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Wiadomość tygodnia

BRACIA MNIEJSI U DOMINIKANÓW

Na znak braterskich więzi łączących oba
zakony, ojcowie franciszkanie świętowali 8
sierpnia wspólnie z dominikanami uroczystości ku czci Świętego Ojca Dominika –
założyciela Zakonu Kaznodziejskiego.
Według tradycji, Święty Dominik i Święty
Franciszek, który założył prawie w tym
samym czasie Zakon Braci Mniejszych –
spotkali się ze sobą, co miało zapoczątkować przyjaźń między nimi oraz
między braćmi należącymi do obu zakonów.
„Nie mamy na to pisemnego świadectwa,
ale to dobrze uargumentowana hipoteza.
Trudno sobie bowiem wyobrazić, by dwie
największe postaci ówczesnego Kościoła i
założyciele
dwóch
najprężniejszych
ruchów kościelnej odnowy mieli się ze
sobą nie spotkać” – mówi dyrektor Dominikańskiego Instytutu Historycznego, o.
Tomasz Gałuszka.

„Obaj żyli przecież w tym samym czasie,
obaj zabiegali u papieża Honoriusza III o
zatwierdzenie swoich zakonów, razem
uczestniczyli w pracach IV Soboru Laterańskiego, wreszcie byli bardzo zaprzyjaźnieni z późniejszym papieżem –
Grzegorzem IX” – dodaje o. Gałuszka. „Co
ciekawe, na najstarszym ikonograficznym
przedstawieniu Świętego Dominika, zamieszczonym w powstałej w 30. latach XIII
wieku Biblii tzw. toledańskiej, nasz założyciel występuje wspólnie z Franciszkiem” –
podkreśla dyrektor Dominikańskiego Instytutu Historycznego.
Co roku 8 sierpnia – w liturgiczną
uroczystość Świętego Dominika – bracia
kaznodzieje zapraszają więc ojców franciszkanów do wspólnego świętowania
odpustu ku czci swojego Założyciela i
głównego patrona Zakonu.
W dominikańskich kościołach w Krakowie,
Wrocławiu, Poznaniu i na warszawskiej
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Starówce ojcowie franciszkanie z różnych
gałęzi swojego zakonu odprawili w południe msze święte konwentualne i wygłosili
kazania. Podobne uroczystości pod przewodnictwem franciszkanów odbyły się
także o godz. 18 w Lublinie, Jarosławiu,
Tarnobrzegu, Rzeszowie i Hermanicach.
Odpust ku czci Świętego Ojca Dominika
świętowany jest także w pozostałych
kościołach dominikańskich. Szczególnie
uroczyste obchody odbywają się na warszawskim Służewie oraz w Szczecinie –
gdzie Święty Dominik patronuje prowadzonym przez dominikanów parafiom.
Dominik Guzman urodził się w 1170 roku
w Hiszpanii. Na początku XIII wieku działał
jako misjonarz na południu Francji, gdzie
nawracał albigensów i waldensów. Zgromadził wówczas wokół siebie grono
współpracowników, z którymi w 1216 roku
założył Zakon Kaznodziejski. Zmarł 6
sierpnia 1221 roku w Bolonii, gdzie został

pochowany. 13 lat później papież Grzegorz IX ogłosił go świętym. Jego święto
patronalne obchodzone jest 8 sierpnia.

Prawie w tym samym czasie Franciszek z
Asyżu założył Zakon Braci Mniejszych,
nazywany popularnie franciszkanami.

Podobnie jak dominikanie przyczynił się
on do odnowy Kościoła w średniowieczu.
Za: www.dominikanie.pl

Inicjatywa „Jeden z nas” cieszy się oficjalnym poparciem Stolicy Apostolskiej a
pomocą w jej koordynowaniu służy Papieska Rada ds. Rodziny. W Polsce akcję
poparła Konferencja Episkopatu Polski a
jej organizatorem jest Polski Komitet
Narodowy Inicjatywy, w skład którego
wchodzą ruchy pro live. Liczy on, że Polska, Ojczyzna Jana Pawła II, stanie się
liderem akcji i da czytelne dla wszystkich
świadectwo
poparcia
dla
zmian,
zwiększających ochronę życia w UE.

W pierwszych dniach powstania w
klasztorze przy ulicy Karolkowej został
utworzony punkt powstańczy. Ojcowie
przenieśli się do piwnic, udzielając pomocy
i schronienia okolicznym mieszkańcom. W
dniu 5 sierpnia oddziały powstańców były
zmuszone wycofać się w kierunku Starego
Miasta. Nad ranem 6 sierpnia Niemcy
otoczyli klasztor i wszystkie osoby w nim
przebywające przeprowadzili pod eskortą
do kościoła św. Wojciecha przy ul. Wolskiej, w którym był urządzony obóz
przejściowy.

Wiadomości krajowe
Jasna Góra czeka na 100 tys.
Pielgrzymów
Kolejne tysiące pieszych pielgrzymów
docierają na Jasną Górę. W Sanktuarium
rozpoczyna się tzw. szczyt pielgrzymkowy.
W sumie na 15 sierpnia czyli odpust
Wniebowzięcia NMP, przybędzie ok. 100
tys. pątników.
- Jasna Góra jest gotowa na przyjęcie
tysięcy pielgrzymów. Gotowość wyraża się
przede wszystkim w obecności kapłanów,
którzy służą w konfesjonale i rozdzielają
komunię świętą – zapewnia o. Sebastian
Matecki.

Podprzeor jasnogórskiego klasztoru podkreśla, że na sierpniowy „szczyt pielgrzymkowy” czekają wszyscy paulini i jest to
najpiękniejszy czas przeżywany w Sanktuarium. Zakonnicy i zaproszeni księża służą
w jasnogórskich konfesjonałach od godz.
6.00 do 21.00. Bramy sanktuarium otwarte
są od świtu do późnej nocy, a w czasie gdy
przed Cudownym Obrazem trwa czuwanie,
w ogóle nie są zamykane. Do dyspozycji
pielgrzymów są wszystkie punkty informacyjne, gastronomiczne oraz muzea.
Podprzeor klasztoru powiedział, że w tym
szczególnym
czasie
pielgrzymkowym
Jasna Góra włącza się w Europejską Inicjatywę Obywatelską „Jeden z Nas”. Jej
celem jest zbiórka miliona podpisów pod
projektem zmiany prawa europejskiego,
tak, by zablokować finansowanie przez
Unię Europejską instytucji zajmujących się
szerzeniem aborcji i eksperymentowaniem
nad
embrionalnymi
komórkami
macierzystymi.
W akcji „Jeden z Nas” chodzi o zebranie
miliona podpisów pod propozycją zmiany
unijnych przepisów tak, by chronić życie
poczęte. Formularze i podpisy składać
można
przy
stoiskach
„Niedzieli”
umieszczonych przy wałach jasnogórskich
i Domu Pielgrzyma. Aby złożyć podpis
konieczny jest numer PESEL.

Na odpust Wniebowzięcia NMP na Jasną
Górę tylko w pielgrzymkach pieszych
przybędzie ok. 100 tysięcy pątników.
W dniach szczytu pielgrzymkowego w
Częstochowie, jak zwykle uruchomione
zostały dodatkowe sanitariaty, punkty
czerpalne wody pitnej, medyczne, osób
zaginionych. W stanie gotowości jest
policja, która kieruje ruchem ulicznym.
Koordynacją zabezpieczenia pielgrzymkowego zajmuje się Wydział Zarządzania
Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw
Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy.
Miejskie służby koordynują bezpieczny
przemarsz grup pielgrzymkowych przez
miasto. Wytyczonych zostało 10 tras.
Na terenie Jasnej Góry pielgrzymi mogą
korzystać z dwóch infomatów, które
włączone są do systemu ulicznych komputerów, stanowiących jeden z elementów
Miejskiego
Systemu
Informacji
Turystycznej.
Infomaty oferują darmowy dostęp do internetu oraz szeroki wachlarz usług multimedialnych, w tym dostęp do informacji z
Jasnej Góry i Częstochowy. Jasna Góra to
jedyny obiekt sakralny w Polsce z tego
typu urządzeniami. Umieszczono je przy
głównych traktach ruchu pielgrzymkowego
i turystycznego na terenie klasztoru.
Pierwszy z infomatów znajduje się po
stronie południowej – przy Bramie Matki
Boskiej Królowej Polski, drugi w północnej
-przy Jasnogórskim Centrum Informacji
naprzeciwko wejścia do Arsenału. (…)
Za: www.deon.pl

Rocznica rozstrzelania trzydziestu
redemptorystów
6 sierpnia 1944 r. trzydziestu redemptorystów zostało zamordowanych w ramach
wyniszczania przez oddziały hitlerowskie
ludności cywilnej stolicy po wybuchu
Powstania Warszawskiego. Zginęli wszyscy zakonnicy przebywający wówczas w
klasztorze przy ul. Karolkowej: 15 ojców, 9
braci koadiutorów, 5 kleryków, 1 nowicjusz.
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Tam redemptoryści zostali oddzieleni od
grupy. Następnbie wyprowadzono ich na
teren pobliskiej fabryki Kichmayera i
Marczewskiego. Tam zostali zabici strzałami w tył głowy. W dalszej kolejności
Niemcy przeprowadzili egzekucję ludności
cywilnej. Według szacunków historyków, w
pierwszym tygoniu sierpnia hitlerowcy
wymordowali ok. 50 tys. mieszkańców
Woli, realizując rozkaz eksterminacji całej
ludności powstańczej Warszawy.
(...)
Za: www.redemptor.pl

W Oświęcimiu uroczystości ku czci
Św. Edyty Stein
W piątek 9 sierpnia w Oświęcimiu odbyły
się uroczystości ku czci św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein (18911942). Uczestniczył w nich bp Piotr Greger.
Piętnaście lat temu − jesienią 1998 r. −
podczas kanonizacji Edyty Stein papież
Jan Paweł II powiedział: „Gdy będziemy
odtąd obchodzić co roku wspomnienie
nowej świętej, musimy także pamiętać o
Szoa — straszliwym planie wyniszczenia
całego narodu, którego ofiarą padły miliony
naszych żydowskich braci i sióstr. Niech
Pan rozpromieni oblicze swe nad nimi i
niech ich obdarzy pokojem (por. Lb 6, 2526)”.
9 sierpnia br. minęła 71. rocznica
męczeńskiej śmierci św. Teresy Benedykty
od Krzyża (Edyty Stein), niemieckiej
Żydówki, wybitnej intelektualistki, katolickiej zakonnicy – karmelitanki bosej,

współpatronki Europy. Z tej okazji odbyły
się w Oświęcimiu uroczystości liturgiczne
ku jej czci. Mszy św. w miejscowym karmelu przewodniczył biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger, a
współcelebransami byli m.in.: o. Grzegorz
Firszt − radny prowincjalny krakowskiej
prowincji karmelitów bosych, ks. Józef
Niedźwiedzki – proboszcz oświęcimskiej
parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego, oraz
ks. Manfred Deselaers z Centrum Dialogu i
Modlitwy. Wśród wiernych zgromadzonych
w kaplicy obecni byli m.in. pielgrzymi z
Niemiec oraz przedstawiciele Świeckiego
Zakonu Karmelitów Bosych.
Wcześniej na terenie byłego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau odmówiono modlitwę za wszystkie osoby zamordowane w
Auschwitz i innych miejscach zagłady oraz
w intencji pokoju i pojednania. (...)
Za: www.deon.pl

Relikwie .Bł Jana Pawła II
dla Misji Polskiej w Brazylii
W poniedziałek, 5 sierpnia ks. dr Zdzisław
Malczewski SChr – rektor Polskiej Misji
Katolickiej w Brazylii otrzymał w rezydencji
arcybiskupów krakowskich od metropolity
krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza
relikwie bł. Jana Pawła II.

Była to realizacja prośby biskupa Rafaela
Biernaskiego wyrażonej w imieniu arcybiskupa Moacyra J. Vitti, aby Rektor PMK
postarał się u kard. Stanisława Dziwisza o
relikwie bł. Jana Pawła II.
Relikwie te zostaną umieszczone w jednej
z kaplic bazyliki katedralnej w Kurytybie,
którą Ojciec św. Jan Paweł II nawiedził
podczas swojej pierwszej wizyty apostolskiej w Brazylii w 1980 r.
Za: www.chrystusowcy.pl

“Życie jak muzyka” –
młodzież w Świętej Lipce
W dniach 13-21.07, pod hasłem „Życie jak
muzyka”, odbywały się XIV Jezuickie Dni
Młodzieży w Świętej Lipce na Mazurach.
Był to czas, gdy studenci z naszych jezuickich duszpasterstw akademickich z całej
Polski wspólnie się modlili i rozwijali własne talenty na zajęciach warsztatowych.
W tegorocznych JDM-ach wzięło udział
około 250 uczestników. Na inaugurującej
Eucharystii homilię wygłosił delegat o.
Prowincjała PMA – o. Socjusz Leszek

Mądrzyk SJ. Po Mszy św. flaga JDM-u
zawisła na maszcie przed domem pielgrzyma, a my odsłuchaliśmy hymn, który
oficjalnie rozpoczął JDM.
Codzienną pobudkę zapewniało nam JDMowe Radio Kormoran. Dzień rozpoczynaliśmy wspólną jutrznią o godz. 7:30. W
środku dnia był czas na Eucharystię.
Każdy miał okazję włączyć się we wspólne
dyżury: kuchenny, sprzątający bądź wartowniczy. Ważną część dnia stanowiły
zajęcia w grupach warsztatowych. Różnorodność warsztatów była w tym roku spora.
Uczestnicy mogli wybrać mi.in.: zajęcia
medytacyjne, psychologiczne, muzyczne,
taneczne, teatralne, rekonstrukcji historycznej, fotograficzne. Niektóre warsztaty
były bardziej „widoczne“, np. przechadzający się rycerze w zbroi czy cyrkowcy.
Zgodnie z tegorocznym hasłem przewodnim, nieustannie towarzyszyła nam muzyka. Na początku przenieśliśmy się w klimaty muzyki irlandzkiej. Pomógł nam w tym
porywający koncert zespołu „Duan“. W
kolejnych dniach był czas na inne rodzaje
muzyki. Muzykę ludową przybliżyła nam
kapela „Na chwilę”. Przy okazji mogliśmy
poznać kilka tańców ludowych, kończąc
wspólną zabawę „Wiwatem”. Wystąpił
przed nami także raper Arkadio z Nowego
Sącza. Oprócz koncertu dał również świadectwo poznawania żywego Boga w
swoim życiu. Zachęcał do odkrywania
własnych talentów oraz robienia tego, co
kochamy.
Wystąpił dla nas również Dariusz Malejonek z zespołu Maleo Reagge Rockers.
Swoje świadectwo przeplatał śpiewem i
muzyką. Zachęcał do wsłuchiwania się w
swoje serce, bo – jak podkreśla w jednym
utworze – „serca nie oszukasz”. Jan Pospieszalski próbował uwrażliwić nas na
harmonię istniejącą w świecie wokół nas.
Nie wszystko wydaje czysty dźwięk, ale
warto szukać „złotego podziału odcinka”,
by nasze życie brzmiało. Ostatnią konferencję na temat tegorocznego hasła JDM-u
„Życie jak muzyka” wygłosił i częściowo
wyśpiewał o. Wojtek Kowalski SJ. Mówił
m.in. o tym, że duchowość jest obecna
także w muzyce undergroundowej. Muzyka
punkowa to nie tylko hałaśliwość i zadziorność – może być poszukiwaniem czegoś
głębszego.
Podczas tego intensywnego tygodnia był
również czas na modlitwę. Mogliśmy oddać Jezusowi w sakramencie pojednania
to wszystko, co w nas nie brzmi jeszcze
czysto, różne dysharmonie w naszych
sercach. Było wiele śpiewu i uwielbienia
Pana Boga. Wieczorna modlitwa w duchu
Taize była możliwością do wyciszenia się i
powierzenia Jezusowi pragnień naszych
serc. W piątkowy wieczór modlitewnie
towarzyszyliśmy Panu Jezusowi na drodze
krzyżowej. Zainscenizowane w krużgankach Świętolipskiego Sanktuarium sceny
mocno i w różny sposób poruszały przez
obraz, dźwięk i słowo.
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Czwartek, zgodnie ze starym jezuickim
zwyczajem, to dzień wolny od zwykłych
zajęć, czyli tzw. „dzień willowy”. Po porannej Mszy św. i śniadaniu każdy mógł
spędzić ten dzień według własnych planów
i chęci. Pogoda była przepiękna. Około
100 osób zdecydowało się na kilkugodzinny spływ kajakowy malowniczą rzeką
Krutynią. Wszyscy dotarli do celu, choć
niektórzy z różnymi przygodami. Pozostali
zwiedzali okoliczne miejscowości (Reszel,
Kętrzyn, Mrągowo) lub opalali nad jeziorem. W czwartkowy wieczór wspaniale
bawiliśmy
się
podczas
Festiwalu
Twórczości Wszelakiej. Festiwal prowadził
król Julian ze swoją świtą oraz pingwinami
z Madagaskaru. Aż 18 występujących
solistów lub zespołów zaprezentowało
swoje talenty muzyczne, teatralne czy
sportowe. Skończyliśmy tuż przed północą.
W poobiednich przerwach odbywał się
także miniturniej piłki nożnej. Wystartowały
w nim 3 drużyny: reprezentacja południa i
północy Polski oraz jezuici. Emocji nie
brakowało. W meczu finałowym pomiędzy
południem a jezuitami walka była bardzo
wyrównana i sam mecz zakończył się
bezbramkowo. Dopiero rzuty karne przechyliły szalę zwycięstwa w kierunku
bardziej zaprawionych w bojach jezuitów.

Sobota
była
dniem
podsumowania
wszystkich zajęć warsztatowych oraz
wspólnej zabawy z mieszkańcami Świętej
Lipki i okolic. Festyn rozpoczął się ponad
siedmiokilometrowym biegiem z Reszla do
Świętej Lipki o puchar Burmistrza Miasta
Reszla. Był to już drugi tego typu bieg.
Chętnych nie brakowało i z rynku w Reszlu
wybiegło ok. 60 osób. W tym roku dodatkową atrakcją była możliwość „wbiegu
artystycznego”. Oprócz rywalizacji sportowej mogliśmy zobaczyć m.in. wbiegające
pingwiny z Madagaskaru, rycerza w zbroi
czy dwie skrzypaczki. Gdy dobiegł ostatni
zawodnik, uroczyście zostały wręczone
puchary. Przez całe popołudnie można
było częstować się bigosem lub kiełbaską
z grilla.
Za: www.jezuici.pl

70 młodych ludzi uczestniczyło w
rekolekcjach powołaniowych u
redemptorystów
Wraz z końcem lipca zakończyły się
rekolekcje powołaniowe dla młodzieży
męskiej, organizowane przez Centrum
Duszpasterstwa Powołań Redemptorystów. Cztery serie rekolekcji zgromadziły
blisko 70 młodych ludzi z całej Polski.
Tegorocznym patronem tych wakacyjnych
spotkań był św. Gerard Majella, którego
osobę staraliśmy się nieco przybliżyć
uczestnikom.

Pierwsze z rekolekcyjnych spotkań, odbyło się w dniach 24-27 czerwca w
Lubaszowej.
Uczestniczyli
w
nich
maturzyści, studenci i pracujący zawodowo
młodzi ludzie, którzy pod przewodnictwem
o.
Marka
Kotyńskiego,
prowadzili
rozważania na temat swojego życiowego
powołania. Niewątpliwie cenną pomocą dla
uczestników rekolekcji była możliwość
wysłuchania świadectw powołania ojców
oraz braci nowicjuszy i kleryków. Szczególnym wydarzeniem podczas rekolekcji
była Eucharystia, którą sprawowali neoprezbiterzy – o. Artur Pruś i o. Łukasz
Madejski. (…)
Kolejne rekolekcje, przeznaczone dla
chłopców z gimnazjów i szkół średnich
odbyły się w Domu Rekolekcyjnym Redemptorystów w Lubaszowej w dniach
29.06-4.07. Uczestniczyło w nich 21 młodych chłopców, którym przewodził w
czasie rozważań o. Marcin Klamka. Dodatkowym ubogaceniem tej serii rekolekcji
była piesza pielgrzymka na rozpoczęcie
Wielkiego
Odpustu
Tuchowskiego.
Ciekawym i poszerzającym wiedzę o
misyjnej posłudze redemptorystów momentem było spotkanie z misjonarzem – o.
Pawłem Jurkowskim, który od czternastu
lat pracuje w dalekiej Rosji. Nie brakowało
też momentów sportowej rywalizacji w
piłce nożnej czy siatkówce

Niezwykle gościnne i atrakcyjne Bardo,
było kolejnym miejscem, które w dniach
22-26.07
przyjęło
13
uczestników
rekolekcji powołaniowych. Do przybyłych
słowo kierował o. Grzegorz Woś. Jak
zwykle nie brakowało chwil na korzystanie
z uroków tego niezwykłego miejsca. Wśród
różnych atrakcji turystycznych, niewątpliwie największe wrażenie wywarł na
uczestnikach spływ pontonowy na Nysie
Kłodzkiej, który stał się okazją do zmagania, ale i do integracji. Jedno popołudnie
poświęciliśmy na pielgrzymkę do Kaplicy
Górskiej, znajdującej się w miejscu ukazania się przed wiekami Matki Bożej.
Ostatnim punktem na mapie tegorocznych
wakacyjnych rekolekcji powołaniowych z
redemptorystami stał się urokliwy dom
wypoczynkowo-rekolekcyjny w Kościelisku
k. Zakopanego. To w nim właśnie w dniach
27-31.07 siedemnastu naszych młodych
przyjaciół przeżywało swój czas skupienia
pod wodzą o. Waldemara Sojki. Nie
sposób oddać klimatu tego 130-letniego
domu, który jest zmodernizowanym typowym góralskim domem. Oprócz całej
duchowej strony tych rekolekcji istotne było

także wyjście w Tatry. Pięknem stworzenia
cieszyliśmy się podążając przez Dolinę
Małej Łąki na Kopę Kondracką schodząc
przez Przełęcz pod Kopą Kondracką do
Kuźnic. W programie wyjść w teren była
też Gubałówka i Krupówki. (…)
Za: www.redemptor.pl

Ks. Gniadek SVD: Od nas też zależy
przedsiębiorczość Zambijczyków
Czy przedszkolak może być przedsiębiorczy? Czy z tym trzeba się urodzić, a
może wystarczy odpowiednie wychowanie
od najmłodszych lat? Werbista ksiądz
Jacek Gniadek zna odpowiedź. Postanowił wybudować w Afryce przedszkole dla
przyszłych przedsiębiorców. Pomagają mu
młodzi przedsiębiorcy z Polski. Ale swoją
cegiełkę może dołożyć każdy z nas…
Sam ksiądz Jacek potrafi doskonale łączyć
miłość bliźniego z duchem przedsiębiorczości. W Caritas Polska wszyscy pamiętają, jak gotował na elektrycznych
maszynkach zupę dla 50 Chińczyków,
pozostawionych bez środków do życia po
konflikcie z firmą, która sprowadziła ich do
pracy w Polsce. Teraz jest w Zambii i
potrzebuje wsparcia dla projektu, który w
przyszłości ma na siebie zarabiać.
Oto, co o pomyśle pisze ks. Jacek: Tysiące
misjonarzy i misjonarek budowało w
przeszłości przedszkola i szkoły w Afryce.
Na obrzeżach Lusaki w dzielnicy Linda
powstaje kolejne nowe przedszkole, jednak ten projekt będzie inny. Dlaczego
chodzisz do szkoły? – pytam młodzież na
spotkaniach w Lusace. Zawsze pada ta
sama
odpowiedź.
„Chcemy
zdobyć
wykształcenie, które pozwoli nam później
znaleźć dobrą pracę”. Nigdy jednak nie
słyszałem, by ktoś chciał zostać przedsiębiorcą.
Budowa przedszkola ruszyła w styczniu
tego roku. Do pomocy przyjechały już dwie
grupy wolontariuszy z Polski. To młodzi
polscy przedsiębiorcy. Razem z parafianami postawili już fundamenty i mury budynku o długości 63 x 10 m. We wrześniu
ruszy krycie dachu. Otwarcie przedszkola
jest zaplanowane na styczeń 2014 r. Docelowo będzie się tu uczyć 120 dzieci w
czterech klasach.
Przedszkola w Zambii należą ciągle do
rzadkości. Tylko nieliczny procent zambijskich dzieci korzysta na co dzień z tej
formy wczesnej edukacji. Dzieci z Lindy
będą mieć zapewniony w przedszkolu
codzienny, systematyczny kontakt z
językiem angielskim. Linda to biedna
dzielnica. Ludzie mówią tutaj głównie w
lokalnym języku chinyanja. Nasze przedszkole pozwoli na wyrównanie szans i
ułatwi start w szkole podstawowej. Dobre
wykształcenie to ciągle przywilej wąskiej
grupy ludzi.
Przedszkole dla przyszłych przedsiębiorców będzie katolickie. Będą tu zajęcia
z lekcji religii, ale w planie są również
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zajęcia z… teologii tworzenia – w formie
zabawy oczywiście, które będą wychowywać zambijskie dzieci do przedsiębiorczości.
Przyjazny klimat dla przedsiębiorczości
tworzą polscy wolontariusze, którzy przyjechali do pomocy przy budowie przedszkola. Nie chodzi tylko o samą budowę. Wolontariuszy przyciąga idea promowania
wolnej przedsiębiorczości. Na spotkaniach
z młodzieżą – na razie jeszcze pod drzewem – dzielą się swoim doświadczeniem z
prowadzenia
swoich
przedsiębiorstw.
Wierzą, że w młodych ludziach w Zambii
drzemie potencjał i mają liczne talenty.
Przedszkole parafialne będzie prywatne.
W Zambii nie ma państwowych przedszkoli. Środki pieniężne na utrzymanie przedszkola będą pochodzić wyłącznie z
czesnego i małych projektów (np. wynajmowanie dużej jadalni 14×8 m na przyjęcia weselne), które będą generowały
środki na bieżące wydatki związane z
prowadzeniem przedszkola.

Parafia w Lindzie ma też w planach zbudowanie pięciu małych mieszkań do wynajęcia. Domki zostaną wybudowane na
ofiarowanej w tym celu działce w pobliżu
parafii. Pieniądze z tej inwestycji, która
zostanie wsparta przez Caritas Polska,
pozwolą w znacznym stopniu obniżyć
wysokość czesnego. W Lindzie jest
ogromny brak mieszkań, a bieżąca woda w
domu
pozostaje
ciągle
luksusem.
Większość ludzi czerpie wodę z nielicznych tutaj publicznych studni. Domki parafialne będę miały bieżącą wodę poprowadzoną z parafialnej studni głębinowej.
Jeśli chcesz obudzić w zambijczykach ducha przedsiębiorczości, wesprzyj projekt ks.Gniadka wpłatą na k
jekt ks.Gniadka wpłatą na konto
CARITAS POLSKA
ul. OKOPOWA 55
01-043 Warszawa
Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000
0102 0002 6526
Bank Millenium S.A. 77 1160 2202 0000
0000 3436 4384
z dopiskiem PRZEDSZKOLE W LINDZIE
Więcej
o
projekcie
na
stronie www.jacekgniadek.com oraz w 3. Numerze kwartalnika Caritas.

Dni Dominikanskie na Faceboku

kańskich. Dodatkową gratyfikację przewidziano dla osób, które udzielą poprawnej
odpowiedzi na wszystkie pytania.

Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny zaprasza na dni dominikańskie, czyli
konkurs organizowany na Facebooku od
wspomnienia św. Dominika (8.08.2013) do
wspomnienia św. Jacka (17.08.2013).
Codziennie będzie można wykazać się
wiedzą o Zakonie Kaznodziejskim, odpowiadając na pytanie przygotowane przez
pracowników Fundacji. Na autorów poprawnych odpowiedzi, którzy dodatkowo
wykażą się refleksem, czekają atrakcyjne
nagrody – codziennie do autora pierwszej
poprawnej odpowiedzi trafi płyta z katalogu
sklepu internetowego sklep.liturgia.pl.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy
polubić profil Dominikańskiego Ośrodka
Liturgicznego i otworzyć zakładkę konkursową (dostępną na górze strony profilu):
www.facebook.com/FundacjaDOL.
Akcji
konkursowej będą twoarzyszyły także
publikacje
interesujących
artykułów
o tematyce dominikańskiej w serwisie
Liturgia.pl.
Wśród nagród jest płyta „Historie dominikańskie”, opowiadająca w ciekawy i zabawny sposób o braciach kaznodziejach,
ale także piękne nagrania muzyki liturgicznej, praktykowanej w kościołach domini-

Link
do
aplikacji
konkursowej:
http://www.facebook.com/FundacjaDOL/ap
p_139761029533870. Michał Wsiołkowski.

Refleksja Tygodnia

„PRZEWODNICZKĄ MA NAM BYĆ MARYJA, MATKA PANA”
List skierowany do wszystkich przełożonych wyższych Zakonów męskich w związku z przygotowywaniem peregrynacji kopii
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w męskich wspólnotach zakonnych w Polsce
Drogi Ojcze/Księże,
Jak wiadomo 130 Zebranie
Plenarne
KWPZM postanowiło o podjęciu peregrynacji kopii Ikony Jasnogórskiej, ofiarowanej
Zakonom w 1963 r. przez Sł. Bożego Kard.
Stefana Wyszyńskiego. Pierwsze nawiedzenie tego Obrazu odbyło się w latach
1963-1966 i było formą przygotowania się
wspólnot zakonnych do Millenium Chrztu
Polski oraz sposobnością do podjęcia
wspólnotowej refleksji nad soborową reformą życia konsekrowanego.

jurysdykcja potrzebowała więcej egzemplarzy, bardzo proszę o zgłoszenie tego do
Sekretariatu KWPZM (może być także
drogą e-mailową) do 10 września 2013
roku.

W każdej diecezji nawiedzenie rozpocznie
się od Sanktuarium Maryjnego, prowadzonego przez jeden z Zakonów. Kustosz tego
Sanktuarium będzie odpowiedzialny za
koordynację przebiegu pielgrzymowania
Obrazu w diecezji, od wspólnoty do wspólnoty.

Podejmowana obecnie peregrynacja ma
być przeżywana w formie wspólnotowego
dnia skupienia i służyć refleksji nad miejscem życia konsekrowanego we współczesnym świecie, także w kontekście
wyzwań związanych z nową ewangelizacją
i koniecznością dawania czytelnego świadectwa życia poświęconego Bogu, o czym
tak wiele mówi w swoich wystąpieniach
obecny Papież Franciszek.
Przewodniczką w tej refleksji ma nam być
Maryja, Matka Pana. Wydaje się stosowne
przypomnienie roli Maryi w duszpasterskich programach i dokonaniach wielkich
przewodników Kościoła w Polsce: Sł.
Bożego Kard. Augusta Hlonda SDB, Sł.
Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego i Bł.
Jana Pawła II. Będą temu służyć materiały
liturgiczne przygotowywane z okazji peregrynacji.
Konsulta na swojej sesji w dniu 5 sierpnia
zdecydowała, iż opracowywane aktualnie
materiały liturgiczne na czas nawiedzenia
zostaną wydrukowane w nakładzie pozwalającym na przesłanie jednego egzemplarza dla każdej wspólnoty. Gdyby Wasza

ty zakonne w Archidiecezji Częstochowskiej, a następnie zostanie przewieziona do Archidiecezji SzczecińskoKamieńskiej, od której zacznie peregrynację najpierw po diecezjach Polski
Północnej, następnie Centralnej, by
zakończyć się w 2016 r. w diecezjach
Polski Południowej.

Materiały będą przesyłane do wspólnot
zakonnych sukcesywnie, wraz z postępem
peregrynacji, na mniej więcej 4 miesiące
przed peregrynacją obrazu w danej diecezji.
Konsulta podjęła decyzję iż wędrówka
Kopii Obrazu Jasnogórskiego będzie przebiegała według diecezji. Rozpoczniemy ją
16 października od Eucharystii na Jasnej Górze. Najpierw nawiedzi wspólno-
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Sekretariat KWPZM musi przygotować
precyzyjną trasę peregrynacji. W związku z
tym jest konieczne, aby Wasz sekretariat
do 10 września odesłał załączony do tej
korespondencji Katalog Waszych obecności w Polsce, z zaznaczeniem tych miejsc
obecności (domów zakonnych, parafii,
itd.), gdzie nawiedziny Obrazu Matki Bożej
Jasnogórskiej nie będą potrzebne ze
względu na pojedynczą obecność zakonników lub na przykład na połączenie dnia
skupienia dla pobliskich obecności Waszego Zakonu (Zgromadzenia). (…)
Na koniec tego listu pragnę wyrazić przekonanie, że podjęta przez Zakony męskie
w Polsce inicjatywa peregrynacji przyniesie
obfite owoce duchowe dla naszych Wspólnot i pojedynczych Braci.
Z braterskimi pozdrowieniami w Panu
O. Kazimierz Malinowski OFMConv
Sekr. gen. Konferencji

Wiadomości zagraniczne
Kard. Braz de Aviz o znaczeniu
pielgrzymki Papieża Franciszka
dla budzenia powołań

czegoś więcej” – powiedział ks. Paweł
Doliński SDS, proboszcz parafii św. Piotra i
Pawła w Great Meadows w rozmowie z
polonijnym Nowym Dziennikiem.

Swym udziałem w Światowych Dniach
Młodzież Franciszek zrobił wiele dobrego
dla sprawy powołań – uważa kard. João
Braz de Aviz. Jest on brazylijskim kardynałem w Watykanie, przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Z racji swej funkcji dobrze zdaje
sobie sprawę, jak wielkim problem jest dziś
dla wielu zakonów chroniczny brak powołań.

Od roku 2008 piesza pielgrzymka z Great
Meadows do Amerykańskiej Częstochowy
składa się z pięciu grup. Do istniejących
dotychczas trzech, zostały dołączone dwie
dodatkowe: grupa obsługi pielgrzymki i
grupa uczestnictwa duchowego. Dwie
polskojęzyczne grupy prowadzą salwatorianie i paulini a angielskojęzyczną – franciszkanie.

W jego przekonaniu spotkanie młodych z
Papieżem w Rio może zmienić tę sytuację.
„Młodzi darzą go wielkim zaufaniem. Uosabia on coś, czego nie znajdują ani w
rodzinie, ani w społeczeństwie” – stwierdził
brazylijski purpurat. W jego przekonaniu
Franciszkowi udało się wskazać młodym
drogę. „Młodzi chcą iść za Jezusem, a w
słowach Papieża mogą znaleźć właściwe
odpowiedzi” – uważa kard. Braz de Aviz.
Za: Radio watykańskie

Pielgrzymują do Matki Bożej
Częstochowskiej w … Doylestown
Już po raz dwudziesty szósty amerykańska
Polonia pielgrzymuje do Doylestown, gdzie
znajduje się sanktuarium Matki Bożej
Częstochowskiej. Czterodniowe rekolekcje
w drodze do Amerykańskiej Częstochowy
w tym roku przebiegają pod hasłem „Być
solą ziemi!”.

Piesza Pielgrzymka z parafii Świętych
Piotra i Pawła w Great Meadows do
Amerykańskiej Częstochowy w Doylestown
jest świadectwem wiary i polskiej tradycji
pielgrzymowania na Jasną Górę przeniesionej na ziemię amerykańską. Pielgrzymi
przemierzają 57,5 mili, czyli ponad 90 km.
Ich wędrówka trwa cztery dni i kończy się
uroczystą Mszą św. w Sanktuarium Matki
Bożej Częstochowskiej w Doylestown.
„Ludzie czekają na pielgrzymkę, czekają,
żeby coś w życiu drgnęło, żeby coś się
zmieniło, żeby zaprosić Pana Boga do
naszych, często trudnych, emigracyjnych
problemów. Człowiek czuje, że potrzebuje

W Polsce pielgrzymki są czymś oczywistym – do różnych sanktuariów pielgrzymują
setki tysięcy pątników. W Ameryce taka
forma pobożności budzi powszechne
zdumienie. „Od początku były pytania:
przeciwko czemu demonstrujecie?” –
opowiada ks. Doliński. W 1998 r. nowo
ustanowiony szef policji stanowej zablokował przemarsz pielgrzymki, a jej uczestnikom zagroził aresztowaniem. Po chwili
wyjaśnień
ks.
Kuziemskiego
policja
pozwoliła na kontynuowanie pielgrzymki.
Szef zarządził nawet specjalną eskortę.
Księża salwatorianie, obecni gospodarze
parafii w Great Meadows przygotowali w
tym roku film „57,5 mili”. Produkcja StudiaKatolik jest próbą odpowiedzi na pytanie:
„Dlaczego ludzie pielgrzymują oraz jak
wygląda piesza pielgrzymka w Stanach
Zjednoczonych?”

tuła generalna Zakonu Kaznodziejskiego.
Kolejna odbędzie się za trzy lata w Bolonii.
Kapituła w Trogirze obradowała od 22
lipca. Uczestniczyło w niej ponad 100 braci
dominikanów, reprezentujących poszczególne prowincje Zakonu. Polską prowincję
reprezentował o. Michał Paluch. Do Trogiru
przybyli też zaproszeni przez generała
Zakonu, o. Bruno Cadoré przedstawiciele
Rodziny Dominikańskiej: mniszek, tercjarzy
i sióstr czynnych.
Jednym z owoców prac kapituły generalnej
będą jej akta, które zostały zatwierdzone
przez wszystkich ojców kapitulnych.
Zostaną one opublikowane w ciągu kilku
najbliższych tygodni.
Swojego błogosławieństwa uczestnikom
kapituły i Zakonowi Kaznodziejskiemu
udzielił papież Franciszek. W telegramie
nadesłanym do o. Cadoré sekretarz stanu
Stolicy Apostolskiej, kard. Tarcisio Bertone
napisał, że Papież „przesyła wszystkim
uczestnikom Kapituły swoje serdeczne i
najlepsze życzenia”.
Kard. Bertone dodał, że Ojciec Święty
„modli się, aby to ważne spotkanie przyczyniło się do odnowienia pragnienia
świętości i wierności wobec ideału życia
zakonnego dla budowania Królestwa
Bożego i hojnej posługi Kościołowi, zgodnie z własnym charyzmatem Zakonu,
czerpiąc z świetlanego przykładu czcigodnego świętego Ojca Dominika i wszystkich
Świętych Rodziny Dominikańskiej”.

Pierwsza piesza pielgrzymka z kościoła
Świętych Piotra i Pawła w Great Meadows
w stanie New Jersey do sanktuarium Matki
Bożej Częstochowskiej w Doylestown
odbyła się 1988 r. Wzięło w niej udział 18
osób. Dziś do Amerykańskiej Częstochowy
przychodzi ok. 3 tys. pątników.
Pomysłodawczynią pielgrzymki była Emilia
Gołaszewska a jej głównym organizatorem
przez wiele lat ks. Ignacy Kuziemski,
ówczesny proboszcz w Great Meadows. W
pielgrzymkach do Amerykańskiej Częstochowy często uczestniczą też biskupi – np.
bp Ryszard Karpiński, abp Stanisław
Gądecki, abp Henryk Muszyński czy abp
Tadeusz Kondrusiewicz.
Pielgrzymka z Great Meadows, nazywana
szlachetną matką, dała początek pielgrzymce z Filadelfii, z parafii pw. św. Wojciecha i św. Jana Kantego, oraz z Trenton
(New Jersey), zorganizowanej przez parafian przy polskiej parafii pw. św. Jadwigi.
Za: www.deon.pl

Dominikanie zakończyli
kapitułę generalną w Trogirze
W uroczystość Świętego Dominika w
chorwackim Trogirze zakończyła się kapi-
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Kapituła podejmowała liczne tematy –
dominikanie zastanawiali się nad udziałem
Zakonu w nowej ewangelizacji, dyskutowali
o współczesnych wyzwaniach w głoszeniu
Ewangelii i formacji braci, przyglądali się
sytuacji Zakonu w poszczególnych regionach świata. Zwrócili także uwagę na
zaangażowanie młodych świeckich, którzy
bardzo licznie brali udział w odbywających
się – w tym samym czasie – Światowych
Dniach Młodzieży w Rio de Janeiro.
Szczególnie istotnym tematem rozmów
podczas Kapituły były przygotowania do
Jubileuszu 800-lecia istnienia Zakonu
Dominikańskiego, przypadającego w 2016
roku. Powołano specjalne gremium, które
wypracuje propozycje obchodów w skali
całego Zakonu i sugestie dla poszczególnych prowincji. (...)

W jubileuszowym roku 2016 najważniejszym wydarzeniem będzie kolejna kapituła
generalna, która odbędzie się latem w
Bolonii. Będzie ona podwójnie wyjątkowa –
po pierwsze ze względu na termin, a po
drugie – odbędzie się na terenie jednego z
pierwszych klasztorów dominikańskich. To
tu 6 sierpnia 1221 roku, w swojej celi,
otoczony przez braci, zmarł święty Dominik. Do dziś jego relikwie znajdują się w
bazylice w Bolonii.

Modlimy się za nowy Zarząd Generalny,
aby wypełniał swoją posługę w duchu
miłości i duchowości św. Wincentego Pallottiego.

Kapituła generalna, posiadająca najwyższą
władzę w Zakonie Dominikanów, to zebranie braci reprezentujących poszczególne
prowincje zakonne. Mają oni przyjrzeć się i
przedyskutować
sprawy
dotyczące
funkcjonowania całego Zakonu.

Porwany w Serii Ks. Paolo dall’Oglio
nie żyje?

Od samych początków w Zakonie Braci
Kaznodziejów istniały dwa rodzaje kapituł
generalnych: kapituła prowincjałów oraz
kapituła definitorów. Z czasem wyłonił się
jeszcze trzeci rodzaj kapituły generalnej –
złożonej zarówno z prowincjałów, jak i
definitorów. Odbywają się one na zmianę,
co trzy lata.
Kapituła prowincjałów i kapituła definitorów
mają tą samą władzę i równe prawa.
Każda z nich, niezależnie od innych, ma
prawo proponowania nowych regulacji i
zatwierdzania lub odrzucania propozycji
zgłoszonych na poprzedniej kapitule.
Różnica między nimi polega jedynie na
tym, że kapitułę prowincjałów tworzą
przedstawiciele władz prowincji, a kapitułę
definitorów – przedstawiciele samej prowincji, wybierani podczas kapituł prowincjalnych.
Za: www.dominikanie.pl

Nowa przełożona generalna Sióstr
Apostolstwa Katolickiego
XXV Zebranie Generalne Zgromadzenia
Sióstr Apostolstwa Katolickiego (pallotynki), które odbywa się w Rzymie od 21 lipca
2013 roku, 6 sierpnia 2013 roku wybrało s.
Ivete Garlet nową Przełożoną Generalną.

Przełożony Generalny ks. Jacob Nampudakam wraz ze wszystkimi współbraćmi
Stowarzyszenia składa serdeczne gratulacje i życzenia nowej Przełożonej Generalnej s. Ivete Garlet i jej radczyniom.
Za: www.sac.onfo

Porwany kilkanaście dni temu w Syrii ks.
Paolo Dall’Oglio SJ nie żyje – wynika z
informacji opozycji syryjskiej. Jednak
zarówno Stolica Apostolska, jak i włoskie
ministerstwo spraw zagranicznych nie
potwierdzają
wiadomości
o
śmierci
kapłana.
Przedstawicielka lewicowego Syryjskiego
Frontu Narodowego, wchodzącego w skład
opozycyjnej Syryjskiej Koalicji Narodowej,
Lama Al Atasi z Homs napisała na swym
profilu na Facebooku, że duchowny został
stracony.
Włoskie MSZ, które monitoruje sprawę,
przestrzega, by traktować tę wiadomość z
największą ostrożnością, gdyż jak na razie
nie znajduje ona żadnego potwierdzenia.
Również wicedyrektor watykańskiego Biura
Prasowego, o. Ciro Benedettini oświadczył,
że Stolica Apostolska nie potwierdza wiadomości o śmierci ks. Dall’Oglio.
Za: www.deon.pl

List generała Braci Mniejszych do
sióstr klarysek
Generał Zakonu Braci Mniejszych o. Michael Anthony Perry OFM wystosował
tradycyjny list do sióstr klarysek z okazji
Uroczystości św. Matki Klary.
W liście najwyższy przełożony franciszkanów przypomniał o roli Klary i Franciszka dla duchowości franciszkańskiej i
klariańskiej. Oboje zakonodawcy wiernie
trwali zakotwiczeni w Bogu. O. Perry zachęcił siostry, by stanowczo brały odpowiedzialność za powołanie do duchowego macierzyństwa, przejawiającego
się w trosce o Nowe Życie.
Przyjmowanie Nowego Życia dokonuje się
w
atmosferze
przyjaźni,
serdecznej
gościnności, w słowie umocnienia, szczerej
modlitwie i umiłowaniu ocalającej ciszy.
Wszystkim nam potrzebne jest robienie
miejsca Chrystusowi w codziennym życiu.

7 sierpnia 2013 roku zostały wybrane
radczynie generalne: s. Carmel Therese
Favazzo (Pierwsza Radczyni), s. Stella
Maria Marotta, s. Venicia Meurer i s. Lilly
Nanat.

około stu braci z całego kraju zgromadziło
się w São Luis, stolicy Stanu Maranhão.
Uczestnicy odbyli specjalną pielgrzymkękarawanę autobusem i samochodami,
wyruszając z São Luis, by po trzech godzinach drogi dotrzeć do portu, skąd w ciągu
godziny łodzią dopłynęli do miejsca, gdzie
Kapucyni francuscy sprawowali pierwszą
Mszę św. w Brazylii (1612). Od tamtej pory
miejsce to, oddalone od São Luis o ok. 120
km., przyjęło nazwę „Primeira Cruz”
(„Pierwszy Krzyż”).

Peły tekst listu znajdziecie pod tym adresem:
http://www.ofm.org/ofm/wpcontent/uploads/2013/07/clare2013_pol.pdf
Za: www.panewniki.franciszkanie.pl

Kapucyni świętują 400-lecie
przybycia do Brazylii
Na rozpoczęcie obchodów 400-setnej
rocznicy przybycia Kapucynów do Brazylii,
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Bracia, uroczyście przyjęci przez miejscową ludność, zainaugurowali na gminnym
placu „Pamiątkowe Tau”, a następnie, w
obecności Definitora generalnego, br.
Sergio Dal Moro, Ministra prowincjalnego,
licznych osób konsekrowanych, dwóch
biskupów i zgromadzonych wiernych, z
wielką radością i pośród historycznych
wspomnień celebrowali Eucharystię.
Uroczystość zwieńczył wspaniały obiad
dzielony ze wszystkimi obecnymi. Jubileuszowe obchody trwać będą od 5 do 9
sierpnia. Za: www.db.ofmcap.org

Salezjańska pomoc
dla zapomnianych przez świat
powodzian w Gwatemali
Kościół obecny jest często tam, gdzie
instytucje państwa nie docierają z podstawową pomocą. Tak miało miejsce ostatnio
w górskich wioskach Gwatemali odciętych
od świata przez niespodziewaną powódź.
Pracujący na tym terenie salezjańscy
misjonarze, brnąc przez kilka godzin
pieszo w błocie, nieśli na własnych plecach
żywność dla powodzian. Woda zmyła z
powierzchni ziemi cztery wioski, zabierając
z sobą cały dobytek mieszkańców. Przyniesiony przez salezjanów ryż był dla nich
pierwszym znakiem nadziei i szansy na
przetrwanie.
„Niestety tubylcza ludność zamieszkała w
górach zapominana jest przez światowe i
lokalne media. O ich tragedii się głośno nie
mówi. Kościół jest przy nich i niesie im
pomoc” – podkreśla ks. Vittorio Castagna
SDB, który wspiera poszkodowanych.
O wsparcie dla powodzian zaapelował też
ordynariusz diecezji Verapaz Cobán, na
terenie której leżą zniszczone wioski. Bp
Rodolfo Valenzuela wezwał wiernych do
konkretnych gestów solidarności i hojnego
otwarcia się na tych, którzy przeżywają
obecnie trudne chwile.
Za: Radio watykańskie

Po 500-latach dominikanie opuścili
Graz

kiedyś powrócą do Grazu, podobnie jak to
uczynili po długiej nieobecności jezuici.

Biskup Grazu, Egon Kapellari podziękował
zakonowi dominikanów za ponad pół tysiąclecia obecności w stolicy austriackiej
Styrii. Dom zakonny w Grazu został zamknięty ze względu na brak powołań w
całej prowincji oraz wysokie kosztu utrzymania. „Życie jest drogą, która zaczyna się
u Boga i u Boga się kończy” – powiedział
bp Kapellari podczas Mszy św. 4 sierpnia
w Grazu i dodał, że na drodze jest zawsze
wiele „obiecujących początków i wiele
bolesnych
pożegnań”.
Wyraził
jednocześnie nadzieję, że – „jeśli pozwolą na
to nowe powołania” – dominikanie jeszcze

W Mszy św. uczestniczył m.in. prowincjał
dominikanów, o. Christophe Holzer. Jako
powód zamknięcia domu zakonnego w
Grazu podał „brak powołań na kontynencie
europejskim, co nie pozwala na utrzymanie
wszystkich domów zakonnych”.
Dominikanie w Grazu pracowali głównie w
duszpasterstwie, m.in. akademickim. Przez
dwa lata jednym z nich był o. Christoph
Schönborn, obecny arcybiskup metropolita
w Wiedniu i przewodniczący Konferencji
Biskupów Austrii.
Za: www.deon.pl

Zapowiedzi wydarzeń

Program uroczystości odpustowych
w Kalwarii Żebrzydowskiej
W Kalwarii Zebrzydowskiej rozpoczęły się
uroczystości odpustowe ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które
potrwają do 18 sierpnia. Uroczystości
zainaugurowała Eucharystia sprawowana
o godz. 15.
Następnie odbyła się Procesja Współcierpienia NMP z bazyliki do Domku Matki
Bożej. Na godz. 18. zaplanowano Nieszpory. Główne uroczystości odpustowe odbędą się za tydzień w niedzielę – 18 sierpnia.

Jak co roku, do sanktuarium w Kalwarii
Zebrzydowskiej przybywają tysiące pielgrzymów z całej Polski, a także z zagranicy.
Najważniejszym punktem każdego dnia,
podczas tygodnia odpustowego będzie
wspólna Eucharystia. Każdy dzień ma
przypisany modlitwę w poszczególnych
intencjach. I tak w poniedziałek zgromadzeni w Kalwarii Zebrzydowskiej będą polecać w modlitwie szczególnie ludzi chorych i
cierpiących.
We wtorek, w Uroczystość NMP Kalwaryjskiej modlitwą będą otaczać rodziny. Tego
dnia Msza św. będzie koncelebrowana
przez kapłanów z dekanatu kalwaryjskiego
i okolicznych parafii. W godzinach
wieczornych w bazylice odbędzie się modlitewne czuwanie fatimskie.

Środa to dzień modlitw za Ojczyznę. W
czwartek, w Uroczystość Wniebowzięcia
NMP wierni obecni w pasyjno-maryjnym
sanktuarium polecać będą w modlitwie
Kościół, Ojca Świętego Franciszka, a także
będą prosić o nowe powołania do służby
Bożej w Kościele. Po Mszy św. koncelebrowanej
przez
bernardyńskich
misjonarzy zaplanowano wieczór misyjny.
Dniem modlitwy w intencji żyjących dobrodziejów Kalwarii będzie piątek. Tego
dnia po Nieszporach, które będą miały
miejsce przy kaplicy Domku Matki Bożej
zaplanowano Procesję Pogrzebu Matki
Bożej. Następnie sprawowana będzie
Eucharystia przy kościele Grobu Matki
Bożej pod przewodnictwem ks. kard. Stanisława
Dziwisza,
metropolity
krakowskiego.
W sobotę wierni będą modlić się w intencji
zmarłych dobrodziejów Kalwarii, duszpasterzy sanktuarium kalwaryjskiego i pielgrzymów. Na godz. 10 zaplanowano Drogę
Krzyżową dla młodzieży na dróżkach, a
następnie nabożeństwo i procesję światła
na wzgórzu Ukrzyżowania. O 20. sprawowana będzie Eucharystia pod przewodnictwem ks. bp. Jana Szkodonia. Po Mszy
św. przyjdzie czas na specjalny koncert.

była ulubionym miejscem modlitwy bł. Jana
Pawła II.
Za: www.radiomaryja.pl

Wielki Odpust
w Kalwarii Pacławskiej
W Kalwarii Pacławskiej k. Przemyśla rozpoczynają się obchody Wielkiego Odpustu
Wniebowzięcia Matki Bożej. Co roku od 11
do 15 sierpnia na Jasną Górę Podkarpacia, jak nazywane bywa kalwaryjskie sanktuarium, przybywają tysiące wiernych z
różnych miast Polski oraz Ukrainy i
Słowacji.
Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej
Kalwaryjskiej w Kalwarii Pacławskiej jest
jednym z najważniejszych i najpopularniejszych miejsc pielgrzymkowych w Polsce
południowo-wschodniej. Opiekują się nim
franciszkanie konwentualni, tutaj znajduje
się również nowicjat krakowskiej prowincji
zakonu.
Odpust rozpocznie dzisiaj o 14.00
poświęceniem szat Matki Bożej w kościele
i procesją do kaplicy Domku Matki Bożej.
Wieczorem Msza św. i nabożeństwo o
beatyfikację Sługi Bożego o. Wenantego
Katarzyńca.

Centralne uroczystości odpustowe będą
miały miejsce w niedzielę – 18 sierpnia. O
godz. 6.30 sprawowana będzie Msza św.
w kościele Grobu Matki Bożej w intencji
pielgrzymów kalwaryjskich. Następnie
wyruszy Procesja Wniebowzięcia NMP. O
godz. 11. Eucharystii na placu odpustowym będzie przewodniczył ks. kard.
Stanisław Dziwisz. Wieczorem odbędą się
Nieszpory i procesja z figurą Matki Bożej
Wniebowziętej.
Sanktuarium pasyjno-maryjne w Kalwarii
Zebrzydowskiej
jest
najstarszą
i
największą kalwarią w Polsce. Swoją
nazwę zaczerpnęło od nazwiska założyciela – Mikołaja Zebrzydowskiego, wojewody
krakowskiego. Kalwaria Zebrzydowska
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Zakonnik zmarł w 1921 r. w wieku 31 lat na
gruźlicę. Był gorliwym kapłanem i, mimo
młodego wieku, został magistrem nowicjatu. Jego przyjaciel o. Maksymilian Maria
Kolbe tak scharakteryzował swojego
współbrata: „O. Wenanty nie silił się na
rzeczy nadzwyczajne, ale zwyczajne wykonywał w sposób nadzwyczajny”.

12 sierpnia jest tradycyjnie dniem przybywania pieszych pielgrzymek z różnych
parafii archidiecezji przemyskiej. O 18.00
Mszy św. będzie przewodniczył biskup
pomocniczy Stanisław Jamrozek. Później
koncert zespołu kleryków franciszkańskich
Fioretti.
Charakterystycznymi
nabożeństwami
Odpustu Kalwaryjskiego są Dróżki: 13
sierpnia Pogrzebu Matki Bożej, a 14 –
Pana Jezusa. Pątnicy przemierzają
wyznaczone trasy między kapliczkami,
rozmieszczonymi na całym wzgórzu oraz u
jego stóp. Prowadzą one przez las, łąki
oraz płynącą rzekę Wiar, nazywaną Ced-

ronem. Rozważaniom Dróżek Pogrzebu
Matki Bożej będzie przewodniczył biskup
pomocniczy Adam Szal. On też 13 sierpnia
odprawi główną tego dnia Mszę św.
14 sierpnia Mszy św. przewodniczył będzie
abp Józef Michalik, metropolita przemyski i
przewodniczący Konferencji Episkopatu
Polski. Tego dnia o 23.00 przejdzie procesja z figurą Matki Bożej Wniebowziętej do
kaplicy św. Rafała. O północy rozpocznie
się Msza św. prymicyjna neoprezbiterów
franciszkańskich.
Sumie z procesją eucharystyczną na zakończenie Wielkiego Odpustu będzie
przewodniczył 15 sierpnia w południe

prowincjał krakowskiej prowincji
ciszkanów o. Jarosław Zachariasz.

fran-

Tradycyjnie od wielu lat na sierpniowy
odpust do Kalwarii Pacławskiej zmierzają
pielgrzymi z różnych stron Polski a nawet z
zagranicy. Większość grup pielgrzymkowych dotrze do Kalwarii w piątek popołudniu. Będą to piesi pielgrzymi z całej
archidiecezji oraz z Mościsk na Ukrainie.
Wiele osób przyjedzie także samochodami, niektórzy tylko na kilka godzin. Często
wśród przybyłych są osoby z zachodniej
Polski oraz z niedalekich miejscowości na
Słowacji i w Ukrainie.
Za: www.deon.pl

Witryna Tygodnia

Nowy portal polskiej misji w Brazylii na 60-lecie działalności
W obecnym, 2013 roku przypada 60 lat od
ustanowienia oficjalnego duszpasterstwa
polskiego w Brazylii. Z okazji tej szczególnej rocznicy został zaprojektowany nowy
dwujęzyczny portal Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii: www.polska-misja.com.br.
Zdjęcie zamieszczone na pierwszej stronie
portalu przedstawia JE kard. Józefa Glempa – Prymasa Polski w towarzystwie rektora PMK w Brazylii ks. Benedykta Grzymkowskiego TChr podczas historycznej
wizyty w dniu 28 lutego 1984 r. w parafii
św. Anny w Carlos Gomes, w stanie Rio
Grande do Sul. Proboszczem we wspomnianej parafii był ks. Zdzisław Malczewski SChr – obecny rektor PMK w Brazylii.
W niedzielę 10 listopada br. odbywać się
będą w Kurytybie uroczyste obchody jubileuszu 60-lecia Polskiej Misji Katolickiej w
Brazylii z udziałem arcybiskupa metropolity
gnieźnieńskiego Józefa Kowalczyka –
Prymasa Polski na czele. We wspomnianych obchodach, wśród szczególnie zaproszonych gości, wezmą udział: ks. Ryszard Głowacki TChr – przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego dla
Polonii Zagranicznej oraz ks. Kazimierz
Długosz TChr – przełożony prowincji To-

warzystwa Chrystusowego w Ameryce
Południowej.
Warto przy okazji poinformować, że w
latach 1953-1972 odpowiedzialnymi za
rektorat PMK w Brazylii byli księża misjonarze św. Wincentego: ks. Ludwik Bronny,
ks. Stanisław Piasecki, ks. Jan Pałka, ks.
Jan Pitoń.

Decyzją Prymasa Polski kard. Stefana
Wyszyńskiego w 1972 r. rektorat został w
przekazany chrystusowcom. 26 sierpnia
tegoż roku otrzymał nominację na rektora
ks. Paweł Piotrowski TChr. Kolejnym rektorem był ks. Benedykt Grzymkowski TChr.
Pismem z dnia 26 maja 2009 r. arcybiskup
Józef Michalik – przewodniczący Konfe-
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rencji Episkopatu Polski poinformował ks.
Zdzisława Malczewskiego TChr, że Krajowa Konferencja Biskupów Brazylii potwierdziła jego nominację KEP na odpowiedzialnego za PMK w Brazylii.
Staraniem obecnego rektora PMK od
sierpnia ubiegłego roku odbywa się peregrynacja relikwii błogosławionego Jana Pawła II w ośrodkach polonijnych oraz
– ze względu na otrzymywane prośby – w
parafiach terytorialnych i wspólnot zakonnych Brazylii. Napływające relacje do
rektoratu PMK w Kurytybie świadczą o
otrzymanych łaskach za pośrednictwem bł.
Jana Pawła II.
Aktualnie redagowane są przez rektora
PMK dwa periodyki. Jeden publikowany
jest po portugalsku o charakterze naukowym i nosi tytuł „Czasopismo refleksji
Brazylia-Polska.
Polonicus”
(odwiedź
dwujęzyczny portal: www.polonicus.com.br
). Nakład tego periodyku wynosi 300 egzemplarzy. Drugie pismo to „Echo Polonii
Brazylijskiej” ukazuje się w nakładzie 500
egzemplarzy i jest zarazem jedynym czasopismem ukazującym się w języku polskim w tym kraju.
Za: www.chrystusowcy.pl

Odeszli do Pana

ŚP. O. MICHAŁ WRÓBLEWSKI (1946-2013) OFMConv
Dnia 8 sierpnia 2013 r. w klasztorze św.
Franciszka w Krakowie zmarł nagle w
wieku 67 lat, przeżywszy 49 lat w Zakonie i
42 lata w kapłaństwie, o. dr Michał Wróblewski.

1980 studiował na
sytecie Lubelskim i
prawo kanonicznego.
do Krakowa, gdzie
naszym seminarium.

Katolickim Uniweruzyskał doktorat z
W r. 1980 powrócił
podjął wykłady w

O. Michał urodził się 12 października 1946
r. w Gibuliczach(obecnie Białoruś) jako syn
Michała i Pauliny z d. Szymańska. Tam
rozpoczął naukę w szkole podstawowej. W
r. 1958 zmarł na zawał serca jego ojciec.
Michał wraz z matką, bratem i siostrą
wyjechali na Ziemie Odzyskane i osiedlili
się w miejscowości Gębice k/Strzelina. Po
ukończeniu szkoły podstawowej Michał
kontynuował naukę w NSD Franciszkanów
w Legnicy.

Od r.1994 był wiceoficjałem, a w latach
2001-2004 oficjałem Trybunału Międzydiecezjalnego w Mińsku (Białoruś). W r.
1996 został powołany przez Kardynała
Franciszka Macharskiego na członka
komisji w procesie informacyjnym w
sprawie męczeństwa naszych braci z
Pariacoto – o. Michała Tomaszka i o.
Zbigniewa Strzałkowskiego.
W ostatnich latach życia o. Michał cierpiał
na zaawansowaną cukrzycę i w związku z
tym często przebywał w szpitalu.

W tym czasie zmarła nagle również jego
matka. W r. 1963, po ukończeniu X klasy,
zgłosił się do Zakonu. Nowicjat odbył w
Gnieźnie,
pierwszą
profesję
złożył
29.08.1964 r. Po nowicjacie skończył XI
klasę w NSD w Niepokalanowie, uzyskawszy eksternistycznie maturę. W
latach 1965-1967 studiował filozofię w
Łodzi-Łagiewnikach, a w latach 1967-1971
teologię w Krakowie.
Wieczyste śluby zakonne złożył 8 grudnia1969 r. w Krakowie. Święcenia
kapłańskie otrzymał dnia 28 maja 1971
roku. P o święceniach został skierowany
do klasztoru w Jaśle, gdzie pracował jako
katecheta przez trzy lata. W latach 1975-

seminarium franciszkanów w Krakowie. Od
r. 1987 aż do śmierci pracował jako sędzia
w Sądzie Metropolitalnym w Krakowie.
Ponadto od r. 1992 przez wiele lat pracował w Sądzie Biskupim w Grodnie, gdzie
także prowadził wykłady dla kleryków.

Ponadto wykładał prawo kanoniczne w
innych seminariach w Krakowie (u Dominikanów – 1980-86; u Karmelitów Bosych –
1980-85 oraz u Paulinów – 1982-87). W
latach 1980-83 pełnił funkcję prefekta w

Uroczystości pogrzebowe śp. O. Michała
Wróblewskiego odbyły się w poniedziałek
12 sierpnia 2013 r. w Bazylice Św. Franciszka w Krakowie. Eucharystii przewodniczył bp Jan Szkodoń w asyście ok.
80 kapłanów zakonnych I diecezjalnych a
homilię wygłosił prowincjał krakowskich
franciszkanów o. Jarosław Zachariasz.
Ciało Zmarłego zostało złożone na cmentarzu Salwatorskim w grobowcu franciszkańskim. O. Piotr Gryziec OFMConv

ŚP. BR. STANISŁAW DOMINICZAK (1931-2013) MS
Najstarszy brat zakonny w polskiej
prowincji saletynów odszedł do Pana. Śp.
br. Stanisław Dominiczak MS zmarł w
poniedziałek, 5 sierpnia 2013 r. w
miejscowości Biała k. Trzcianki. Miał 82
lata.

Uroczystości pogrzebowe br. Stanisława
odbędą się w czwartek, 8 sierpnia. O godz.
10.00 w kościele pw. św. Jana Chrzciciela
rozpocznie się różaniec w intencji
zmarłego. O godz. 11.00 zostanie odprawiona Msza św. pogrzebowa. Po Eucharystii ciało śp. br. Stanisława zostanie
przywiezione na cmentarz komunalny w
Trzciance i złożone w grobowcu Księży
Misjonarzy Saletynów.

Urodził się 15 listopada 1931 r. Pierwsze
śluby zakonne złożył 29 września 1960 r.
W ostatnich latach przebywał we
wspólnocie w Trzciance. Posługiwał jako
zakrystian w kościele pw. św. Jana Chrzciciela. Był człowiekiem wielkiej dobroci i
radości.

Prosimy o modlitwę za naszego zmarłego
współbrata.
Za: www.saletyni.pl
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