bogu, który powołał i Bogu,
który powołuje, aby stanąć również duchowo z każdym, który przeżywa tę tajemnicę decyzji, wyboru, aby pójść drogą, ale i
również na niej wytrwać, aby umieć odnaleźć sens i nadzieję w tym, co on przeżywa, czego doświadcza, co świat mu proponuje. Dzisiejszy patron św. Łukasz jest
niesamowitym znakiem i przykładem,
warto przyjąć to powołanie, które Bóg daje
za pośrednictwem i w znakach i świadectwie innych, ale przede wszystkim warto i
należy odczytać w tym Boże Słowo, Boże
prowadzenie, i Boże dzieło”.
Więcej na: www.jasnagora.com

Nowe sanktuarium redemptorystów w
Elblągu
W sobotę 19 października zostało ustanowione sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Elblągu. Uroczystej Mszy
św. z licznym udziałem kapłanów diecezji
elbląskiej, kapłanów zakonnych i redemptorystów przewodniczył ks. biskup ordynariusz Jan Styrna. Świątynia wypełniona
była po brzegi wiernymi z różnych parafii
Elbląga oraz przybyłymi z innych miejscowości.

Kazanie podczas sobotniej uroczystości
wygłosił prowincjał redemptorystów o.
Janusz Sok dziękując zebranym za wrażliwość ich wiary i ufne modlitwy, które
przyczyniły się do utworzenia nowego
sanktuarium. – To sanktuarium, choć
wybrane przez Boga, bez waszej wiary by
tu nie powstało. Potrzeba Pana Boga, ale
potrzeba też wiary człowieka. Potrzeba, by
posadzka w tym świętym miejscu wytarta
była waszymi kolanami, a mury ogrzane
waszą modlitwą, i tym przekonaniem, że
chcecie, by to miejsce nazwane było sanktuarium – powiedział o. Janusz Sok. Podkreślił też znaczenie modlitwy w życiu
człowieka, zauważając, że jest ona zwyczajnym codziennym rozmawianiem z
Panem Bogiem.
Dekret ustanowienia nowego sanktuarium
przy kościele parafialnym pw. Matki Bożej
Królowej Polski w Elblągu wydał 1 stycznia
br. ks. bp Jan Styrna. Odpowiedział tym
samym na prośbę prowincjała redemptorystów z 27 listopada 2012 r., w której
przedstawił on pasterzowi diecezji pragnienie wyrażone przez miejscową wspól-

notę redemptorystów i wiernych przybywających do kościoła Matki Bożej Królowej
Polski.
Posługę duszpasterską w tej parafii pełnią
redemptoryści, którzy przybyli do Elbląga
w 1957 roku wraz z ikoną Matki Bożej
Nieustającej Pomocy. Są oni świadkami
żywego kultu maryjnego związanego z tą
ikoną, który przejawia się m.in. poprzez
nabożeństwo
Nowenny
Nieustannej.
Pierwszą Nowennę przed obrazem Matki
Bożej Nieustającej Pomocy w Elblągu
przeprowadził o. Stanisław Szczurek 8
września 1957 roku. Od tego czasu jest
ona odprawiana w każdy wtorek i cieszy
się licznym udziałem wiernych. Kult maryjny najpierw w kościele rektoralnym, a od
1975 r. parafialnym, rozwijał się z roku na
rok. W pewnym okresie odprawiano nawet
dwie Nowenny. Na nabożeństwa przychodzili nie tylko parafianie, ale również wierni
nawet z najdalszych dzielnic Elbląga i
okolic.

Chrystusowi. Pragniemy otworzyć drzwi
domów, wspólnot i serc, aby mogły wlać
się w nie strumienie łask chrystusowych.
Dane jest nam tego doświadczyć na tym
miejscu od 100 lat w szkole Maryi. Jest to
też nasze pragnienie na jubileusz 100-lecia
Ruchu Szensztackiego. Od wielu lat przygotowujemy się na ten moment, przede
wszystkim w ciągu ostatnich trzech lat
intensywnego przygotowania. Nasz droga
rozpoczęła się już w 2009 roku międzynarodową Konferencją, mającą na celu zaplanowanie Jubileuszu 2014. Atmosferę
tych dni naznacza miłość do Kościoła.
Uczył nas tego zawsze i swoim życiem
przypieczętował Ojciec Kentenich. Zostawił
nam to jako testament na swoim sarkofagu
„Dilexit Ecclesiam“. Mamy nadzieję i pragniemy, by Rok Jubileuszowy był czasem
odnowy pierwszej miłości. W ten sposób
nasze powołanie stanie się błogosławieństwem dla Kościoła.”

Ks. biskup Jan Styrna dziękując Bogu za
dar nowego sanktuarium wyraził nadzieję,
że będzie ono miejscem ufnej modlitwy i
wzrastania w wierze, nadziei i miłości.
Podziękował też ojcom i braciom redemptorystom za wytrwałą posługę przy ołtarzu,
na ambonie i w konfesjonale.
Sobotnia uroczystość ustanowienia nowego sanktuarium była połączona z poświęceniem nowo wybudowanej kaplicy ku czci
bł. Jana Pawła II, w którym umiejscowiono
relikwie Papieża Polaka. Twórcą tej bocznej kaplicy podobnie jak i pozostałych
części wystroju świątyni jest Zygmunt
Stanisław Tadrowski. W górnej części
prawie 8-metrowego ołtarza znajdują się
dwa kartusze: z herbem diecezji elbląskiej i
wizerunkiem katedry elbląskiej oraz z
herbem papieskim i kopułą watykańską.
Ołtarz zbudowany jest z białego marmuru,
zaś jego 6 kolumn – z drewna dębowego.
Docelowo, w środkowej części kaplicy, tuż
nad relikwiami bł. Jana Pawła II, pojawi się
naturalnej wielkości figura Ojca Świętego z
alabastru. o. Sylwester Cabała CSsR
Więcej na: www.redemptor.pl

Sympozjum na rozpoczęcie
jubileuszu Ruchu Szensztackiego
18 października 2013 J. E. Ks. Kard. Stanisław Ryłko, w Szensztat, miejscu narodzin Apostolskiego Ruchu Szensztackiego,
otworzy Rok Jubileuszowy.
Przedstawiciele z wielu krajów uczestniczyli w symbolicznym otwarciu drzwi sanktuarium. Ojciec Heinrich Walter, Przewodniczący Prezydium Generalnego Ruchu
Szensztackiego przywitał wysłannika Ojca
Świętego Franciszka takimi słowami:„ W
imieniu zgromadzonej tutaj i obecnej w
świecie Rodziny Szensztackiej, która łączy
się z nami, witam serdecznie Księdza
Kardynała jako pierwszego pielgrzyma
Roku Jubileuszowego 2014 tutaj, przy
Sanktuarium. Z radością pielgrzymujemy
do Domu naszego Pana i otwieramy drzwi
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Ruch Szensztacki w Polsce swoje centralne uroczystości 100 –lecia będzie obchodził na Jasnej Górze, 29 marca 2014 roku.
26 października 2013 roku, w auli i kościele Księży Pallotynów w Warszawie, Ruch
Szensztacki otwiera ROK JUBILEUSZOWY. Będzie to sympozjum: „ Szensztat
darem dla Kościoła”. Spotkanie otworzy J.
E. Ks. Bp Paweł Cieślik – Protektor Ruchu
Szensztackiego w Polsce, eucharystii
będzie przewodniczył J. E. Ks. Abp Celestino Migliore – Nuncjusz Apostolski.
Oczekiwania wobec Szensztatu, którego
potrzebuje Kościół wyrazi J. E. Ks. Kard.
Kazimierz Nycz – Metropolita Warszawski.
Uczestnicy sympozjum zapoznają się z
historią oraz misją Ruchu Szensztackiego.
Podzielimy się naszymi projektami duszpasterskimi skierowanymi dla rodziny, jak
Akademia Rodziny oraz dla młodzieży –
jak Szkoła Animatora oraz Wolontariat dla
Ciebie. Wśród zaproszonych gości będą
przedstawiciele Kościoła z Warszawy,
ruchów katolickich oraz samorządowcy.
Nasi goście przybędą z Chile, Szwajcarii,
Niemiec oraz z różnych zakątków naszej
Ojczyzny.
Radość jubileuszowa łączy się z dekretem
wydanym przez Ojca Świętego Franciszka,
2 października 2013, umożliwiającym
zyskanie odpustu zupełnego dla międzynarodowej Rodziny Szensztackiej oraz
wszystkich wiernych, którzy będą brali
udział w uroczystościach roku jubileuszowego. Dekret wydała Penitencjaria Apostolska na prośbę o. Heinricha Waltera,
przewodniczącego Prezydium Generalne-

go. Czas uzyskania odpustu: od 18 października 2013 roku do 26 października
2014 roku. Miejsce uzyskania odpustu:
Szensztat przez cały rok i Rzym na czas
jubileuszowych spotkań oraz wszystkie
sanktuaria szensztackie na świecie.
Kiedy otwarte zostały Drzwi Sanktuarium w
Szensztat, to otwierają się też drzwi
wszystkich sanktuariów na świecie. Tym
bardziej zapraszamy do naszych sanktuariów na Górze Chełmskiej w Koszalinie, w
Bydgoszczy, Winowie, Rokitnicy, Józefowie oraz Otwocku – Świdrze. o. Arkadiusz
Sosna

W Warszawie święto laikatu
pijarskiego Europy
137 pijarskich współpracowników z 26
ośrodków wzięło udział w III Święcie Laikatu, jakie miało miejsce w dniach 11-13
października 2013 r. w Warszawie.
Wśród obecnych byli również goście z
Austrii, Czech, Słowacji i Węgier, a także
nauczyciele ze szkół Sióstr Pijarek. Hasłem spotkania było zadanie, które koresponduje nie tylko z codziennym wypełnianiem charyzmatu przez pijarów i ich
współpracowników, ale także z wciąż
trwającym Rokiem Wiary: “Świeccy i zakonnicy – świadkowie wiary w edukacji”.

artystyczny zaskoczył wszystkich a owacja
na stojąco sprawiła satysfakcję występującym młodym aktorom.
Niedzielne przedpołudnie miało również
niezwykle ciekawy przebieg. W pierwszej
kolejności uczestnicy spotkania mieli okazję bliżej poznać trzech wychowawców, u
których nie tylko można dostrzec cechy
kalasantyńskie, ale którzy wywarli niezwykły wpływ na formację ludzką i duchową
swych wychowanków: - Siostra Urszula
Kwaśniewska przedstawiła postać św.
Pauli Montal, Założycielki Sióstr Pijarek. O.
Marek Kudach ukazał niezwyczajną osobowość Janusza Korczaka. Ostatnią postacią przedstawioną – tym razem w formie etiudy teatralnej – był bł. Faustyn
Miguez, pijar, który na przełomie XIX i XX
wieku założył w Hiszpanii Zgromadzenie
Sióstr Kalasantynek.
Kulminacją niedzielnego świętowania była
Msza św., której przewodniczył o. Prowincjał Józef Matras. Na jej zakończenie
zostały rozdane nagrody “Kalasancjusz z
dzieckiem” za długoletnią, ofiarną pracę z
dziećmi i młodzieżą w duchu św. Józefa
Kalasancjusza.
III Święto Laikatu Pijarskiego zostało przygotowane przez Sekretariat ds. Formacji
Świeckich w Edukacji Formalnej i było
kolejnym wydarzeniem wpisującym się w
program formacyjny pijarskich współpracowników świeckich, jaki realizowany jest
w Prowincji.
Więcej na: www.pijarzy.pl

Krzyż lednicki
zaczyna pielgrzymowanie

Gościem specjalnym spotkania był o.
Marek Kosacz, dominikanin z Poznania,
którego konferencja wzbudziła żywe zainteresowanie i była bardzo inspirująca
zarówno w następującej po niej dyskusji,
jak i podczas pracy w grupach.
Wśród punktów programu wymienić warto:
prezentację grup w piątkowy wieczór połączoną z oglądnięciem i wysłuchaniem
przesłania Ojca Generała do uczestników
Święta oraz Adorację Najświętszego Sakramentu wspartą na fragmentach listów
św. Józefa Kalasancjusza.
W sobotnie popołudnie uczestnicy mogli
zwiedzać, do wyboru jedno z dwóch muzeów: Powstania Warszawskiego i Chopina, bądź udać się do Centrum Nauki Kopernik. Wieczorem przed zebranymi wystąpili uczniowie koła teatralnego z pijarskiego Liceum w Krakowie, którzy przedstawili “Letni dzień” Sławomira Mrożka
poszerzony o krótki recital piosenki. Wykonawcami byli Anna Mikołajczyk, Sabina
Szczur, Łukasz Wójcik i Andrzej Skowron
(który spektakl także reżyserował). Poziom

Drewniana kopia Krzyża Lednickiego
będzie pielgrzymowała po Polsce. To
inicjatywa Ruchu Lednickiego z okazji
kanonizacji Jana Pawła II, 1050. rocznicy
chrztu Polski i przygotowań do Światowych
Dni Młodzieży w Krakowie. Pomysł poparł
prymas Polski, abp Józef Kowalczyk, który
18 października pobłogosławił w swojej
kaplicy w Gnieźnie kopię najstarszego
znalezionego na naszych ziemiach krzyża.
„Niech Bóg miłosierny błogosławi tym
wszystkim, którzy spotykają się modlitewnie z tym znakiem zbawienia” – stwierdził
abp Kowalczyk, przyjmując w Pałacu Prymasowskim delegację Ruchu Lednickiego.
Od tej chwili parafie, klasztory oraz różne
wspólnoty mogą na tydzień przyjąć u siebie Krzyż Lednicki, by modlić się przed
nim.
„Krzyż pragniemy przekazywać w celu
przygotowań do kanonizacji Jana Pawła II
z intencją za młodzież Polski i świata.
Szczególnie będziemy pamiętać o młodzieży chorej, ubogiej, cierpiącej i uzależnionej, aby dowiedzieli się, że ktoś ich
kocha i że komuś na nich zależy” – mówi
twórca Ruchu Lednickiego, o. Jan Góra.
Wspólnotom, które przyjmą krzyż, członkowie Ruchu Lednickiego proponują zorganizowanie przy nim nabożeństwa z
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elementami papieskiego nauczania. W tym
celu wraz z krzyżem będzie można odebrać książkę z wyborem przemówień Jana
Pawła II do młodych oraz scenariusz modlitewnego spotkania. „Marzeniem naszym
jest podarowanie tego omodlonego przez
polską młodzież krzyża Ojcu Świętemu
Franciszkowi, jako iskrę wiary znad Lednicy, z Polski” – mówi o. Góra.
Metrowej wysokości krzyż wykonano z
drewna orzechowego na wzór tego, jaki w
latach 60. ubiegłego stulecia odnaleziono
w czasie wykopalisk archeologicznych na
historycznym Ostrowie Lednickim – jednym z głównych ośrodków państwa polskiego za czasów pierwszych Piastów. W
miejsce znajdujących się w nim gwiazd,
które w romańskim oryginale wyłożone
były cennymi kruszcami, włożono kamienie
z Jordanu, Góry Tabor, Ogrodu Oliwnego i
Kalwarii w Ziemi Świętej oraz z Ostrowa
Lednickiego.
W roku 2000 kilkadziesiąt tysięcy mosiężnych krzyżyków, będących repliką Krzyża
Lednickiego, rozdano wśród uczestników
Spotkania Młodzieży pod Bramą Trzeciego
Tysiąclecia na Lednicy. Jedną z form
przygotowań do kwietniowej kanonizacji
Jana Pawła II jest całodzienna adoracja
relikwii Błogosławionego Ojca Świętego,
które wystawione są 18 października w
kaplicy „U Pana Boga za Piecem” w poznańskim klasztorze dominikanów.
Za: www.dominikanie.pl

W Niepokalanowie Konferencja
Prowincjałów Franciszkańskich
W dniach 16–17 października 2013 roku w
Ośrodku Rekolekcyjnym Rycerstwa Niepokalanej, Niepokalanów Lasek, odbyło się
zwyczajne spotkanie Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich w Polsce (KPF).

Prowincjałowie obradowali w miejscach, w
których wielokrotnie przebywał św. Maksymilian Maria Kolbe. Także sam ośrodek
pamiętał obecność świętego, było to więc
miejsce szczególne. Prowincjałowie przybyli bezpośrednio ze spotkania przełożonych męskich na Jasnej Górze. Podczas
konferencji jak zawsze poruszano bieżące
sprawy.
Wielką radość sprawiła wszystkim prezentacja pierwszego tomu Liturgii Godzin
Zakonów Franciszkańskich w Polsce, który
to projekt był przygotowywany przez Konferencję przez ostatnie lata. Pojawiła się

możliwość całościowego wydruku (5 tomów) w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
Kolejne spotkanie KPF odbędzie się 2-3
czerwca 2014 r. we Wrocławiu.
Za: www.kapucyni.pl

Orionista - ks. Józef Wojciechowski
- ambasadorem SM
W Sali Balowej Zamku Królewskiego w
Warszawie odbyło się 13. października
2013 r. uroczyste zakończenie kampanii
informacyjnej „SyMfonia serc”, której celem
było zapoznanie społeczeństwa z sytuacją
ludzi chorych na stwardnienie rozsiane.
Osobom szczególnie zaangażowanym w
działania podnoszące świadomość społeczną o tej chorobie wręczono honorowe
odznaczenia
Polskiego
Towarzystwa
Stwardnienia Rozsianego Ambasador SM.
Wśród odznaczonych znalazł się ks. Józef
Wojciechowski ze zgromadzenia Małe
Dzieło Boskiej Opatrzności – orioniści,
budowniczy i dyrektor domów rekolekcyjnych i domów opieki w Łaźniewie i Brańszczyku.

i poświęceniu ks. dyrektora i księży orionistów a zwłaszcza bp. Bronisława Dąbrowskiego udało się uniknąć katastrofy. Dlatego WŻCh św. Józef zgłosiła ks. J. Wojciechowskiego do tej nagrody. Laureatowi
winszujemy i życzymy dużo sił do dalszego
posługiwania tym, którzy codziennie muszą dźwigać krzyż ponad ludzkie siły.
Wacław Oszajca SJ

60-lecie seminarium salwatorianow w Bagnie
Dnia 11 października 2013 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie, miała miejsce inauguracja roku akademickiego 2013/2014, połączona z obchodami 60 – tej rocznicy powstania tej salwatoriańskiej uczelni. Uroczystej Mszy Świętej, sprawowanej w
kaplicy seminaryjnej, przewodniczył Przełożony Generalny Towarzystwa Boskiego
Zbawiciela (Salwatorianie) z Rzymu, ks.
Milton Zonta SDS, a wraz z nim koncelebrowali: ks. Krzysztof Kowalczyk SDS,
konsultor generalny (Rzym), ks. prowincjał
Piotr Filas (Kraków), ks. prowincjał Michel
Coppin (Belgia), ks. prorektor PWT ds.
studenckich prof. dr hab. Stanisław Araszczuk, rektor seminarium salwatorianów ks.
Jerzy Madera SDS i wielu zaproszonych
wykładowców, wychowawców i profesorów.
Centralnym punktem uroczystości była
akademia inauguracyjna, podczas której
wysłuchano wykładu ks. prof. PWT dr hab.
Michała Pieli SDS z Papieskiego Wydziału
Teologicznego we Wrocławiu, pt. „Posłani
na krańce świata z salwatoriańskiego
domu ziarna. 60 – lecie istnienia WSD
Salwatorianów w Bagnie (1953 – 2013)”.

Poza standardową działalnością w tych
domach na szczególną uwagę zasługuje
wyczulenie na potrzeby ludzi chorych,
starych, samotnych. Dzięki wrażliwości ks.
J. Wojciechowskiego na tych, którzy „źle
się mają”, jego domy zostały już z góry
dostosowane do potrzeb i możliwości ludzi
nie mogących poruszać się o własnych
siłach. Dlatego od czterdziestu lat, najpierw w Łaźniewie, a obecnie w Brańszczyku, Wspólnota Życia Chrześcijańskiego, grupa Św. Józef przy jezuickim Kolegium „Bobolanum” w Warszawie uczestniczy i organizuje oraz prowadzi w wakacje
wczaso-rekolekcje, a od dwudziestu lat
najpierw w Magdalence w Domu Rekolekcyjnym archidiecezji warszawskiej, a od 6
lat w Brańszczyku również tygodniowe
rekolekcje ignacjańskie, oczywiście dostosowane do możliwości ludzi chorych na
stwardnienie rozsiane.
Nie sposób przecenić zasług ks. J. Wojciechowskiego, jeśli chodzi nie tylko o wybudowanie domów, ale o dyrektorowie w
nich. Przez te dziesiątki lat z różnych przyczyn los tego przedsięwzięcia nieraz wisiał
dosłownie na włosku i tylko dzięki talentom

Wśród licznych gości obecni byli m.in.:
przedstawiciele seminariów duchownych
metropolii
wrocławskiej,
profesorowie
salwatoriańskiego WSD, przedstawiciele
władz samorządowych województwa dolnośląskiego, powiatu trzebnickiego i gminy
Oborniki Śląskie na czele z wicewojewodą
dolnośląskim, panią Ewą Mańkowską oraz
przyjaciele i dobroczyńcy seminarium.
Jubileuszowej, 60 – tej uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego 2013/2014
towarzyszyła wspólna modlitwa o Boże
błogosławieństwo dla studentów, profesorów, wykładowców i wychowawców Seminarium Salwatorianów
Za: www.sds.pl

Sercanie świętowali 50-lecie swojego seminarium w Stadnikach
W sobotę, 5 października w Wyższym
Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w
Stadnikach już po raz pięćdziesiąty został
zainaugurowany rok akademicki. Uroczyste Gaude Mater Polonia rozpoczęło spotkanie w auli seminaryjnej, a studenci I
rocznika złożyli ślubowanie.
Był okolicznościowy wykład i wystąpienia.
Inauguracja nowego roku nauki rozpoczęła
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jednocześnie Złoty
stadnickiej uczelni.

Jubileusz

istnienia

Po przywitaniu przybyłych gości przez
rektora seminarium ks. dra Roberta Ptaka
SCJ, prefekt ds. studiów ks. mgr Przemysław Bukowski SCJ przedstawił sprawozdanie dotyczące działalności naukowodydaktycznej i apostolskiej seminarium za
rok akademicki 2012/2013. Kolejnym punktem programu była immatrykulacja alumnów I rocznika: Piotra Durka SCJ, Wojciecha Bochenka SCJ, Dariusza Motyki SCJ i
Dominika Rudana SCJ. Otrzymali oni
indeksy z rąk przedstawiciela Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ks.
dra hab. Krzysztofa Gryza.

Wykład inauguracyjny zatytułowany: 50lecie Wyższego Seminarium Misyjnego
Księży Sercanów w Stadnikach zaprezentował ks. prof. dr hab. Władysław Majkowski SCJ. Podczas akademii miało również
miejsce wystąpienie przełożonego Polskiej
Prowincji Księży Sercanów ks. dra Artura
Saneckiego SCJ. Punktem wieńczącym
jubileuszową inaugurację była uroczysta
Msza św. w kaplicy seminaryjnej, której
przewodniczył i kazanie wygłosił ks. bp
Józef Wróbel SCJ. Po południu odbyła się
też pierwsza konferencja profesorska w
nowym roku akademickim.
Uroczystość zgromadziła licznie przybyłych gości. Znaleźli się wśród nich m. in.:
ks. bp Józef Wróbel SCJ, prowincjał Księży Sercanów ks. Artur Sanecki SCJ, burmistrz Miasta i Gminy Dobczyce Marcin
Pawlak, byli rektorzy seminarium, wykładowcy, przedstawiciele gminnych władz
administracyjnych i szkolnictwa oraz dobroczyńców i pracowników seminarium. W
czasie inauguracji podkreślano i życzono,
by rozpoczęty Złoty Jubileusz był złotym
rokiem w każdym wymiarze dla wykładowców, wychowawców, alumnów, pracowników i dobroczyńców Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach.
Za: www.sercanie.pl

Pielgrzymka motycyklistów
w Kalwarii Pacławskiej
Prawdziwie złota polska jesień towarzyszyła zakończeniu podkarpackiego sezonu
motocyklowego w Sanktuarium w Kalwarii
Pacławskiej. W pierwszą niedzielę października ponad 2 tysiące motocyklistów
dziękowało Panu Bogu i Matce Bożej

Kalwaryjskiej za przejechane w ostatnich
miesiącach trasy.
Centralnym punktem zlotu była Eucharystia, której przewodniczył o. Przemysław
Janik – ekonom klasztoru w Kalwarii Pacławskiej. Wraz z nim przy ołtarzu stanął
ks. Marek Duda z Sanoka, który przyjechał
do Kalwarii na motocyklu. W kazaniu skierowanym do motocyklistów o. Przemysław
zachęcił ich, aby przed każdym wyruszeniem w trasę czynili znak krzyża w ten
sposób zabierając Pana Boga na spotkanie z innymi ludźmi. W czasie Mszy świętej
modlono się za wszystkich motocyklistów,
którzy w ostatnim czasie zginęli na polskich drogach.

Po południu tradycyjnie już na placu kościelnym odbywały się koncerty różnych
zespołów muzycznych. Przez cały dzień
trwała akcja moto-serce, podczas której
oddano ponad 20 litrów krwi. Organizato-

rami motocyklowych zlotów do Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej są: klub motocyklowy „Ronin Riders” z Rzeszowa i
franciszkanie z Kalwarii Pacławskiej. O.
Artur Zajchowski OFMConv.
Za: www.zakonfranciszkanów.pl

za służenie talentem wokalnym, tak czysty
i piękny głos to naprawdę rzadkość, oraz
Rafałowi Boniśniakowi, realizatorowi nagrań, przede wszystkim za cierpliwość, ale
także za cenne wskazówki i pomysły
.

Nowa płyta franciszkańskiego
zespołu „Greccio”
Kochani przyjaciele !
Z radością informujemy, że prace nad
nową płytą seminaryjnego zespołu Greccio
zostały ukończone. Nasz ostatni pobyt w
Papaya Studio w Lipinach w dniach od 9
do 13 października był czasem niezwykle
owocnym. Nagraliśmy trzy nowe utwory,
oraz udoskonaliliśmy te nagrane wcześniej.
Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za ten
szczególny czas, w którym na nowo odkryliśmy jak pięknie jest tworzyć muzykę na
Jego chwałę. Jak już wspominaliśmy,
nowy materiał oprócz naszych nowych
kompozycji będzie zawierał także piosenki
znane w środowiskach franciszkańskich.
Niektóre z nich nie były dotychczas wydane, inne zaś zostały zaaranżowane na
nowo. Wyrazy wdzięczności kierujemy w
stronę tych, którzy podjęli z nami współpracę. Dziękujemy Dominice Szorcz po raz
kolejny ubogacającej powstałe kompozycje
partiami skrzypcowymi, Aleksandrze Gałce

Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania albumu dziękujemy za talent,
dyspozycyjność i poświęcony czas. Nie
sposób pominąć duchowego opiekuna
zespołu ojca Aleksandra Kwaśnego OFM,
który ponownie towarzyszył nam podczas
naszej pracy. Jesteśmy również wdzięczni
za wszelki dar modlitwy w naszej intencji.
Płyta ukaże się wiosną. Niebawem postaramy się umieścić zwiastun.
Pokój i dobro Br. Florian
Za: www.franciszkanie.net

Refleksja Tygodnia

PIĘKNO I BOGACTWO ŻYCIA ZAKONNEGO
Wywiad z o. Januszem Sokiem CSsR, nowym Przewodniczącym KWPZM
Wywiad z o. Januszem Sokiem CSsR,
przełożonym Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, Przewodniczącym Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów
Męskich. Rozmawiała Justyna Kędra.
- Jakie cele stawia sobie Ojciec, jako
nowy
Przewodniczący
Konferencji
Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich?
- Cele Konsulty są już określone, nie ma
zupełnie takiej potrzeby. Ten cel to integracja życia zakonnego czy zdanie sobie
sprawy z piękna i bogactwa życia zakonnego w Polsce. Mamy różne twarze, różne
charyzmaty, pełnimy różnego rodzaju
zadania. Nie będę ich wymieniał, bo ludzie
znając siostry zakonne czy zakonników
gdzieś w swojej okolicy, np. w parafii,
wiedzą jak wieloma pięknymi sprawami
zajmują się zakonnicy. To właśnie
ta różnorodność i bogactwo charyzmatów.
Z drugiej strony mamy jedną twarz, bo
wszyscy chcemy być podobni do Pana
Jezusa. Uświadamianie sobie tego bogactwa, dzielenie się nim między nami, oso-

bami zakonnymi, to jest pierwszy cel. Drugi
cel to kontakty z Konferencją Episkopatu
Polski. Te relacje są bardzo dobre, trudno
żeby było inaczej; więc tutaj też wspieramy
biskupów w różnego rodzaju działaniach
duszpasterskich, misyjnych, tych, które są
właściwe naszym rodzinom zakonnym.
Będziemy się do biskupów zwracać czy to
w sprawach, którymi już wiele zgromadzeń
się zajmuje czyli w kategoriach diecezji,
czy w kategoriach nowej ewangelizacji, w
kontekście głoszenia kerygmatu osoby
Jezusa Chrystusa. Obecnie te tematy
znajdują się w programie duszpasterskim.
Kolejny cel to współpraca z konferencjami
żeńskimi w Polsce, wreszcie też współpraca na polu europejskim. To tak pobieżnie
cele, które ma spełniać Konsulta
i przewodniczący Konsulty męskich zgromadzeń.
- Na Jasnej Górze zakończyło się 131.
Zgromadzenie plenarne Zakonnej Konferencji. Jakie są jego owoce?
- Było to spotkanie sprawozdawczowyborcze, stąd też owoce są znane: jest
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wybrana nowa Konsulta, jest wybrany
nowy przewodniczący i wiceprzewodniczący. Natomiast myślę, że najważniejszą
rzeczą, która się dokonała w ramach tej
konferencji plenarnej jest fakt, iż rozpoczęła się peregrynacja kopii obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej po wspólnotach
zakonnych męskich, będzie ona trwała
przez najbliższe lata. To jest niezwykłe
wydarzenie, gdyż ostatnia peregrynacja
miała miejsce 50 lat temu. Obraz został
wówczas przekazany przez Kardynała
Stefana Wyszyńskiego zgromadzeniom
męskim ku odnowie ducha; odnowie, która
ma promieniować ze wspólnot zakonnych
na cały naród. „Zwycięstwo, gdy przyjdzie,
przyjdzie przez Maryję” – takie hasło nam
przyświecało i takie przyświeca dzisiaj. To
jest piękne i bardzo przeżywamy to wydarzenie, dlatego jak myślę, to wydarzenie
jeszcze bardziej nas zjednoczy, pozwoli
nam się spotkać na modlitwie. Obraz będzie przekazywany od wspólnoty do
wspólnoty do różnych zgromadzeń, różnych charyzmatów. Natomiast Matka Boża
nauczy nas czegoś, w co tak ufamy i tak
się Matce Bożej polecamy, co jest niezwy-

kle ważne dla nas, dla wspólnot zakonnych, mianowicie obecności dla człowieka,
dla ludzi. Myślę, że na to właśnie dzisiaj
ludzie liczą: że zakonnicy mają czas, że są
obecni dla nich, że ich rozumieją, czy
choćby słuchają – to jest dzisiaj pragnieniem ludzi, czymś co niełatwo znaleźć.
Niełatwo także znaleźć drugiego człowieka, który umie słuchać i jeszcze potrafi
zrozumieć; dlatego chcemy się uczyć od
Matki Bożej, która nas zaczęła odwiedzać.
- Dzisiejsze zakończenie zgromadzenia
plenarnego ma szczególny wymiar
poprzez datę: kolejnej rocznicy wyboru
na Stolicę Apostolską bł. Jana Pawła II.
Jakie miało to odzwierciedlenie w tym
dzisiejszym dniu?
- Oczywiście modliliśmy się tutaj, prosząc
o wsparcie naszego kochanego, błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II,
więc ufamy, że ten niezwykły człowiek tak
wielkiego ducha będzie nas wspierał w
naszych działaniach zakonnych, ale i w
działaniach Kościoła w Polsce. Bardzo
nam potrzeba takiego mocnego ducha.
Zawsze mówimy, że mamy trudne czasy
dla wiary, dla Kościoła; ja już słyszę to od
wielu lat, od kiedy jestem kapłanem, zakonnikiem. Te czasy nigdy nie są łatwe i
pewnie też nie będą łatwe. Potrzeba nam
bez wątpienia takich autorytetów, na których możemy się oprzeć. Ludzie chcieliby
też liczyć na to, że na nas można się
oprzeć, że na nas można się wręcz wzorować, że nas można słuchać. My też
potrzebujemy wsparcia i też potrzebujemy
autorytetów. Są to bez wątpienia święci,
bogobojni i dobrzy ludzie, także świeccy.
Wszyscy dostrzegamy ten fenomen Jana
Pawła II – on nas urzeka, on nas porywa,
on dla nas, osób duchownych, zakonników
jest niezwykłym wzorem. Tak postrzegamy
tę postać i tak dzisiaj, w tym ważnym momencie, gdy już rozpoczęliśmy peregrynację, gdy rozpoczynamy nową kadencję
Konsulty, gdy wielu prowincjałów zaczyna
swoją kadencję; tak postrzegamy tę postać, na niej chcemy się wzorować i na
wsparcie Ojca Świętego liczymy.

- Czego możemy Ojcu Prowincjałowi
życzyć na tej nowej drodze, w tej nowej
posłudze?

- 22 października mamy liturgiczne
wspomnienie bł. Jana Pawła II. Jaki ma
to wymiar w kontekście przyszłorocznej
kanonizacji? Jak możemy się przygotować do tego wydarzenia?
- To dla nas, Polaków, oczywiście wielkie,
niezwykłe wydarzenie. Patrzymy na to z
perspektywy, że jest to taki nasz Ojciec
Święty, choć może teraz mówimy to trochę
ciszej, dostrzegając fenomen, który rozchodzi się właściwie na cały świat. Jan
Paweł II znany jest wszędzie, gdziekolwiek
odwiedzam misjonarzy, natomiast w jakiś
sposób jest „nasz”. Oby tylko nie była to
taka postać, która nas rzeczywiście urzeka, która jest dla nas jakimś bohaterem,
ale (być może są to też te romantyczne
słabości nas Polaków) mimo podziwiania i
oklasków niezbyt się przejmujemy, niezbyt
jej słuchamy. Nieraz już te zarzuty pod
naszym adresem słyszeliśmy. W związku z
tym czekając na tę kanonizację, z wielką
radością, jednocześnie powinniśmy się bez
wątpienia wsłuchiwać w głos, który wzywa
nas do bardzo klarownych, – bardzo
szczerych postaw, bardzo prostych wobec
najważniejszych spraw, wobec których w
życiu musimy zająć stanowisko, musimy
mieć określoną opinię. Błogosławiony Jan
Paweł II, niedługo święty uczył nas klarownych postaw wobec pewnych spraw życiowych. Może wsłuchajmy się w jego głos,
poprośmy o wsparcie, byśmy umieli po
prostu dobrze żyć, dobrze myśleć, dobrze
wybierać.

- Drodzy, przede wszystkim to ja dziękuję
za wiele oznak życzliwości dla nas, redemptorystów. Widzom Tv Trwam bardzo
dziękuję za modlitwę, której moc czuję.
Proszę również o tę modlitwę, by nam,
redemptorystom, tam gdzie pracujemy,
również w Radiu Maryja i Tv Trwam, by
nam starczyło światła Ducha Świętego i
mądrości, byśmy umieli być przy człowieku
ze swymi sprawami, a jednocześnie być
przy Bogu, wierni Jemu, Jego nauce,
wyzwaniom, propozycjom, które On nam
stawia – po prostu wierni Ewangelii a
jednocześnie wierni człowiekowi. Wierni
człowiekowi dzisiejszemu – niekiedy pogubionemu, niekiedy świętemu, niekiedy
bardzo upodlonemu grzechem – byśmy
umieli być wierni i byśmy pomagali. Bardzo
Wam dziękuję, Drodzy Widzowie, również
za wielką jedność w ogóle z Kościołem w
Polsce. Jesteśmy wszyscy Kościołem.
Dziękuję za jedność z biskupami, za to
wsparcie, kiedy dzisiaj tak bardzo tego
potrzebujemy wszyscy. To nasz Kościół i
gdy coś złego słyszymy o tym Kościele, to
nas wszystkich to boli. Więc za to zatroskanie, za ten niepokój wyrażony w modlitwie i w nadziei (bo przecież dzieje się tak
wiele dobra, które potrafimy dostrzegać,
umiemy to nazwać) – za tę postawę zdrowego rozsądku, myślenia pośród tego
rozkrzyczenia wokół – za to chciałbym
Wam podziękować. Wreszcie też życzenia… Może nie tyle chodzi o życzenia, co o
to, byście się modlili, bym umiał podołać
różnego rodzaju wyzwaniom, które Bóg
przede mną w tym momencie znów postawił. Mam doświadczenie, że Bóg stawia
wymagania, które wydają się być przerastające moje możliwości – znam przecież
swoje ograniczenia – z drugiej strony, jak
stawia wymagania, to i daje na miarę
swoją pomoc. Proszę w takim razie o taką
modlitwę.
Dziękuję za rozmowę.
Za: www.radiomaryja.pl

Wiadomości zagraniczne
Pożegnanie salezjańskiego
Sekretarza Stanu
“Drogi Kardynale Tarcisio, chciałem wyrazić, także w imieniu mojego ukochanego
Poprzednika Benedykta XVI, moje najserdeczniejsze podziękowanie za pracę, jaką
wykonałeś w tych wszystkich latach. Widzę
w Księdzu przede wszystkim syna Księdza
Bosko”. Tymi słowami, pełnymi serdeczności, Papież Franciszek pożegnał w dniu
wczorajszym, 15 października, kardynała
Tarcisio Bertone, salezjanina, w czasie
ceremonii pożegnania tego dostojnika
kościelnego, salezjanina, Sekretarza Stanu
Stolicy Apostolskiej.

posługę Biskupa diecezji i pracę w Kurii, aż
do objęcia urzędu Sekretarza Stanu, wydaje mi się, że nić przewodnią w tym wszystkim kształtowało właśnie salezjańskie
powołanie kapłańskie, które go formowało
już od dziecka, umożliwiając potem pełnienie wszystkich powierzonych urzędów z
taką samą gorliwością, z wielkim umiłowaniem Kościoła, wilkodusznością i typowym
salezjańskim “miksem”, który łączy ducha
posłuszeństwa z wielką swobodą inicjatywy i osobistą kreatywanością”.
“Myśląc o długiej służbie Księdza Kardynała na rzecz Koścoła – kontynuował Papież
– zarówno gdy chodzi o nauczanie, jak i
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Papież podkreślił następnie “postawę
absolutnej i bezwarunkowej wierności
Piotrowi, co było cechą charakterystyczną

jego posługi Sekretarza Stanu”. Podziękował kardynałowi Bertone za „odwagę i
cierpliwość, z jaką znosił on przeciwności.
A tych było wiele”. Papież przywołał także
znaczenie Snu o różach, jaki miał ksiądz
Bosko: Chociaż na zewnątrz pergoli widać
tylko kwiaty, im bardziej się wchodzi wewnątrz “ukazują się nagle ostre kolce, które
ranią i wywołują wielki ból”, jednak na
koniec dociera się do bardzo pięknego
ogrodu. „Drogi Kardynale Bertone – powiedział na zakończenie Papież – pragnę
w tej chwili przypomnieć, że nawet jeśli
były ciernie, to z pewnością Wspomożycielka Wiernych nie odmówiła Tobie swojej
pomocy i nie odmówi jej w przyszłości:
bądź tego piewien!”.
Ze swojej strony kardynał Bertone podziękował Papieżowi za wypowiedziane słowa,
„które wypływają z serca przesiąkniętego,
można by rzec, duchem salezjańskim” i
przywołał te 7 lat służby, jaką pełnił u boku
Benedykta XVI. „To, co wzbudzało entuzjazm, to widok Kościoła, które dogłębnie
rozumie siebie samego jako komunię, a
jednocześnie zdolny jest mówić do świata,
do serca i do rozumu każdego, czyniąc to z
wyrazistością doktryny i wielkością myśli”.
Jego Pontyfikat „był znaczony wielkimi
programami duszpasterskimi: Rok św.
Pawła, Rok Kapłański i ten Rok, który
zmierza ku końcowi – Rok Wiary”. Na
koniec, przemierzając “krótki, ale intensywny okres siedmiu miesięcy, który przeżył u boku Papieża Franciszka”, uwypuklił
elementy, które łączą tych dwóch Papieży,
wskazując zwłaszcza na dar rady, inspirujący się pobożnością maryjną, powierzając
Maryi, jako tej, “która rozwiązuje węzły”,
posługę Papieża Franciszka i arcybiskupa
Pietro Parolina, jego następcy na urzędzie
Sekretarza Stanu.
Za: www.infoans.org

Papież Franciszek” „Odwiedziajcie
starych księzy i zakonnice – to
sanktuaria apostolstwa i świętości”
„Wszyscy mnie opuścili” – skarżył się św.
Paweł Tymoteuszowi krótko przed śmiercią. Pozostał z nim tylko św. Łukasz
Ewangelista, patron dzisiejszego dnia.
Jednak Bóg nie opuścił apostoła, który
mógł napisać: „Pan stanął przy mnie i
wzmocnił mnie, żeby się przeze mnie
dopełniło głoszenie Ewangelii”. Do tego
czytania z dzisiejszej liturgii, pochodzącego z Drugiego Listu św. Pawła do Tymoteusza, nawiązał Papież w homilii na porannej Mszy w Domu św. Marty.

„Kiedy myślę o schyłku życia apostoła,
przypominam sobie te sanktuaria apostol-

stwa i świętości, jakimi są domy spokojnej
starości dla księży i sióstr zakonnych –
powiedział Franciszek. – Ci zacni księża,
zacne siostry, w podeszłym wieku, którym
ciąży samotność, czekają aż przyjdzie Pan
i zapuka do drzwi ich serca. To prawdziwe
sanktuaria apostolstwa i świętości w Kościele. Nie zapominajmy o nich!
Zastanawiam się, czy my chrześcijanie
mamy ochotę, by złożyć wizytę, która
będzie prawdziwą pielgrzymką, w tych
sanktuariach, tych domach starców dla
księży i sióstr? Ktoś z was opowiadał mi
niedawno, że będąc w jednym z krajów
misyjnych odwiedzał na cmentarzu groby
zapomnianych misjonarzy i misjonarek
sprzed 50, 100 czy 200 lat. Mówił mi:
«Przecież oni wszyscy mogliby być kanonizowani, bo w końcu liczy się tylko ta
świętość na co dzień». W domach spokojnej starości te siostry i księża oczekują
przyjścia Pana tak jak Paweł. To prawda,
że trochę smutni, ale w pokoju, z radosnym
obliczem”.
Za: Radio watykanskie

Salezjański męczennik czasu komunizmu beatyfikowany na Węgrzech
Kościół ma nowego błogosławionego męczennika. W Budapeszcie został wyniesiony do chwały ołtarzy koadiutor salezjański,
czyli brat zakonny, István (Stefan) Sándor.
Ten zakonnik pracujący w drukarni został
zamordowany przez węgierskich komunistów w 1953 r. Skazano go na śmierć za
to, że prowadził pracę apostolską wśród
młodzieży. István miał wtedy 38 lat.
Beatyfikacji przewodniczył w imieniu Papieża prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kard. Angelo Amato, który tak
samo jak nowy węgierski błogosławiony
jest salezjaninem.
„Jak wiemy, stalinowski komunizm, którzy
ciemiężył w niemniejszym stopniu niż
nazizm, został wprowadzony w jego ojczyźnie. Państwo węgierskie w 1949 r. nie
tylko zajęło dobra kościelne, ale rozpoczęło ostre prześladowania zakonników. Byli
oni zmuszeni do ukrywania się i podejmowali najróżniejsze prace, by utrzymać się
przy życiu. Również István Sándor musiał
śpiesznie opuścić salezjańską drukarnię i
miesiącami ukrywał się. Proponowano mu
wprawdzie opuszczenie Węgier, ale udało
mu się znaleźć zatrudnienie w fabryce
środków piorących w Budapeszcie. Nadal
odważnie prowadził apostolstwo wśród
młodzieży, zdając sobie sprawę, że to
surowo zabronione.
W lipcu 1952 r. milicja aresztowała go w
fabryce gdzie pracował i osadziła w więzieniu. Był tam torturowany, a po fałszywym doraźnym procesie skazany za rzekomy «spisek antypaństwowy» i powieszony 8 czerwca 1953 r. Po upadku reżimu
komunistycznego w oparciu o ustawę z
1990 r. wyrok śmierci anulowano, a w 1999
r. przyznano mu pośmiertnie specjalne
odznaczenie węgierskiego rządu” – powiedział kard. Amato. Za: Radio watykanskie
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Przyszłoroczne rekolekcje Papieża w
domu rekolekcyjnym paulistów
Przyszłoroczne rekolekcje wielkopostne
Papieża i Kurii Rzymskiej w jeszcze większym stopniu będą miały charakter rekolekcji zamkniętych. Franciszek postanowił
bowiem, że odbędą się one nie w Pałacu
Apostolskim, lecz w domu rekolekcyjnym
poza Rzymem.
Gościny użyczą księża pauliści. Ich ośrodek jest położony nad tym samym jeziorem, co Castel Gandolfo, ale na przeciwległych wzgórzach. Rozważania poprowadzi
ks. Angelo De Donatis, kapłan diecezji
rzymskiej. Rekolekcje potrwają od 9 do 14
marca.
Za: Radio watykanskie

Rada Zgromadzenia u saletynów w
Salmacie
Od 1 do 12 października w sanktuarium
Matki Bożej Saletyńskiej w Salmacie trwała
Rada Zgromadzenia Księży Misjonarzy
Saletynów. Przewodniczył jej ks. generał
Silvano Marisa MS. W spotkaniu uczestniczyli: członkowie zarządu generalnego
zgromadzenia,
prowincjałowie
Angoli,
Brazylii, Filipin, Francji, Indii, Madagaskaru, Polski, Stanów Zjednoczonych i Włoch
oraz przełożony regionu Argentyny.
W pierwsze dni obrad zostały przedstawione sprawozdania o życiu i posłudze w
prowincjach i regionie. Rozpoczęto także
refleksję nad sytuacją wewnętrzną zgromadzenia. Przełożeni rozmawiali o duchowości, wyzwaniach i możliwościach współczesnego życia zakonnego.

W kolejne dni uczestnicy dyskutowali o
kwestiach zebranych w siedem zasadniczych tematów: zgromadzenie (m.in. możliwość posługi w Algierii i współpraca z
obecnymi tam siostrami saletynkami,
sprawy dotyczące sanktuarium w La Salette, możliwość podjęcia nowej misji w Tanzanii), formacja (m.in. utworzenie nowicjatu
międzyprowincjalnego), komunikacja w
zgromadzeniu (m.in. wykorzystanie nowych mediów), finanse, sekretariat generalny, Komisja Sprawiedliwość i Pokój oraz
współpraca z laikatem (m.in. zaangażowanie i formacja świeckich w prowincjach,
organizacja Drugiego Międzynarodowego
Spotkania Saletyńskich Świeckich).
Rada Zgromadzenia jest organem, w skład
którego wchodzą członkowie zarządu
generalnego oraz przełożeni prowincji i

regionów. Jej celem jest okresowa (raz na
18 miesięcy) ocena stanu zgromadzenia
oraz omówienie spraw istotnych dla jego
funkcjonowania i rozwoju. ks. Henryk
Przeździecki MS.

Od roku brak wieści o porwanych
w Kongo zakonnikach
Minął rok od porwania w Demokratycznej
Republice Konga trzech augustianów
asumpcjonistów. Duchowni pochodzenia
miejscowego zostali uprowadzeni 19 października ub. roku z parafii w rejonie Beni
w Północnym Kivu, gdzie pracowali. Mimo
wysiłków władz kościelnych nie udało się
nawiązać kontaktu ani z porwanymi, ani z
porywaczami. Nie wiadomo nawet, czy
zakonnicy jeszcze żyją. Jak podaje agencja Fides, uprowadzenie asumpcjonistów
nie było w rejonie Beni incydentem odosobnionym. Oblicza się, że podobny los
spotkał tam ok. 800 osób. Ostatni taki
przypadek to porwanie kongijskiego lekarza Augustina Mutsungi, pracującego w
ośrodku medycznym Maboya. Przypuszcza się, że za większością porwań stoi
koalicja ugandyjskich ugrupowań rebelianckich ADF-NALU działająca na terenie
Konga, a związana z somalijskimi islamistami z ruchu Al Shabaab.
Za: Radio watykanskie

Miało ono miejsce w dniach od 7 do 10
października. Spotkanie rozpoczęło się
Eucharystią sprawowaną przez Wikariusza
Generalnego, br. Stefana Kożucha, w
Bazylice Mniejszej w Velehradzie. Podczas
spotkania poruszano wiele kwestii bieżących oraz planów na przyszłość. Mówiono
m.in. o Plenarnej Radzie Zakonu, która
odbędzie się na przełomie października i
listopada 2015 r. w Asyżu, a będzie dotyczyć „Łaski pracy”.
Jak zawsze spotkanie cetusu było bardzo
dobrym momentem wymiany doświadczeń
między przełożonymi wyższymi. Urocza
okolica Velehradu – miejsca pielgrzymkowego chrześcijan Europy – oraz obchodzona w tym roku 1150-ta rocznica przybycia tych apostołów na ziemie słowiańskie, sprzyjały klimatowi dialogu pomiędzy
zebranymi. Oprócz oficjalnych spotkań,
wspólnych modlitw i sesji roboczych, zebrani mieli możliwość zapoznania się z
historią tego wyjątkowego dla Europy
miejsca dzięki wycieczce z przewodnikiem
po Bazylice oraz obecnym kolegium jezuickim.

Kapucyńscy prowincjałowie
spotkali się w czeskim Velehradzie
W Velehradzie, mieście gdzie czczeni są
św. Cyryl i Metody, pierwsi apostołowie
Słowian, odbyło się zwyczajne spotkanie
Kapucyńskiej Konferencji Prowincjałów
Europy Środkowo-Wschodniej – CECOC.

Konferencja zakończyła się w czwartek
uroczystą Eucharystią, sprawowaną w
welehradzkiej Bazylice Mniejszej, w kaplicy

Matki Bożej Jedności. Głównym celebransem był br. Andrzej Kiejza, przewodniczący CECOC, a słowo Boże wygłosił br.
Jacek Waligóra.
Za: www.kapucyni.pl

Jezuickie warsztaty na temat przywództwa na Ukrainie
Od wiosny 2013 roku Centrum Arrupe
rozpoczęło współpracę szkoleniową z
Ukraińskim Katolickim Uniwersytetem we
Lwowie. W kwietniu bieżącego roku o.
Artur Kołodziejczyk SJ mówił o współpracy zgromadzeń zakonnych z mediami, a w
dniach 15-18 października o. Wojciech
Żmudziński SJ poprowadził trzy szkolenia
na temat przywództwa i organizowania
funduszy.
W zajęciach wzięły udział siostry zakonne
z dziewięciu zgromadzeń (niemal wszystkie bardzo młode), przedstawiciele katolickich organizacji młodzieżowych, pracownicy wydziałów ds. młodzieży z różnych
eparchii oraz absolwenci Wydziału Zarządzania i Administracji Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie.
„Ukraiński Kościół greckokatolicki przeżywa swoją wiosnę – mówi po powrocie ze
Lwowa o. Żmudziński - nie słabną powołania, a zaangażowanie młodzieży w działania ewangelizacyjne, edukacyjne i charytatywne jest dla mnie świadectwem budzenia
się do życia wielkich, ewangelicznych
pragnień młodych Ukraińców. Podczas
szkoleń mówiłem wiele o roli chrześcijańskiego lidera, który poznając siebie, będzie
mógł lepiej wykorzystać swój entuzjazm w
budowaniu dojrzałej wspólnoty, silnej Bogiem i otwartej na pojawiające się perspektywy”.
Za: www.jezuici.pl

Zapowiedzi wydarzeń
Zaproszenie na Zjazd Misjonarzy
i Rekolekcjonistów
O. Janusz Sok – Przewodniczacy Komisji
Apostolstwa KWPZM ponowne zaprasza
na Zjazd Misjonarzy i Rekolekcjonistów
Zakonów Męskich (warsztaty na temat
rekolekcji kerygmatycznych) na rok duszpasterski 2013/14 „Wierzę w Syna Bożego”.
Zjazd odbędzie się w dniach 28 do
30.10.2013r. – Kraków – u redemptorystów, ul. Zamoyskiego 56. Zaproszeni są
wszyscy rekolekcjoniści i misjonarze zakonni.
Program
28.10. godz. - 19.00 – Kolacja
20.00 – Rekolekcje kerygmatyczne
29.10. godz. – 07.00 – Eucharystia
Tematyką homilii hasło roku duszp. Wierzę
w Syna Bożego
08.00 – śniadanie

09.00 – Jezus Chrystus prawdziwym Synem Bożym na fundamencie Pisma Świętego
10.30 – kawa
11.00 - praca w grupach
12.00 – sesja plenarna
12.30 – Obiad
godz. 15.00 - Istota kerygmatu - Bóg
poszukujący człowieka, istota grzechu Zbawienie w Jezusie Chrystusie, praktyka
życia chrześcijańskiego.
17.00 - (praca w grupach)
18.00 – sesja plenarna
18.30 – kolacja
20.00 - braterskie spotkanie
30.10. godz. 07.00 – Eucharystia
09.00 Sposoby docierania ze Słowem
Bożym do młodych małżeństw i rodzin
10.30 – kawa
11.00 - (praca w grupach)
12.00 – podsumowanie
12.30 - obiad i zakończenie
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Zgłoszenia prosimy kierować do dnia 15
października 2013r. na adres:
O. Kazimierz Fryzeł - frykaz@op.pl – tel.
kom. 694 853 688.
Są trzy możliwości uczestnictwa:
1. Samo uczestnictwo w zjeździe = 120 zł,
2. Uczestnictwo z posiłkami
= 220 zł,
3. Uczestnictwo, posiłki, nocleg = 300 zł.

Ogólnopolska
Szkoła Ewangelizatorów zaprasza
Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej
Szkole Ewangelizatorów (OSE). Jest to
projekt ogólnokościelny powstały z inicjatywy Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji przy
współpracy Papieskiej Rady do spraw
Krzewienia Nowej Ewangelizacji.
Szkoła Ewangelizatorów jest odpowiedzią
Kościoła w Polsce na wezwanie ostatniego
Synodu Biskupów do podjęcia dzieła Nowej Ewangelizacji.

Podstawowym założeniem OSE jest formowanie do Nowej Ewangelizacji osób
odpowiedzialnych za koordynowanie projektów ewangelizacyjnych na poziomie
ogólnopolskim, diecezjalnym, zakonnym,
parafialnym czy wspólnotowym.
Projekt ten ma za zadanie zapewnienie
ciągłości rozwoju myśli i doświadczenia w
przestrzeni ewangelizacji, jak i wzajemne
ubogacanie poszczególnych programów
ewangelizacyjnych realizowanych przez
zróżnicowane grupy, ruchy, stowarzyszenia kościelne, zgromadzenia zakonne,
instytuty życia konsekrowanego, by potrafi.

ły ze sobą współpracować i widziały swoją
różnorodność jako wzajemnie uzupełniające się bogactwo Kościoła.
Podstawowym celem OSE jest permanentne przygotowywanie i wyposażanie
ewangelizatorów (duchownych, osób konsekrowanych i świeckich) do praktycznego
podjęcia dzieła Nowej Ewangelizacji w
aktualnym kontekście przemian i uwarunkowań społeczno-kulturalnych.
Szkoła trwa przez okres 2 lat, w czasie
których przewidziane są 4 moduły tematyczne: Kerygmat i Nowa Ewangelizacja;
Duch Święty – dynamika Nowej Ewangeli-

zacji; Drogi doświadczenia Boga – duchowość Nowej Ewangelizacji; Idźcie i czyńcie uczniów – obszary i metody Nowej
Ewangelizacji.
Miejsce: Dom Rekolekcyjny Matki Bożej
Nieustającej Pomocy (Redemptoryści), ul.
Zamoyskiego 56, Kraków.
Pierwsza sesja tematyczna odbędzie się w
dniach 10 – 15 listopada 2013. Zapisy oraz
więcej informacji można uzyskać na stronie www.nowaewangelizacja.org/ose
Serdecznie zapraszamy!

Witryna tygodnia

BREWIARZ FRANCISZKAŃSKI
Staraniem Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich (KPF), skupiającej Ministrów
Prowincjalnych trzech obediencji (OFM,
OFM Cap. i OFM Conv.), po dziewięciu
latach starań, ukazał się w ostatnich
dniach Brewiarz Franciszkański. Pierwszy
tom Liturgii Godzin Zakonów Franciszkańskich jest oparty na brewiarzu wydawanym
dla Polski przez wydawnictwo Pallotinum,
wzbogacony został jednak o wspomnienia
świętych franciszkańskich. W najbliższym
czasie będą się ukazywały kolejne tomy: II
– obejmujący Wielki Post i Wielkanoc oraz
tomy III-V, które będą zawierać oficjum na
okres zwykły. Brewiarz ten jest owocem
wieloletniej współpracy i stanowi kolejne
wspólne dzieło rodzin franciszkańskich w
Polsce.

rium i informacji liturgicznych na każdy
dzień, także miejsce na notatki na każdy
dzień.

Dodatkowo przy opisie poszczególnych dni
zamieszczone są informacje o uroczystościach i adoracji Najświętszego Sakramentu w poszczególnych klasztorach prowincji,
a także o imieninach i jubileuszach współbraci oraz memento o rocznicach naszych
zmarłych.
Znajdziemy tam również program uroczystości w sanktuarium św. Anny, w sanktuarium św. Józefa, w sanktuarium Królowej
Rodzin, a także wiele innych informacji
potrzebnych każdemu współbratu prowincji.
Kalendarz jest przejrzysty, łatwy w użytkowaniu, pomocny każdemu współbratu, by
„czas, który jest nam dany [stał się] okazją
do tego, by na nowo odkryć, jak wielkie
możliwości Bóg złożył w nasze ręce” – jak
napisał o. Alan w słowie wstępu skierowanym do współbraci.
Za: www.franciszkanie.com

Staraniem o. Alana Brzyskiego OFM,
Ministra Prowincjalnego Prowincji św.
Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych, Franciszkańskie Wydawnictwo św. Antoniego
wydało Kalendarz liturgiczny na rok 2014.
Merytoryczną stronę kalendarza opracował
o. Maksymilian Damian OFM. Kalendarz
zawiera, oprócz podstawowego kalenda-
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Odeszli do Pana

ŚP. O. JACEK KAMZELA (1937-2013) OFMConv
O. Jacek Mieczysław Kamzela, najmłodsze
dziecko Józefa i Stanisławy zd. Trzcińska,
urodził się 28 października 1937 roku w
Gnieźnie. Miał sześcioro rodzeństwa:
czterech braci i dwie siostry. Został
ochrzczony 7 listopada 1937 roku w prowadzonej przez Franciszkanów parafii pw.
Wniebowzięcia NMP w Gnieźnie. Po ukończeniu Szkoły podstawowej w roku 1951
starał się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie, do którego nie
został przyjęty z powodu braku miejsc.
Starał się następnie o przyjęcie do Małego
Seminarium OO. Franciszkanów w Niepokalanowie, ale zostało ono zamknięte. Nie
zrażając się przeciwnościami, zapisał się
do Szkoły Zawodowej w Gnieźnie na dział
elektryczny o specjalności: „monter maszyn elektrycznych”. Dodatkowo pobierał
lekcje łaciny u Ojców Franciszkanów, gdyż
jak sam pisał: pragnienie służenia Bogu
mnie nie odstępuje i mam nieśmiałą nadzieję, iż Najświętsza Niepokalana Maryja
dopomoże mi, abym ja niegodny osiągnął
swój cel w życiu doczesnym.

pokalanowie (1964 -1965); Darłowie
(1965-1969); Sławnie (1969-1971); Kołobrzegu (1971-1973); Lęborku (1973-1975)
i Kwidzynie (1975-1981) oraz jako proboszcz: w Darłowie (1981-1989) i Kołobrzegu (1989-1992). Ostatnim miejscem
jego pobytu był klasztor w Gdyni (19922013), gdzie również niestrudzenie posługiwał w kościele św. Antoniego oraz w
kancelarii parafialnej, aż do momentu, gdy
złożony ciężką chorobą, musiał zaprzestać
posługi.

pracujących. Przez lata czytał systematycznie polskie wydanie L’Osservatore
Romano wykazując tym wielkie zainteresowanie posługą Ojca świętego.
Miłość do Zakonu przejawiała się nade
wszystko w duchu wielkiego posłuszeństwa przełożonym, gorliwością w spełnianiu praktyk zakonnych, wielką dyspozycyjnością w pełnionych obowiązkach i szczególnym umiłowaniem wspólnoty. Nie było
zakonnika, który przybywszy do klasztoru
gdzie przebywał o. Jacek, nie zostałby
przez niego serdecznie przyjęty. O. Jacek
potrafił każdym się zainteresować i poświęcić mu czas. Prawie do końca z pamięci przywoływał współbraci, dokładnie
podając dane z ich życiorysu.
Był też wielkim patriotą. Miłość do Ojczyzny wyniósł z rodzinnego domu. Ilekroć
śpiewał pieśń Orlątko, a lubił śpiewać gdyż
Pan obdarzył go mocnym głosem, przy
słowach: O mamo, otrzyj oczy, z uśmiechem do mnie mów. Ta krew, co z piersi
broczy, ta krew - to za nasz Lwów! Ja
biłem się tak samo, jak starsi - mamo,
chwal! ... Tylko mi ciebie, mamo. Tylko mi
Polski żal! na jego twarzy pojawiały się łzy
wzruszenia, bo jak sam z wielkim rozrzewnieniem mówił, przypominał się mu dom
rodzinny i starszy brat, który tę pieśń śpiewał. Cieszył się wielką pamięcią do nazwisk i osób. Bez trudu przypominał sobie
parafian, którym przed laty posługiwał.

Jego marzenie zaczęło się realizować 21
sierpnia 1954 roku, kiedy to został przyjęty
do nowicjatu Zakonu Braci Mniejszych
Konwentualnych. Pierwszą profesję złożył
28 sierpnia 1955 roku. Otrzymał wówczas
zakonne imię: Jacek. Profesję uroczystą
złożył 8 grudnia 1961 roku. W czasie formacji, jak napisał wychowawca, dało się
poznać jego zamiłowanie do posług bliźnim. Był zawsze chętny do najniższych i
najbardziej uciążliwych posług. Dzięki
temu szanowany i lubiany. Walory ucha i
serca równoważą zdolności. W dniu 4 lipca
1964 roku przyjął w Krakowie święcenia w
stopniu prezbiteratu.

Przez kilka lat pełnił obowiązki asystenta
prowincjalnego ds. misji, a przez kilkanaście asystenta duchowego Regionu Gdańskiego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

Zmarł w klasztorze w Gdyni w środę, 16
października 2013 roku, w liturgiczne
wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej, w 76.
roku życia, w 58 roku życia zakonnego i w
49. roku kapłaństwa.

Teczka personalna o. Jacka Kamzeli nie
jest bardzo obszerna. Prorocze okazały się
słowa jego magistra z pierwszych lat formacji: w praktycznych zajęciach związanych ze służbą Bożą i duszpasterstwem
jest niezrównany – wykazuje dużo zapału i
umiejętności. Swoje dary wykorzystywał
głównie w pracy duszpasterskiej i katechetycznej oraz w kancelariach parafii, w
których posługiwał jako wikariusz: w Nie-

Cechą charakterystyczną posługi o. Jacka
było umiłowanie Kościoła i Zakonu. Miłość
do Kościoła przejawiał w sposób szczególny poprzez wielkie uszanowanie do biskupów w diecezjach gdzie dane mu było
pracować. Poprzez tę postawę zjednał
sobie wielką życzliwość ze strony kard.
Ignacego Jeża. Można było również podziwiać nadzwyczajną znajomość historii
danych diecezji i nazwisk kapłanów w nich

Uroczystej Mszy św. pogrzebowej przewodniczył o. Prowincjał, a homilię wygłosił
o. Manswet Wardyn. Była ona celebrowana w sobotę, 19 października 2013 roku o
godzinie 12:00 w kościele Franciszkanów
w Gdyni, następnie ciało zostało pochowane na cmentarzu na Witominie. o. Leszek
Łuczkanin OFMConv, sekretarz Prowincji.
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