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„Kim jestem wobec mego cierpiącego Pana?”
PAPIEŻ FRANCISZEK ZAKOŃCZYŁ SWOJĄ PIELGRZYMKE DO OJCZYZNY CHRYSTUSA

Papież Franciszek zakończył trwajacą trzy dni pielgrzymkę do Ziemi
Świętej. Dwa końcowe punkty przewidziane przez program papieskiej wizyty skierowane były ku niewielkiej wspólnocie katolickiej w ojczyźnie Jezusa. Były to spotkanie z duchowieństwem,
osobami zakonnymi i seminarzystami oraz Eucharystia koncelebrowana z katolickimi ordynariuszami Ziemi Świętej.
Pierwsze z tych wydarzeń zorganizowano w kościele Getsemani,
gdzie u stóp ołtarza znajduje się skała, przy której zgodnie z tradycją Jezus modlił się przed swoją męką. Przybyło tam ok. 400 osób,
którym Ojciec Święty zadał znamienne dla tego miejsca pytanie:
„Kim jestem wobec mego cierpiącego Pana?” Wizyta w kościele
Getsemani była dla Franciszka okazją do odwiedzenia kolejnego
miejsca pielgrzymek – Ogrodu Oliwnego. Stamtąd udał się do
Wieczernika na Eucharystię, którą sprawował wraz z katolickimi
ordynariuszami Ziemi Świętej.

Papież Franciszek sadzi drzewko oliwne w Getsemani

Wieczernik to budowla powstała na gruzach dawniejszych świątyń,
które wznoszono na miejscu pierwotnego pomieszczenia, gdzie
zgodnie z tradycją Jezus spożył Ostatnią Wieczerzę i gdzie pierwotny Kościół doświadczył zesłania Ducha Świętego. Obecny
gotycki kształt Wieczernik uzyskał w XIV w. dzięki franciszkanom.
Sam obiekt jest obecnie własnością państwa izraelskiego, jednak
traktowanie go jako chrześcijańskiego miejsca kultu napotyka na
trudności. Sala na górze, czyli właściwy Wieczernik, był przez
pewien czas meczetem i pretensje zgłaszają doń muzułmanie.
Natomiast dolną część budowli niektórzy ortodoksyjni żydzi
traktują jako domniemane miejsce pochówku króla Dawida i cel
pielgrzymek. Stąd protesty radykalnych środowisk żydowskich na
pogłoskę jakoby rząd izraelski chciał przekazać Wieczernik katolikom. Problem ten dał o sobie znać już podczas pielgrzymki Jana
Pawła II w 2000 r. i dzisiejsza Msza również była wyjątkiem. Wraz z
Franciszkiem liturgię celebrowali zwierzchnicy miejscowych

wspólnot katolickich różnych obrządków oraz franciszkanie z
Kustodii Ziemi Świętej.
Był to ostatni istotny punkt jego pielgrzymki. Po przelocie
śmigłowcem z Jerozolimy do Tel Avivu i oficjalnym pożegnaniu z
izraelskimi władzami na lotnisku Ben Guriona wyruszył w drogę
powrotną do Rzymu.
Za: Radio watykańskie

Przemówienie papieża Franciszka wygłoszone podczas spotkania
z osobami konsekrowanymi w kościele Getsemani
„Wyszedł i udał się …na Górę Oliwną; towarzyszyli Mu także uczniowie” (Łk 22,39)
Kiedy nadszedł czas wyznaczony przez Boga, aby zbawić ludzkość
z niewoli grzechu, Jezus schronił się tutaj, w Getsemani, u podnóża
Góry Oliwnej. Gromadzimy się w tym świętym miejscu, uświęconym modlitwą Jezusa, Jego trwogą, Jego krwawym potem;
uświęconym przede wszystkim Jego “tak” wobec woli miłości Ojca.
Niemal boimy się zbliżenia do uczuć, jakich Jezus doświadczał w tej
godzinie. Wchodzimy niemal na palcach do tej wewnętrznej
przestrzeni, gdzie zadecydował się dramat świata.
W tej godzinie Jezus odczuł potrzebę modlitwy oraz obecności u
swego boku uczniów, Jego przyjaciół, którzy poszli za Nim i
bezpośrednio uczestniczyli w Jego misji. Ale tutaj, w Getsemani
pójście za Chrystusem staje się trudne i niepewne; dominuje wątpliwość, zmęczenie i przerażenie. W obliczu gwałtownego zbliżania
się męki Jezusa, uczniowie zajmują różne postawy wobec Mistrza:
solidarności, oddalenia, niepewności.
Warto abyśmy wszyscy – biskupi, kapłani, osoby konsekrowane,
seminarzyści – postawili sobie w tym miejscu pytanie: kim jestem
wobec mego cierpiącego Pana? Czy należę to tych, którzy
zaproszeni przez Jezusa, aby wraz z Nim czuwać, zasypiają i zamiast się modlić, usiłują uciec, zamykając oczy na rzeczywistość?
Czy jestem wśród tych, którzy uciekli ze strachu, porzucając Mistrza
w najbardziej tragicznej godzinie Jego ziemskiego życia? Czy jest
może we mnie dwulicowość, fałsz tego, który Go sprzedał za
trzydzieści srebrników, który został nazwany przyjacielem, ale
zdradził Jezusa?
Czy należę to tych, którzy byli słabi i zaparli się Go, jak Piotr?
Niewiele wcześniej obiecał on Jezusowi, że pójdzie za Nim aż na
śmierć (por. Łk 22,33); później przyparty do muru i opanowany
przez strach, przysiągł, że Go nie zna.
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Czy przypominam tych, którzy organizowali już życie bez Niego,
podobnie jak dwóch uczniów z Emaus, nierozumnych, których
serca nieskore były do wierzenia w słowa proroków (por. Łk 24,25)?
Albo też, dzięki Bogu, znajduję się wśród tych, którzy byli wierni do
końca, podobnie jak Dziewica Maryja i św. Jan Apostoł? Kiedy na
Golgocie wszystko stało się ciemne i wydawało się, że nie ma już
żadnej nadziei, tylko miłość jest silniejsza niż śmierć. Miłość Matki i
umiłowanego ucznia pobudza ich, by pozostać u stóp krzyża, aby
podzielać aż końca cierpienia Jezusa.

nigdy nie pozostawia nas samych. Nie dajmy się więc zwyciężyć
przez strach i rozpacz, ale z odwagą i ufnością idźmy naprzód na
naszej drodze i w naszej misji.

Czy należę to tych, którzy naśladowali swego Mistrza i Pana, aż do
męczeństwa, świadcząc, że był On dla nich wszystkim, niezrównaną mocą ich misji i ostateczną perspektywą ich życia?
Przyjaźń Jezusa wobec nas, Jego wierność i miłosierdzie są bezcennym darem, który nas zachęca nas do kontynuowania z
ufnością naszego kroczenia za Nim, pomimo naszych słabości,
naszych błędów i naszych zdrad.

Jesteście wezwani, drodzy bracia i siostry, by iść za Panem, z radością w tej błogosławionej Ziemi! To dar i odpowiedzialność.
Wasza obecność tutaj jest bardzo ważna; cały Kościół jest wam
wdzięczny i wspiera was modlitwą.

Ale dobroć Pana nie zwalnia nas od czujności przed kusicielem,
grzechem, złem i zdradą, które można napotkać także w życiu
kapłańskim i zakonnym. Dostrzegamy dysproporcję między
wielkością powołania Jezusa a naszą małością, między wzniosłością
misji a naszą ludzką słabością. Ale Pan, w swojej wielkiej dobroci i
swym nieskończonym miłosierdziu zawsze bierze nas za rękę,
byśmy nie utonęli w morzu paniki. On jest zawsze u naszego boku,

Naśladujmy Maryję Pannę i św. Jana, i stańmy przy wielu krzyżach,
na których Jezus jest ponownie ukrzyżowany. To jest droga, na
którą nasz Odkupiciel wzywa nas, byśmy za Nim poszli.
„Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam
będzie i mój sługa” (J 12, 26). Tłumaczenie: vatican.va
Za: www.radiomaryja.pl

Wiadomości Krajowe

NOWY PRYMAS

U BERNARDYNÓW W WARSZAWIE
Nowo mianowany Prymas Polski abp
Wojciech Polak przewodniczył uroczystej
sumie odpustowej w bernardyńskiej parafii
p.w. św. Bonifacego z Tarsu na Czerniakowie.
Uroczysta
msza
święta
celebrowana była nowym w kościele św.
Jana z Dukli. W czasie uroczystości Prymas
Polski abp Wojciech Polak udzielił
młodzieży sakramentu bierzmowania.
W homilii ks. Prymas skierował słowo do
młodzieży i zgromadzonych. Zachęcił
nowo bierzmowaną młodzież do męstwa i
bycia świadkami wiary w dzisiejszym
świecie, do opierania się w życiu na Chrystusie, który mówił: „nie zostawię was
samych” i obiecał, ze ześle nam Ducha św.
Pocieszyciela. „Teraz do młodych chrześcijan należy pokazywanie innym drogi do
Boga tym wszystkim którzy żyją pośród
nas, przede wszystkim swoim własnym
życiem”, mówił abp Polak. „Ta młodzież
powinna teraz dawać świadectwo wiary w
życiu codziennym i działaniu w mocy wiary
i w mocy Ducha Świętego” – zachęcał
zgromadzonych Prymas Polski.
Prymas ukazał też młodzieży przykład
męstwa w wyznawaniu wiary w postaci
patrona ich parafii, św. Bonifacego, który

poniósł śmierć, wyznając swoją wiarę, i
powrócił do swojej ojczyzny jako żywa
relikwia wyznawanej wiary. Hierarcha
podkreślił, że świat teraz właśnie liczy na
takie mężne wyznawanie wiary.

mianowany 17 maja 2014 r. Prymasem Polski i arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim.
Anna Dziemska

BP KAZIMIERZ GURDA

rozpoczął swe posługiwanie w Siedlcach
Procesją do siedleckiej katedry pw.
Niepokalanego Poczęcia NMP, rozpoczął
się ingres bp. Kazimierza Gurdy. Z nowym
biskupem siedleckim uroczystą Mszę koncelebrowało 15 biskupów i ponad 200
księży.
Uroczystości
przewodniczył
nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino
Migliore.

Po mszy świętej udano się w uroczystej
procesji z relikwiami św. Bonifacego oraz
ikoną świętego męczennika do zabytkowego kościoła. Tam odprawiono
nabożeństwo ku czci świętego męczennika
i patrona parafii. Odśpiewano responsorium do św. Bonifacego, po czym ks. Arcybiskup udzielił wiernym błogosławieństwa. Na zakończenie zgromadzeni uczcili
relikwie św. Bonifacego i modlili się przy
jego doczesnych szczątkach.
Jego Ekscelencja Ks. Abp Wojciech Polak,
sekretarz generalny Konferencji Episkopatu
Polski, został decyzją Ojca św. Franciszka
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60-letni bp Kazimierz Gurda w Konferencji
Episkopatu Polski pełni funkcję przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia
Apostolskiego. Jest także członkiem Komisji Mieszanej: Biskupi – Wyżsi Przełożeni
Zakonni.
W ingresie uczestniczyło grono polskich
biskupów, m.in. metropolita lubelski abp
Stanisław Budzik, arcybiskup-nominat
Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński i
Prymas Polski oraz abp Andrzej Dzięga,
metropolita szczecińsko-kamieński.
W homilii bp Kazimierz Gurda podkreślił, że
pragnie trwać wraz ze wszystkimi
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diecezjanami w niezłomnej wierze Maryi, w
obrońcy krzyża w szkole w Miętnem.
Jej zaufaniu do słowa pochodzącego od
Kościół siedlecki w tej chwalebnej tradycji
Boga. Przypominając o obchodzonym 24
naznaczonej wiernością Bogu trwa, w niej
maja wspomnieniu Matki Bożej Wsposię zakorzenił i z niej czerpie życiodajne
możycielki Wiernych, zauważył że w obeckorzenie. Powtarzamy dzisiaj maryjne „fiat”,
ności Maryi i pod Jej matczyną, wspierającą
by wyrazić naszą gotowość, do powiedzenopieką rozpoczyna swoją biskupią posługę
ia Bogu „tak” w każdej sytuacji, którą
w diecezji siedleckiej i powierzył Matki
będzie naznaczona nasza historia” – mówił
Bożej tutejszy Kościół. Bp Gurda podkreślił,
bp Gurda. Bp Kazimierz Gurda, dotychczas
że obecność Maryi we wspólnocie Kościoła
pełnił posługę biskupa pomocniczego
jest bardzo pożądana, bo związana jest
diecezji kieleckiej. 16 kwietnia został mianNowy biskup siedlecki przypomniał także w
zawsze z obecnością Jej Syna, naszego
owany przez papieża Franciszka nowym
homilii męczenników za wiarę z diecezji
Boga i Pana, Jezusa Chrystusa. Zapewnił
biskupem siedleckim. Jako zawołanie
siedleckiej, czyli Męczenników z Pratulina,
wiernych diecezji siedleckiej o swojej gobiskupie przyjął słowa „Iesu, in Te confido”
którzy oddali swe życie za wierność
towości trwania w niezłomnej wierze
(Jezu, ufam Tobie).
KAI
Jezusowi i Ojcu Świętemu. „Zapewne z
Maryi, w Jej zaufaniu do słowa pochotego ducha, przed trzydziestu laty, wyrośli
dzącego od Boga.
____________________________________________________________________________________________________________________

Nowe władze

ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal - prorektor ds. rozwoju i polityki
finansowej (kontynuacja funkcji) ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski
(obecny dziekan Wydziału Nauk Społecznych) - prorektor ds. ogólnych, studenckich i polityki kadrowej ks. prof. dr hab. Józef Stala
(obecny prodziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie) prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej. Za:
www.upjpII.edu.pl

UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II
Informujemy, że Senat Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w
Krakowie w dniu 26 maja 2014 roku wybrał jako rektora na
kadencję 2014-2018 ks. prof. dr. hab. Wojciecha Zyzaka. Zastąpi on
w tej roli ks. prof. dr. hab. Władysława Zuziaka.

Na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II studiuje i pracuje naukowo wiele osób konsekrowanych. Szereg seminariów zakonnych
ma podpisane z UPJP II umowy, na mocy których studia seminaryjne są studiami akademickimi także w rozumieniu prawa
państwowego.
Red

Ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak jest obecnie dziekanem Wydziału
Teologicznego UPJPII. Wcześniej pełnił funkcję prodziekana tego
wydziału. Specjalizuje się w teologii duchowości kapłaństwa i laikatu. Prorektorami UPJPII na kadencję 2014-18 zostali:
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„ŚWIĘTOŚĆ TO NORMALNOŚĆ” - 16 pielgrzymka Młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę
„Świętość to normalność” – pod takim
hasłem w sobotę, 24 maja odbyła się 16.
Pielgrzymka Młodych z Radiem Maryja na
Jasną Górę. Spotkanie zgromadziło kilka
tysięcy młodych słuchaczy i sympatyków
Radia Maryja. Młodzież w sposób szczególny dziękowała za dar kanonizacji św. Jana
Pawła II. Relikwie Papieża Polaka i bł. Karoliny Kózkówny towarzyszyły młodym
podczas sobotniego wieczoru.
Pielgrzymka rozpoczęła się o godz. 16.00
na placu przed Szczytem. Zaśpiewali
młodzi muzycy zebrani pod batutą Zbigniewa Małkowicza, wieloletniego dyrygenta i aranżatora największych teatrów
muzycznych w Polsce. Spotkanie uświetnił
śpiew Zespołu Muzyki Sakralnej „Lumen” i
Pielgrzymkowej Scholi Młodzieżowej.
Wśród muzyki, tańca i śpiewu nie zabrakło
czasu na modlitwę i świadectwa – stały
element młodzieżowego spotkania. Młodzi
słuchacze i sympatycy toruńskiej rozgłośni
zwierzyli swoje życie Matce Bożej. Młodzież
otrzymała także symbolicznego „Jasia” –
małą figurkę dziecka poczętego, jako sym-

bol obrony życia od poczęcia do naturalnej
śmierci.

Kulminacyjnym punktem pielgrzymki była
Msza św. o godz. 19.00 na Szczycie, której
przewodniczył bp Ireneusz Pękalski, biskup
pomocniczy archidiecezji łódzkiej. Eucharystię koncelebrowali: o. Piotr Chyła,
wikariusz
Prowincjała
Warszawskiej
Prowincji Redemptorystów i o. Tadeusz
Rydzyk, założyciel i dyrektor Radia Maryja.
Homilię wygłosił ks. Zbigniew Kucharski,
asystent
generalny
Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży. Kaznodzieja
podkreślał: „Bóg pragnie wkroczyć w twoje
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życie jak najpełniej, ale to wkroczenie
wiąże się z tym, że trzeba przyjąć
zaproszenie. Bo Bóg jest elegancki,
niesamowita kultura relacji, piękny, nikomu
się nie narzuca, nikogo nie zmusza, nikogo
nie zniewala. On przez piękno pragnie
porywać nasze serca, ale by się to działo, to
trzeba Go odkrywać. (…) Często mówimy o
świętości. Pamiętajmy, że jest to wzrastanie
w Bogu, w łasce, stawanie się jak najpiękniejszym człowiekiem w relacji do
Najwyższego i innych” – powiedział ks.
Zbigniew Kucharski. Zebrani na jasnogórskich błoniach skierowali również list do
Ojca Świętego Franciszka.
Do zebranych przemówił o. Tadeusz Rydzyk, założyciel i dyrektor Radia Maryja.
„Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten owoc
obfity przynosi. I na tym polega świętość –
trwać w Jezusie Chrystusie” – powiedział o.
Tadeusz Rydzyk. Pielgrzymka młodych na
Jasnej Górze zwieńczyła modlitwa Apelu
Jasnogórskiego. Spotkanie zakończył radosny śpiew i pokaz sztucznych ogni.
Więcej na: www.jasnagora.com
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XXXI DNI EKUMENICZNE
odbyły sie w Kodniu

XXXI Kodeńskie Dni Ekumeniczne przebiegały pod tematem: „Wspólne świadectwo wiary w coraz bardziej podzielonym świecie?”. Organizatorem spotkania
jest klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi
Niepokalanej w Kodniu. Swoim patronatem
objął je bp Krzysztof Nitkiewicz. Od ponad
trzydziestu lat dni ekumeniczne przebiegają w niezmiennym porządku.
Ideą kodeńskich spotkań jest wspólne
przebywanie i modlitwa przedstawicieli
różnych denominacji chrześcijańskich. Jest
to jedna z najstarszych w naszej ojczyźnie
inicjatyw ekumenicznych, na które chętnie
przybywa również młodzież. Spotkania w
Kodniu unikają naukowego charakteru
dialogu teologicznego, co nie oznacza
braku poznawania inności tradycji eklezjalnej czy teologicznej. Poprzez trzydzieści lat
obalano
tutaj
stereotypy
wrogości
względem braci chrześcijan, przekonywano
się, że można razem modlić się, czy
zawiązywać głębokie więzi przyjaźni.

słowo – JE Bp Krzysztof Nitkiewicz, Łaciński
Ordynariusz Katolicki Diecezji Sandomierskiej. Nawiązując do słów św. Pawła, podkreślił, jak wielką wagę posiada jedność w
życiu Kościoła. Przywołując słowa Apostoła
Narodów, nawoływał, aby dbać o jedność,
a wszystko inne będzie Kościołowi dodane.
W słowach podziękowania abp Abel
wspomniał lata świetności spotkań ekumenicznych w Kodniu, gdy gromadziło się
na nich blisko tysiąc wiernych z różnych
denominacji chrześcijańskich. Podkreślił
konieczność kroczenia na tej drodze. Spotkanie w cerkwi prawosławnej zakończyło
się pamiątkowym zdjęciem uczestników
wraz z hierarchami. Tradycyjnym akcentem
sobotniego wieczoru było ekumeniczne
ognisko.
o. Paweł Gomulak OMI
Pełna relacja na: www.zyciezakonne.pl

Europejscy franciszkanie
spotkali się w Krakowie

W dniach 19-22 maja 2014 roku, w
klasztorze św. Franciszka w Krakowie, odbyło się plenarne (pierwsze z dwóch w
ciągu roku) posiedzenie Konferencji Europy
Środkowej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, skupiającej przełożonych z
obszaru niemiecko-jezycznego.

Jedno przedpołudnie zostało przeznaczone na wspólne spotkanie z
prowincjałami trzech prowincji polskich,
prowincjałem rumuńskim, Ministrem generalnym i asystentami generalnymi trzech
konferencji europejskich (CEO, CEC, CIMP).
Zastanawiano się nad sposobem, stylem i
jakością naszej obecności w Europie.
Punktem wyjścia w dyskusji była sytuacja
obecna w konfrontacji z aktualnymi
wyzwaniami i zachętami papieża Franciszka.
Spotkanie zakończyła pielgrzymka do
Sanktuarium Matki Bożej i Męki Pańskiej w
Kalwarii Zebrzydowskiej. Uczestnicy odwiedzili też powstające sanktuarium
poświęcone św. Janowi Pawłowi II w Krakowie-Łagiewnikach. fr. Miljenko Hontić,
asystent gen. CEC Za: www.ofmconv.net

RADA BRACI ZAKONNYCH
obradowała w Lubiniu
Jak informuje br. Izaak Kapała, przeor
Opactwa benedyktynów w Lubiniu dniach
18 -19 maja br. obradowała Rada Braci
Zakonnych
Konferencji
Wyższych
Przełożonych Zakonów Męskich.

Tym razem członkowie Konferencji Europy
Środkowej (CEC) spotkali się poza obszarem swojej konferencji. Powodem był
fakt, że w roku bieżącym organizatorami
spotkań plenarnych są delegaci polskich
prowincji, odpowiedzialni za klasztory
Niemczech; przewodniczącym delegatów
w roku bieżącym jest fr. Dariusz Zając z
prowincji
krakowskiej.mW
obradach
uczestniczyli wszyscy członkowie, z
wyjątkiem delegata ze Szwecji.
Doniosłym wydarzeniem tegorocznego
spotkania była Wieczernia, sprawowana w
kodeńskiej cerkwi prawosławnej. Modlitwie
przewodniczył Ordynariusz Prawosławnej
Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, Abp Abel.
Uczestniczył w niej i wygłosił do zebranych

W trakcie spotkania omówione zostały
m.in.: formacja młodych zakonników po
ślubach
wieczystych
i
święceniach
kapłańskich; statut konferencji; kwestia
spadku liczby powołań; rewizja Konstytucji
zakonnych; najbliższe wydarzenia w konferencji.

Spotkanie odbyło sięw opactwie Benedyktynów w Lubiniu. Omawiano podczas
niego program XXXII Ogólnopolskiej
Pielgrzymki braci zakonnych na Jasną Górę,
która odbędzie się w dniach 14-15
października 2014.
Red

______________________________________________________________________________________________________________

Kapituła prowincjalna u Braci Mniejszych

przewodniczył i wygłosił słowo przełożony Prowincji br. Rufin Maryjka OFM. Główną intencją Eucharystii była odnowa w Chrystusie
Wspólnoty Prowincjalnej.

PROWINCJI MATKI BOŻEJ ANIELSKIEJ

Pierwsza sesja plenarna rozpoczęła się przedstawieniem programu
Kapituły i odczytaniem listu Ministra Generalnego. Uczestnicy
Kapituły zostali również wprowadzeni do refleksji nad listem Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń
Życia Apostolskiego „Radujcie się”. W godzinach popołudniowych
odbyła się II Sesja Plenarna. Bracia Kapitulni pracowali w grupach
nad tymi dwoma dokumentami.

W dniach od 12 do 16 maja 2014 r., w budynku naszego Wyższego
Seminarium Duchownego w Krakowie – Bronowicach, odbyła się
Kapituła Prowincji Matki Bożej Anielskiej, której tematem przewodnim stały się słowa św. Piusa X, jednego z patronów Prowincji:
„Odnowić wszystko w Chrystusie”. Obrady Kapituły rozpoczęła w
kościele parafialnym uroczysta Msza św. o Duchu Świętym, której
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Podczas drugiego dnia obrad zostało przedstawione sprawozdanie
Ministra Prowincjalnego o stanie Prowincji, w oparciu o przeprowadzoną wizytację kanoniczną oraz sprawozdanie ekonoma
Prowincji na temat podjętych inwestycji i stanu ekonomicznego
Prowincji. W sesji popołudniowej przedstawiono sprawozdania:
sekretarza ds. Formacji i Studiów oraz Braci odpowiedzialnych za
pion formacyjny, a także sekretarza ds. Ewangelizacji i Misji. Po
poszczególnych blokach w dyskusji głos zabierało wielu Braci zatroskanych o dobro Prowincji. W tym dniu Bracia Kapitulni uczestniczyli w Eucharystii wspólnie z wiernymi tutejszej parafii. Mszy św.
z formularza o św. Antonim z Padwy przewodniczył br. Teodor
Knapczyk OFM, sekretarz ds. Ewangelizacji i Misji.
Św. Maciej Apostoł był patronem trzeciego dnia, w którym odbyła
się także sesja wyborcza, która rozpoczęła się modlitwą w kaplicy
seminaryjnej, po której uprawnieni do głosowania przeszli do auli,
gdzie dokonano wyboru nowego Definitorium. Na najbliższe
trzechlecie zostali wybrani: br. Jacek Koman OFM, br. Teodor
Knapczyk OFM, br. Alojzy Warot OFM, br. Andrzej Duk OFM i br.
Krzysztof Bobak OFM. Po zakończonych wyborach nowi Definitorzy
złożyli przysięgę i zostali wprowadzeni w urząd przez Prezesa Kapituły.

W kolejnych dniach Kapituła zajmowała się istotnymi dla Prowincji
perspektywami rozwoju i problemami. Wspólnie poszukiwano
sposobu ich rozwiązań. Poddano również propozycje uchwał Kapituły. Nad którymi głosowano podczas ostatniej sesji obrad. Była
to pierwsza część Kapituły Prowincjalnej. Druga część, poświęcona
nowym Statutom Prowincji, planowana jest w dniach 8 – 13
września br.
Na podstawie: www.ofm.krakow.pl

______________________________________________________________________________________________

600-LECIE URODZIN ŚW. JANA Z DUKLI – SESJA NAUKOWA
23 maja 2014 r. odbyła się w Dukli sesja
naukowa z racji 600-lecia urodzin św. Jana
z Dukli (1414-1484) pt. „Wzięty w Boskie
posiadanie”. Jej organizatorami byli m.in.
Sanktuarium św. Jana z Dukli oraz WSD OO.
Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Sesję rozpoczęła Msza św. celebrowana
przy relikwiach Świętego. Przewodniczył jej
abp Edward Nowak z Kongregacji Spraw
Kanonizacyjnych. W swojej homilii zwrócił
uwagę na to, że często ulegamy dziś
pokusie oddzielania normalnego życia od
świętości, tymczasem świętość nie jest
zarezerwowana dla niewielu.
Po Mszy św. wszyscy udali się do Muzeum
Historycznego w Dukli, gdzie odbyła się
część naukowa sesji. O. Micheasz Okoński,
kustosz dukielskiego sanktuarium, powitał
zebranych, a wśród nich m.in. prof. Elżbietę
Starosławską,
dyrektorkę
Centrum
Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z
Dukli i jej współpracowników oraz
młodzież szkół dukielskich z nauczycielami.
O. Micheasz wyjaśnił, że tytuł sesji: „Wzięty
w boskie posiadanie” jest parafrazą słów,
które wypowiedział w Dukli św. Jan Paweł
II: „Na Puszczy (...) wśród ciszy i duchowej
walki, "uchwycił go Bóg" i tak już pozostali
razem do końca”. (9 VI 1997 r.)
Podczas sesji wygłoszono sześć referatów:
- abp Edward Nowak: Proces kanonizacyjny
Jana z Dukli. Proceduralne etapy drogi
wyniesienia na ołtarze;

- o. dr hab. Zdzisław Gogola OFMConv
(UPJPII, Kraków): Św. Jan z Dukli na tle
epoki;
- mgr Stanisław Kalita (Dukla): Rozwój kultu
św. Jana na przestrzeni wieków;
- o. dr hab. Romuald Kośla OFM (UPJPII,
Kraków): „Wzięty w Boskie posiadanie”.
Teologiczne podstawy świętości św. Jana z
Dukli;
- o. dr Bartłomiej Mazurkiewicz OFM (WSD,
Kalwaria Zebrzydowska): Sylwetka św. Jana
z Dukli w świetle homilii kanonizacyjnych;
- o. dr Cyprian Moryc OFM (KUL, Lublin):
Wizerunek Jana z Dukli w sztuce.
Ikonografia Świętego przed i po kanonizacji.

Ks. abp Edward Nowak zaczął od
wspomnień z dzieciństwa. Wraz z rodzicami, którzy mieszkali Nowym Żmigrodzie
(14 km od Dukli), często pielgrzymował do
św. Jana. Jako dziecko dziwił się temu, że w
domu mówiło się: „święty Jan”, a w kościele

- „błogosławiony Jan”. W kolejnych referatach kilkakrotnie powtórzono, że szybko
po śmierci nazywano Jana z Dukli świętym,
choć beatyfikacja dokonała się w roku
1733, a kanonizacja – w roku 1997. Kanonizację planowano już w XVIII w., jednak
realizacja tego zamiaru była niemożliwa w
czasach zaborów, a potem w okresie PRL-u.
Do sprawy powrócono w latach 90-tych XX
wieku. Abp Edward Nowak poprosił
wówczas o zainteresowanie się nią postulatora generalnego Zakonu Braci Mniejszych,
o. Giovanniego Folguerę. Okazało się, że
dokumentacja była już gotowa. Był również
opisany cud: uzdrowienie Anny Maksymiak
ze Lwowa w 1942 r. po tym, jak odprawiła
nowennę do Świętego. Kanonizacji
dokonał św. Jan Paweł II w Krośnie, 10 VI
1997 r.
Po ostatnim referacie ojciec prowincjał
Jarosław Kania podzielił się radosną wiadomością, która dotarła do niego godzinę
wcześniej, że władze Lwowa wyraziły
zgodę, by na kolumnie przed kościołem św.
Andrzeja we Lwowie ponownie ustawiono
figurę św. Jana z Dukli. Jest ona już gotowa
i czeka na wyjazd na Ukrainę. O. Romuald
Kośla, podsumowując całą sesję, stwierdził,
że św. Jan świadczy o tym, że największe
sprawy dokonują się w przestrzeni ducha, a
tu najważniejsze jest to, by zatracić się w
miłowaniu. Więcej na: www.bernardyni.pl

________________________________________________________________________________________________________
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W NIEPOKALANOWIE ROZDANO NAGRODY

nie spodziewali. Reżyser postanowił zrobić ten obraz, ponieważ
pracował przez pięć lat jako asystent egzorcysty.

XXIX Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów

Festiwalowe nagrody przyznano w ośmiu kategoriach. W kategorii
filmu fabularnego pierwszą nagrodę zdobył hiszpański film pt.
„Mary’s Land” w reżyserii Juana Manuela Cotelo Onate. Statuetkę
odebrał Andrzej Sobczyk przedstawiciel wydawnictwa Rafael, dystrybutor filmu. Pierwszą nagrodę w kategorii programów telewizyjnych otrzymał film Krzysztofa Tadeja pt. „ Papież Franciszek,
człowiek, który zmienia świat” za ukazanie papieża Franciszka,
będącego blisko Boga i potrzebującego człowieka. Autor filmu
zaznaczał ,że papież pokazuje nam, że świat można zmieniać nie
tylko przez głoszeniem Ewangelii, ale sposobem zachowywania się
i czynieniem dobra.

W niedzielę (25.05) zakończył się XXIX Międzynarodowy Katolicki
Festiwal Filmów i Multimediów Niepokalanów 2014. Statuetki z
wizerunkiem św. Maksymiliana Kolbego, dyplomy i nagrody trafiły
do kilkudziesięciu twórców.

Nowością tegorocznego festiwalu była kategoria teledysków.
Pierwszą nagrodę spośród kilkudziesięciu zgłoszonych wideoklipów zdobył „ Effata” w reżyserii Marcina Mokrego. W kategorii
radiowej pierwsza nagroda trafiła do Mariana Florka i Anny Przewoźnik z redakcji radiowej tygodnika katolickiego Niedziela za
audycję „Ks. Jerzy Popiełuszko. Męczennik za wiarę i Ojczyznę”.
W tym roku na festiwal wpłynęło 158 filmów, teledysków i programów telewizyjnych oraz 40 programów radiowych i multimedialnych z 23 krajów świata. Organizatorami XXIX KFFiM są Katolickie
Stowarzyszenie Filmowe im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego i
Klasztor Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie.
Agnieszka
Goleniak

Film pt.” Jak pokonać szatana” w reżyserii Michała Kondrata zdobył
nagrodę Grand Prix za mistrzowskie ukazanie możliwości
zwycięstwa dobra nad złem we współczesnym świecie, w którym
istnieje i działa szatan. Jak zaznacza Michał Kondrat – film wzbudza
zainteresowanie i wyświetlano go w kinach , czego już twórcy się
________________________________________________________________________________________________________

ŚWIADECTWO WIARY NA ULICACH KRAKOWA
W czwartkowy wieczór, 22 maja, w Kościele
pw. Św. Barbary przy Placu Mariackim w
Krakowie, odbyła się kolejna Msza w intencji mężczyzn organizowana przez
społeczność Projektu Banita. Po Eucharystii, blisko setka osób, wyszła z Chrystusem na główne ulice Krakowa.
Szli w całkowitej ciszy ulicami: Grodzką,
Franciszkańską, Szewską, aby Plantami
powrócić do Kościoła jezuitów i wspólnie
wyśpiewać Te Deum. O. Grzegorz Kramer
SJ, współtwórca Banity oraz główny inicjator wychodzenia z Najświętszym Sakramentem w centrum miejskiego życia Krakowa, podczas homilii poświęconej
przywództwie mówił o tym, że „siłą
przywódcy i mężczyzny jest Bóg i jego
doświadczenie życiowe” oraz podkreślił:
„Miejscem naszego działania, naszego
bycia przywódcami jest świat. W tym

świecie mamy działać, a nie od niego uciekać, zamykać się na niego.”

Kiedy patrzy się z perspektywy podążania
w procesji za Bogiem, podczas gdy dookoła
Ciebie toczy się wieczorne, kulturalne,
studenckie, ekonomiczne czy turystyczne
życie, te same ulice, Planty czy lokale –
które mijałeś setki razy, wyglądają inaczej. I
nie chodzi tutaj o wielkie uniesienia,
śpiewy
czy
jakąkolwiek
formę

6

„gwiazdorstwa”. Cisza tego „spaceru” z
Chrystusem zmusza niejako do zogniskowania swojej uwagi na Nim. Reakcje
ludzi, którzy spotkali wczoraj Chrystusa
były takie jakie możemy odnaleźć we
wszystkich Ewangeliach. Jedni przyklękali,
inni nie kryli zdziwienia. Niektórzy kpili. W
tym wszystkim nie chodzi jednak o
przymuszanie kogokolwiek do tego, aby
przyklaskiwał czy robił zdjęcia… Nie. Chodzi o to, aby wspólnie z Chrystusem inspirować. Pokazywać, że Bóg jest obecny
wśród nas. Codziennie.
Myślę, że jest coś niezwykłego w Jego
fizycznej niewidzialności. To ona jest świadectwem Jego mocy. Bycia Bogiem. Gdy
nagle
się
pojawia
pod
postacią
Najświętszego Sakramentu okazuje się, że
szokuje. A przecież jest, tu i teraz. Krzysztof
Kołacz
Za: www.jezuici.pl
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Refleksja tygodnia

KOŃCZĄC POSŁUGE PRYMASA ABP JÓZEF KOWALCZYK
dziękuje zakonnikom za współpracę

Kończący posługę Prymasa Polski Abp Józef Kowalczyk wystosował 17 maja specjalny list do wszystkich męskich wpólnot życia
konsekrowanego w Polsce, dziękując osobom konsekrowanym za wieloletnią współpracę. Oto treść tego listu:
Drodzy Bracia wszystkich wspólnot charyzmatycznych w naszej
Ojczyźnie

Z wdzięcznością i uznaniem dla Was noszę w sobie to wspólne
pielgrzymowanie i posługiwanie, które wpisuje się w historię
Kościoła i naszej Ojczyzny, stanowiąc zarazem patrymonium do
przekazywania naszym Następcom w przekonaniu, że będzie ono
należycie strzeżone I ubogacane.

Zakończenie mojej posługi nuncjisza apostolskiego w Polsce przed
czterema laty, a teraz arcybiskupa. Metropolity gnieźnie-ńskiego i
prymasa Polski. Usposabia mnie wewnetrznie do przekazania Wam
słów pozdrowienia, podziękowania I wdzięcz-ności za długoletnią
przykładną współ-pracę w służbie Ewangelii I Kościoła, który jest w
Polsce. Czynię to dopełniając niejako podziękowanie skierowane
do Was w dniu 8 maja 2010 roku, w związku z zakoń-czeniem mojej
posługi nuncjusza. Jedną I drugą posługę podjąłem w duchu mojego zawołania biskupiego Fiat voluntas Tua.
Zadania jakie z woli św. Jana Pawła II papieża i Jego kolejnych
Następców zostały mi powierzone, starałem się realizować,
wspierany przez Was z całym zaanga-żowaniem w duchu wierności
Chrystusowi i powołaniu kapłańskiemu. Dziękuję więc Bogu bogatemu w miłosierdzie za pośrednictwem Maryi Dziewicy I św. Jana
Pawła II, za wszelkie łaski jakich doznałem w reali-zowaniu powierzonych mi zadań i za wszelkie dobre owoce, jakie dzięki zespolonemu współudziałowi ze wspólnotami życia charyzmatycznego,
pomnożyły wspólne dobro Kościoła, który jest w naszej Ojczyźnie i
wszystkich, którzy ją stanowią.

Waszym wspólnotim charyzmatycznym i każdemu z Was z osobna,
serdecznie dziękuję za wspólne zapisywanie - modlitwą, cierpieniem i czynem – kart życia, które już przechodzą do historii.

Ta wielka łaska, że dane nam było żyć i współpracować w czasie
wielkieo Pontyfikatu św. Jana Pawła II I przebyć część piel-grzymiej
drogi służąc razem z Nim i Jego Następcami ludowi Bożemu
Słowem i sakramentami.

Wszystkie Wspólnoty obejmuję wdzięczną modlitwą w intencjach,
które Wam są drogie
Abp Józef Kowalczyk

Wiadomości zagraniczne

O. PIZZABALLA: HISTORYCZNA WIZYTA FRANCISZKA
Papieska wizyta w Ziemi Świętej naznacza
przyszłość dialogu ekumenicznego. Wskazuje na to o. Pierbattista Pizzaballa OFM,
który jako przełożony franciszkańskiej
Kustodii Ziemi Świętej towarzyszy Ojcu
Świętemu w pielgrzymce. „To historyczna
chwila. To wizyta o wielkim oddziaływaniu.

Szczególnie wczorajsza ceremonia w Bazylice Grobu Bożego i ten uścisk Papieża
Franciszka i patriarchy Bartłomieja. Był to
emocjonujący moment, który, jak myślę,
naprawdę naznaczył tę podróż. Uczestnicząc w tym nabożeństwie, gdzie modlili się
wszyscy zwierzchnicy chrześcijańskich

wspólnot Jerozolimy, pytałem czy śnię, czy
to się naprawdę dokonuje? To było wydarzenie nadzwyczajne. Jestem przekonany,
że ta wizyta wyda z czasem wiele pozytywnych owoców, gdy chodzi o dialog między
chrześcijanami”.
Za: Radio watykańskie

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

WŁOSKI KAPUCYN BISKUPEM W MEDIOLANIE

wanego. Został on mianowany biskupem tytularnym Musti w Numidii. Obok niego biskupem pomocniczym Mediolanu został mianowany także mons. Franco Maria Giuseppe Agnesi z kleru diecezjalnego, dotychczasowy wikariusz episkopalny strefy pastoralnej
Varese, oraz mons. Pierantonio Tremolada, dotychczasowy wikariusz episkopalny i wykładowca teologii sakramentalnej i ewangelizacji.

24 maja br. papież Franciszek mianował biskupem pomocniczym
Mediolanu
włoskiego
kapucyna
Paola
Martinellego,
dotychczasowego dziekana Wydziału Duchowości Papieskiego
Uniwersytetu Antonianum, znanego autora licznych pozycji z
zakresu duchowości, franciszkanizmu i teologii życia konsekro-
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Paolo Martinelli OFMCap urodził się w Mediolanie 22 października
1958 r. 25 września 1978 r. wstąpił do postulatu zakonu Braci
Mniejszych Kapucynów w Cerro Maggiore, gdzie 8 września 1980 r.
złożył pierwszą profesję zakonną. Od 1980 do 1985 r. studiował
teologię w Studium teologicznym św. Franciszka z Asyżu w Mediolanie, afiliowanym do Papieskiego Uniwersytetu Antonianum. 23
grudnia 1984 r. złożył śluby wieczyste, a 7 września 1985 r. przyjął
święcenia kapłańskie.

Prowadzi badania nad statusem epistemologicznym teologii duchowości i jej umiejscowienia wewnątrz dyscypliny teologii; studiuje problematykę doświadczenia w jej różnorakich wymiarach,
włącznie z doświadczeniem duchowym, jego poziomami i
zagadnieniami historyczno-językowymi.(…)

Od 1988 do 1993 r. uczęszczał do Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, gdzie obronił pracę doktorską z teologii fundamentalnej
zatytułowaną: „Tajemnica śmierci u Hansa Urs von Balthasara. Tajemnica paschalna jako objawienie miłości trynitarnej Boga”.
O. Martinelli jest wykładowcą na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim i na Wydziale Duchowości Papieskiego Uniwersytetu Antonianum w Rzymie, gdzie w 2003 r. został mianowany profesorem
nadzwyczajnym.

W zakresie teologii stanów życia zajmuje się usytuowaniem
eklezjalnym życia konsekrowanego, zależnościami pomiędzy
profesją rad ewangelicznych i dynamikami antropologicznymi.
Studiuje także wpływ procesów sekularyzacji i globalizacji na koncepcję powołania, motywacje porzuceń życia konsekrowanego i
strategie formacyjne wspierające wytrwanie w powołaniu.
Więcej na: www.franciszkanie.pl

10 grudnia 2004 r. został mianowany dziekanem tego wydziału, na
miejsce poprzedniego długoletniego dziekana, innego wybitnego
kapucyna, o. Luigi Padovese, który 11 października 2004 r. został
mianowany biskupem tytularnym Monteverde i wikariuszem apostolskim Anatolii w Turcji, zamordowanym później 3 czerwca 2010 r.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ŚMIERĆ POBITEJ ZAKONNICY
W Malezji zmarła 69-letnia s. Juliana Lim,
dotkliwie pobita podczas napadu rabunkowego. Wraz ze swą współsiostrą została
przed tygodniem brutalnie zaatakowana
przez złodzieja, który ukradł im niewielką
sumę pieniędzy.

W wyniku odniesionych obrażeń s. Lim
zapadła w śpiączkę i mimo natychmiastowego przewiezienia do szpitala nie
udało jej się uratować. Druga z zakonnic,
79-letnia Mary Rosy Teng, wciąż w stanie
ciężkim przebywa w szpitalu. Ten brutalny
atak na zakonnice jest ogromnym szokiem
dla malezyjskiego Kościoła. Sprawca nadal
pozostaje na wolności.

Siostry należą do zgromadzenia Dzieciątka
Jezus i zostały zaatakowane w leżącej
niedaleko stołecznego Kuala Lumpur
miejscowości Seremban. Do zajścia doszło
na terenie należącym do kościoła pod
wezwaniem Zwiastowania Pańskiego, przy
którym zakonnice od lat posługiwały. Przy
tym kościele s. Lim zostanie pochowana.
Pogrzeb odbył sie 24 maja.
Za: Radio watykańskie

_______________________________________________________________________________________

W RZYMIE JUBILEUSZ SERCAŃSKIEJ
Bazyliki Chrystusa Króla

roku, z motu proprio Recentioris architecturae został bazyliką
mniejszą.

W niedzielę 18 maja, obchodzono 80-lecie inauguracji Bazyliki
Najświętszego Serca Chrystusa Króla w Rzymie, powstałej z inicjatywy członka Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusowego, ks.
Ottavio Gasparri. Uroczystej Eucharystii z okazji jubileuszu przewodniczył kard. Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady
ds. Świeckich, dla którego bazylika jest kościołem tytularnym.
Zgromadzenie sercanów reprezentował wikariusz generalny ks.
John van Hengel i radny ks. Claudio Weber, a jednym z koncelebrantów był przełożonym Prowincji Północnej Włoch, ks. Oliviero
Cattani. Wcześniej, 3 maja bazylikę nawiedził wikariusz dla diecezji
rzymskiej kard . Agostino Vallini, natomiast 15 maja odbył się wielki
koncert zespołu marynarki włoskiej i chóru z Awentynu.
Budowę kościoła znajdującego się w rzymskiej dzielnicy Della Vittoria rozpoczęto w maju 1920 r., z inicjatywy sercanina ks. Ottavio
Gasparri, jako wotum upamiętniające poległych w I wojnie światowej. Po śmierci ks. Gasparii w 1929 r. prace przerwano, a
następnie wznowiono w 1931 r. i zakończono uroczystym otwarciem w 1934 r. 5 lutego 1965 r. kościół został podniesiony do godności kościoła tytularnego poprzez papieża Pawła VI. W tym samym

W kościele możemy znaleźć dzieła ważnych włoskich artystów
wczesnego XX wieku. Jego pokaźne rozmiary są wynikiem projektu
Marcello Piacentiniego, natomiast posąg Chrystusa Króla nad portalem (1933) jest dziełem Arturo Martiniego. Wnętrze kościoła
zdobią freski autorstwa Achille Funiego. Za: www.sercanie.pl

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Nowy zarząd generalny

BRACI SZKÓŁ CHRZEŚCIJANSKICH

lata był Radnym Generalnym odpowiedzialnym za region Stanów Zjednoczonych i
Kanady.

Trwająca w Rzymie 45. Kapituła Generalna
Braci Szkół Chrześcijańskich wybrała nowe
władze generalne, które będą kierować
zgromadzeniem przez najbliższe siedem
lat.
20 maja bracia kapitulni wybrali na 27.
następcę św. Jana de La Salle br. Roberta
Schielera. Nowy Superior Generalny urodził
się w 1950 r. w Stanach Zjednoczonych.
Uczył w różnych szkołach zgromadzenia w
rodzinnym kraju oraz przez 13 lat na Filipinach. Studiował współczesną historię
Europy, a doktorat uzyskał z administracji
edukacyjnej. Pełnił różne odpowiedzialne
funkcje w swojej prowincji, a przez ostatnie

Następnego dnia obrad kapituły wybrano
br. Jorge Gallardo de Alba Wikariuszem
Generalnym. Urodzony w Meksyku w 1959
r. pracował w szkołach własnej prowincji.
Studiował teologię i język angielski. Osiemnaście lat działał w Japonii, m.in. jako

odpowiedzialny
za
delegaturę
zgromadzenia w tym kraju; od 2007 r. był
Radnym Generalnym.
Do Rady Generalnej 22 maja zostali wybrani:
Br. Angel Ricardo Laguda (ur. 1969 na Filipinach), odpowiedzialny za region Azji
(PARC); Br. Pierre Saïdou Ouattara (ur. 1957
w Bukina Faso), odpowiedzialny za Afrykę
(RELAF); Br. Paulo Petry (ur. 1958 w Brazylii),
odpowiedzialny za region Ameryki
Łacińskiej (RELAL); Br. Aidan Illtyd Kilty (ur.
1948 w Irlandii), odpowiedzialny za region
Europy i Środkowy Wschód (RELEM); Br.
Timothy Coldwell (ur. 1956 w USA), odpowiedzialny za Stany Zjednoczone i
Kanadę (RELAN) br. Marek M. Urbaniak FSC

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GENERAŁ JEZUITÓW

Pełny tekst listu Ojca Adolfo Nicolása, Przełożonego Generalnego Towarzystwa Jezusowego do całego Towarzystwa :

postanowił zrezygnować ze swej funkcji

Drodzy Współbracia.
Pax Christi
Minęło już kilka lat od mojego wyboru na Przełożonego Generalnego Towarzystwa, a ja sam właśnie skończyłem 78 lat. Patrząc w
przyszłość, doszedłem do przekonania, że powinienem podjąć
konieczne kroki, zmierzające do przedstawienia Kongregacji Generalnej mojej rezygnacji.

W liście z datą 20 maja 2014 r. skierowanym do całego Towarzystwa
Jezusowego, Ojciec Generał Adolfo Nicolás ogłosił, że przed
końcem tego roku zwoła 36 Kongregację Generalną, która odbędzie się końcem 2016 roku.

Po uprzednim uzyskaniu wstępnej aprobaty moich asystentów ad
providentiam oraz po poinformowaniu o tym Jego Świątobliwości
Papieża Franciszka, podjąłem formalne konsultacje z asystentami
ad providentiam i z prowincjałami, jak tego wymaga nasze prawo
(Normy Uzupełniające Konstutucji Towarzystwa Jezusowego 362).
Rezultat tych konsultacji pozwala mi iść w kierunku zwołania Kongregacji Generalnej.
Po przedyskutowaniu tych spraw z moją Konsultą, pisząc ten list
chcę poinformować całe Towarzystwo, że pod koniec bieżącego
roku zwołam 36. Kongregację Generalną, która odbędzie się w
ostatnich miesiącach 2016 roku.
Zatem Spotkanie Prowincjałów, wcześniej zaplanowane na styczeń
2015 roku w Yogyakarcie i zwołane 12 marca br. (2014/3), zostaje
odwołane.

Kongregacja Generalna w Towarzystwie Jezusowym jest
najwyższym ciałem ustawodawczym złożonym z reprezentantów
wszystkich prowincji Towarzystwa. Zwoływana jest automatycznie
w przypadku śmierci lub rezygnacji Przełożonego Generalnego w
celu wyboru nowego Generała. Zwoływana jest również w innych
celach związanych z misją i funkcjonowaniem zakonu, wymagających udziału reprezentantów całego Towarzystwa.

Prośmy Matkę Dobrej Drogi, aby wraz ze swym Synem wyruszyła
wraz z Towarzystwem w drogę rozeznawania, które właśnie teraz
podejmujemy.
Wasz w Panu Adolfo Nicolás SJ Przełożony Generalny
Za: www.jezuici.pl

___________________________________________________________________________________________________________________________________

PRZEŁOŻONY GENERALNY SALEZJANÓW PIELGRZYMOWAŁ DO FATIMY
Ks. Ángel Fernández Artime, Przełożony
Generalny Salezjanów, w sobotę 17 maja
uczestniczył w 62. Pielgrzymce Rodziny
Salezjańskiej do Fatimy i obchodach Krajowego Dnia Salezjańskiego Ruchu

Młodzieżowego (MGS) i Byłych Wychowanków. Towarzyszyła mu także Przełożona
Generalna Córek Maryi Wspomożycielki –
Matka Yvonne Reungoat. Wszystko
rozpoczęło się o godz. 10 czasu lokalnego

9

spotkaniem Przełożonego Generalnego z
salezjanami inspektorii, będącym czasem
słuchania i braterskiego dzielenia się.
Wczesnym popołudniem ks. Fernández
Artime spotkał się z młodymi realizującymi
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swoją drogę powołaniową i byłymi
wychowankami, udzielając odpowiedzi na
ich pytania i niepokoje. Następnie, ok.
godz. 17.45, po krótkim hołdzie złożonym
Maryi w Kaplicy Objawień, rozpoczęło się
wielkie święto młodzieży pod hasłem “Sztuka i Wiara”, inspirujące się wartościami
salezjańskiej duchowości młodzieżowej. Na
zakończenie imprezy ludzie młodzi, którzy
całkowicie wypełnili audytorium Pawła VI
sanktuarium, wysłuchali słów zachęty, jakie
skierowali do nich ks. Fernández Artime i
matka Reungoat.

ferencja, w czasie której oboje przełożeni
nakreślili
przyszłą
drogę
Rodziny
Salezjańskiej. Przy tej okazji ks. Fernández
Artime i matka Yvonne Reungoat zachęciła
uczestników do bycia “zaczynem” i znakiem prawdziwej komunii wewnątrz Rodziny
Salezjańskiej i całego Kościoła.

Po południu Przełożony Generalny odwiedził wspólnotę w Estoril, a wieczorem
powrócił do domu inspektorialnego w
Lizbonie, gdzie spotkał się również z
biskupem
pomocniczym
Joaquimem
Mendesem, salezjaninem.
Wizyta Przełożonego Generalnego w Portugalii zakończyła się w dniu wczorajszym,
w poniedziałek 19 maja, “słówkiem na
dzień dobry”, które skierował do uczniów
salezjańskiej szkoły “Oficinas de São José”
w Lizbonie. Refleksja Przełożonego Generalnego, która koncentrowała się na
salezjańskiej duchowości młodzieżowej,
była wyrazem wielkiego zadowolenia ks.
Fernándeza Artime z powodu tej wizyty.
Zapewnił także ludzi młodych w czasie
swojej pierwszej wizyty, że ich zawierzy
wszystkich Maryi Wspomożycielce na Valdocco, a zakończył, przytaczając słowa
Księdza Bosko: “Chcę, abyście byli szczęśliwi teraz i w wieczności”.
Więcej na: www.infoans.org

Wieczorem, wraz z wielką liczbą
pielgrzymów, Przełożony Generalny odmówił różaniec w Kaplicy Objawień i
uczestniczył w procesji, w czasie której
tysiące świec rozświetliło Sanktuarium. Ten
bogaty w różne przeżycia dzień zakończył
się “słówkiem na dobranoc”, adresowanym
do młodych z MGS.

Potem był czas na odmówienie różańca, co
uczyniono w gronie tysięcy innych
pielgrzymów, po czym została odprawiona
Eucharystia na placu Sanktuarium: przeW niedzielę, 18 maja, o godz. 6.45 odwodniczył jej bp Manuel Quintas, biskup
prawiono “Drogę Krzyżową” w “Valinhos” –
Algarve, któremu towarzyszyli bp Augusto
miejscu ukazania się Anioła pasterzom, a
César, emerytowany biskup Portalegrenastępnie, o godz. 9.00 miała miejsce konCastelo Branco, i Przełożony Generalny.
________________________________________________________________________________________________________

OGÓLNOŚWIATOWA SIEC ZAKONNA

Proceder handlu żywym towarem wciąż przybiera na sile. W
niektórych częściach globu jest już bardziej dochodowy niż handel
narkotykami. Szacuje się, że zyski handlarzy przekraczają 32 mld
dolarów rocznie.

Koordynatorka akcji „Graj na rzecz życia” s. Gabriella Bottani
przypomniała, że w Brazylii zjawisko handlu ludźmi jest powszechne. Ofiary z tego kraju trafiają często na rynki międzynarodowe.
Dzieci i dziewczęta porywa się czy też zwodzi fałszywymi obietnicami pracy lub lepszych warunków życia. Mundial to nie tylko
znaczny wzrost rynku seksualnych niewolników. To także, ze
względu na większy napływ ludzi, okazja do przeprowadzania
nielegalnych adopcji czy handlu narządami do przeszczepów.

Te dramatyczne dane przytoczono na konferencji prezentującej w
Watykanie akcję „Graj na rzecz życia. Ujawnij proceder handlu
ludźmi”. Inicjatywa wiąże się z rozpoczynającymi się w wkrótce w
Brazylii mistrzostwami świata w piłce nożnej. Promuje ją organizacja „Talita kum”, czyli „Dziewczynko, mówię ci, wstań”. Jest to
ogólnoświatowa zakonna sieć walki z handlem żywym towarem. Jej
przedstawiciele przypominają, że masowe imprezy sportowe są nie
tylko wielkim świętem, ale zarazem stwarzają liczne okazje do
wykorzystywania ludzi.

Swe działania ogólnoświatowa zakonna sieć walki z handlem
żywym towarem koncentruje na uwrażliwianiu opinii publicznej na
ten proceder przez obecność w mediach i portalach społecznościowych. Powstał też specjalny „zielony telefon”, gdzie można
zgłaszać przypadki wykorzystywania, a również prosić o konkretną
pomoc. Akcję popiera episkopat Brazylii, który swą ostatnią Kampanię Braterstwa poświęcił właśnie bolesnemu problemowi handlu
ludźmi. Papież Franciszek nazwał ten handel prawdziwą plagą i
otwartą raną współczesności.
Za: Radio watykańskie

do walki z handlem ludzmi zaprezentowana w Watykanie

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SPOTKANIE REEMPTORYSTÓW Z PATAGONII

na wspólnej modlitwie i dzieleniu się tym
wszystkim, co przeżywamy jako misjonarze
pracujący na „końcu świata”. Ojciec Henryk
zachęcił nas do refleksji nad tematami
związanymi z mijającym sześcioleciem,
restrukturyzacją i zbliżającą się szybkimi
krokami Kapitułą Generalną. Podjęliśmy
wspólnotową refleksję nad kwestionariuszem, który ma ułatwić przygotowanie
nadchodzącej kapituły. Spotkanie było
bardzo owocne.

Spotkania regionalne weszły już na stałe do
kalendarza redemptorystów w Argentynie.
Ojciec Henryk Kaczocha – wiceprowincjał
przemierza tysiące kilometrów, aby spotkać
się ze współbraćmi, którzy pracują w wielu
zakątkach Argentyny.
W czasie ich trwania dzieli się z nami tym
wszystkim, czym żyje ta południowoamerykańska jednostka Zgromadzenia,
jak również tym co jest aktualne dla redemptorystów na całym świecie.
W dniach 19 i 20 maja współbracia
pracujący w Patagonii (wspólnoty z Esquel,
Lago Puelo i Gobernador Costa) spotkali się

10

Aktualnie w Patagonii pracuje siedmiu
redemptorystów. Trzej z nich należą do
Prowincji Warszawskiej. Są nimi ojcowie:
Andrzej Ćwik i Wojciech Kusek ze
wspólnoty w Gobernador Costa. Warto
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wiedzieć, że jest to wspólnota najdalej
wysunięta na południe w całym
Zgromadzeniu Redemptorystów. Tym
trzecim jest o. Dariusz Pabiś, który pracuje
w Lago Puelo. Z owych siedmiu „patagońskich” współbraci tylko dwóch to Argentyńczycy.
Za: www.redemptor.pl

Dziękując Bogu za lata muzycznej przygody
i szkołę wiary – młodzi artyści wyruszyli na
pielgrzymi szlak wraz z rodzicami i
opiekunem ks. Kamilem Żyłczyńskim SChr.

„Serduszka”, które niegdyś śpiewały w
Pałacu Apostolskim dla Jana Pawła II, w
miniony
czwartek
zaśpiewały
przy
relikwiach Świętego w Kaplicy Św. Sebastiana na Watykanie podczas Mszy transmitowanej przez Radio Watykańskie.
Zespół wziął także udział w Audiencji Generalnej Ojca Świętego Franciszka oraz
zaśpiewał podczas Mszy Świętej w Kościele
pw. Św. Stanisława w Rzymie.
Za: www.chrystusowcy.pl

‘SERDUSZKA” OD CHRYSTUSOWCÓW
zaśpiewały w Watykanie

Z okazji 25-lecia istnienia Zespół „Serduszka” z Parafii Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Szczecinie zaśpiewał w Watykanie.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

KAMERUN: AFRYKAŃSKIE „MARIANKI”
Niedługo po beatyfikacji założyciela marianów, bł. o. Stanisława
Paczyńskiego, zaczęliśmy na naszej misji w Kamerunie gromadzić
wokół Jego osoby młodych ludzi, ukazywać jego charyzmat, a tym
którzy prosili o modlitwy – ofiarowaliśmy nowenny.

jonarzy – ojców paulinów i około 10 osób ze stolicy Yaounde, gdzie
uczęszczają do szkół. Pozostali pochodzą z naszej parafii. W programie był także przewidziany koncert, na którym urządziliśmy
konkurs pieśni o błogoslawionym. Konkurs wygrała młodzież z
Ayosu. Późnym wieczorem odbyła się projekcja filmu o świętym
Janie XXIII. Najważniejsza jednak była niedzielna Eucharystia. Mszy
św. przewodniczył ks. Grzegorz Myłek MIC, rektor naszego Seminarium w Ngoya. Wraz z nim udział wzięli diakon Cyrille oraz seminarzyści Józef, Rogatien, którzy animowali młodzież. Kazanie zaś
wygłosił ks. Franciszek Filipiec MIC, który skomentował czytania i
wskazując na wybrane osoby jako wzorce do naśladowania:
Zmartwychwstałego Chrystusa objawiającego się jako Droga,
Prawda i Życie; Tomasza, który powątpiewał w prawdziwość
zmartwychwstania, ale dzięki osobistemu spotkaniu z Chrystusem
wyznał swoją wiarę „Pan mój i Bóg mój”; Filipa z początku entuzjastę przyciągającego do Chrystusa Natanaela oraz Greków, którzy
chcieli go zobaczyć, lecz powątpiewającego przy rozmnożeniu
chleba. W drugiej części wspomniał błogosławionego ojca
Stanisława Papczyńskiego, który potrafił w wielu trudnościach, jakie
spotykał w życiu, znaleźć rozwiązanie i siłę do kroczenia naprzód.
Jego mocą był Chrystus i Maryja w tajemnicy i przywileju Niepokalanego Poczęcia. W trakcie homilii młodzież odpowiadała pieśniami, które zostały skomponowane na tę okazję. Na koniec Mszy św.
ks. Grzegorz poinformował zebranych o procesie kanonizacyjnym
ojca Stanisława Papczyńskiego. Liturgia niedzielna trwała trzy
godziny i zakończyła się przemarszem młodzieży przez miasto.
Służby porządkowe zatrzymały na drodze samochody, a młodzież
śpiewając pieśni, grając na trąbach, wybijając rytmy na bębnach i
fanfarach dawała świadectwo swej wiary oraz przynależności do
Chrystusa, a także miłości do ojca Papczyńskiego. Na czele marszu
młodzież niosła obraz błogosławionego założyciela naszego
Zgromadzenia, zaś wszyscy włożyli specjalnie przygotowane białe
koszulki z jego wizerunekiem. Na koniec odbyła się wspólna
świąteczna agapa i serdeczne pożegnania.

Tutejsi ludzie lubią ten rodzaj modlitwy, toteż tegoroczne święto
przygotowaliśmy z nowennami rozbudowanymi o czytania biblijne
i koronkę 10 cnót do Matki Bożej oraz litanię do błogosławionego
ojca Stanisława Papczyńskiego. Dzięki tym modlitwom mamy już
kilka świadectw, owoców jego wstawiennictwa.
Ks. Yves Oumarou MIC zorganizował grupę młodzieży JASPAMA
(Młodzi Przyjaciele Stanisława Papczyńskiego i Marianów), organizuje dla nich sesje katechetyczne, spotkania i rekolekcje. Wzorując
się na tradycji duszpasterskiej marianów w Polsce, zaczął od dwóch
lat organizować także spotkanie młodych, by uczcić Jego
wspomnienie liturgiczne 18 maja. Poprzednie spotkania młodych
były we wspólnocie Ngoulmakong, zaś tegoroczne spotkanie odbyło się w Atok przy Sanktuarium Miłosierdzia. Przez trzy dni
młodzież przebywała na naszej misji. Usłyszeli konferencje
wygłoszone przez naszych diakonów i seminarzystów, uczestniczyli
w liturgicznych celebracjach, takich jak koronka do Miłosierdzia
Bożego, adoracja, modlitwy brewiarzowe. Mieli także okazję do
spowiedzi oraz spotkań z seminarzystami i księżmi. Brat Łukasz
upamiętnił to spotkanie galerią zdjęć.

Chociaż najważniejsze uroczystości ku czci ojca Stanisława
Papczyńskiego odbyły się w Atoku, to przecież nie zapomnieliśmy o
wspólnocie w Ngoulmakong. Pojechał tam w sobotę ks. Franciszek
razem z przedstawicielami parafii i przy licznie zgromadzonej
wspólnocie, zakończyliśmy nowennę i celebrowaliśmy uroczystą
Mszę św. Wspólnota zaprosiła wszystkich na posiłek i obdarowała
prezentami, które wierni przynieśli jako dary na ofiarowanie: dwie
kury, kilka kiści bananów, plantenów, tradycyjny maniok i makabo.
Wszystkie te dary zostały przekazane do seminarium.

Na tegoroczne afrykańskie Marianki przybyło 106 młodych osób, w
tym 20 z sąsiedniej parafii Ayos prowadzonej przez polskich mis-
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Podsumowując to święto wieczorem z ks. Yvem, stwierdziliśmy, że
warto je obchodzić po afrykańsku. Wzruszające były słowa pieśni:
„Stanisławie, prowadź nas, Jesteś nam wzorem, chcemy iść po
twoich śladach…”, a w tańcach były ukazywane rękoma gesty
wskazujące jego osobę, zaś szybkie przebieranie nogami w rytmie,
jak iść energicznie jego śladami. Były też śpiewane pieśni z czasów

beatyfikacji, ukazujące wdzięczność za to, czym Bóg obdarował ojca
Papczyńskiego i co on zrobił dla Kościoła i marianów, podsumowane refrenem „Jesteś błogosławionym. Chwała Bogu za
Ciebie. Wstawiaj się za nami…”. Franciszek Filipiec MIC
Za: www.marianie.pl

Zapowiedzi wydarzeń

IV Seminarium szuki

sztuki i kultury dychowej cystersów, ornarodowego na przestrzeni wieków. Pełny
ganizowane przez katedrę eklezjologii
program tego Seminarium czytelnicy
tegoż Uniwersytetu oraz Opactwo CysBiuletynu
moga
znależć
na
tersów w Mogile.
www.zyciezakonne.pl w dziale “zapowiedzi
W dniach 4-5 czerwca w budynku
Sympozjum, składające się z pięciu sesji,
wydarzeń”
dydaktycznym Uniwersytetu Papieskiego
poświęcone będzie różnym aspektom
Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Berwkładu kulturowego i naukowego cysnardyńskiej 4 odbędzie się IV seminarium
tersów
do
polskiego
dziedzictwa
____________________________________________________________________________________________________________________

i kultury duchowej cystersów

LICHEŃ BĘDZIE ETAPEM ŚWIATOWEJ

zkę” Licheniowi przekaże włoskie Sanktuarium Maki Bożej Bonaryjskiej w Cagliari. Przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej zostaną odmówione tajemnice bolesne (Modlitwa Pana
Jezusa w Ogrójcu, Biczowanie Pana Jezusa, Cierniem ukoronowanie, Droga Krzyżowa, Ukrzyżowanie Pana Jezusa). Dalej różańcowe rozważania zostaną przekazane do Sanktuarium Matki
Bożej Częstochowskiej, które jako drugie miejsce kultu maryjnego
w Polsce włącza się w Ogólnoświatową Sztafetę Różańcowa.

SZTAFETY RÓŻAŃCOWEJ

Piąta Ogólnoświatowa Sztafeta Różańcowa w intencji kapłanów
odbędzie się 27 czerwca br. w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej,
które po raz czwarty włącza się w inicjatywę. W Licheniu wierni
modlić się będą za swoich duszpasterzy o godz. 11:30.

Dzień Sztafety przypada w Uroczystość Najświętszego Serca Pana
Jezusa. W 2002 roku św. Jan Paweł II ustanowił ją dniem modlitwy o
uświęcenie księży. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
przypada w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała.

Inicjatywa zorganizowania sztafety różańcowej, która oplotłaby
modlitwą cały świat, zrodziła się w irlandzkiej wspólnocie katolików. Jej idea jest niezwykle prosta w swojej formie: w każdym z 60
sanktuariów w ciągu jednego dnia wierni będą modlić się
wyznaczoną częścią różańca o ustalonej godzinie, dziękując Bogu
za kapłanów prosząc jednocześnie o wstawiennictwo i opiekę
Matkę Bożą. Do północy, 27 czerwca 2014, cały świat zostanie
okrążony modlitwą w intencji wszystkich prezbiterów.

Tegoroczna edycja przedsięwzięcia odbędzie się w 60 sanktuariach
rozsianych w 60 krajach na całym świecie, m.in. w USA, Chinach,
Indiach, Nowej Zelandii, na Filipinach, w RPA, Włoszech, Austrii,
Rumunii, Francji, Hiszpanii i Portugalii. Robert Adamczyk – Biuro
Prasowe Sanktuarium
Za www.lichen.pl

W licheńskim Sanktuarium wierni będą modlić się przez pół
godziny, począwszy od 11:30 czasu lokalnego. Sztafetową „pałec-

______________________________________________________________________________________________

ZAPROSZENIE NA STUDIA W NIEPOKALANOWSKIM „KOLBIANUM”
„ Jeśli Niepokalana zechce, założymy Akademię Maryjną, aby w niej studiować,
wykładać, publikować na cały świat, czym
jest Niepokalana. Może z doktoratem z
mariologii.” (Św. Maksymilian Maria Kolbe,
1933 r.)
Centrum Studiów Mariologicznych „Kolbianum”, działające w ramach Wydziału
Teologicznego Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego i współpracujący z
nim Instytut Maryjno-Kolbiański „Kolbianum” to jedyny w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej ośrodek studiów mariologicznych, który zajmuje się edukacją w
dziedzinie mariologii na wzór rzymskich
uczelni „Marianum” i „Antonianum”.
Zajęcia prowadzą wybitni polscy mariolodzy z różnych ośrodków akademickich,

podejmując takie zagadnienia jak: Maryja w
Biblii, nauczaniu Kościoła, Maryja w liturgii,
w ewangelizacji i katechezie, Maryja w
dialogu ekumenicznym, czy ikonografii i
wiele innych.
Aby wyjść naprzeciw potrzebom osób
pracujących i na co dzień zaangażowanych
w różnorodną działalność w kraju i za granicą, studia odbywają się w trybie niestacjonarnym (4 – tygodniowe zjazdy
dydaktyczno-egzaminacyjne w ciągu roku).
Studenci mogą korzystać z zakwaterowania
i posiłków podczas zjazdów w Domu
Rekolekcyjnym w Niepokalanowie. Mają
również dostęp do bogatej w cenne zbiory
Biblioteki Mariologicznej, znajdującej się w
budynku Instytutu. Dzięki tak dogodnym
warunkom „Kolbianum” cieszy się coraz
większą popularnością.
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Studia podejmują tu księża, kustosze
sanktuariów maryjnych, zakonnicy, siostry
zakonne oraz osoby świeckie z kraju i
zagranicy.
Studia doktoranckie z teologii ze specjalnością z mariologii adresowane są do osób,
które posiadają stopień magistra teologii.
Z kolei studia podyplomowe z mariologii
mogą podjąć osoby posiadające dyplom
ukończenia studiów wyższych (magisterium lub studia I stopnia – licencjat z
jakiejkolwiek dziedziny).
Szczegółowe informacje:
Strona
internetowa:
www.kolbianum.franciszkanie.pl
Sekretariat Instytutu: tel. 664 158 928 (pn.pt. w godz. 9.00- 15.00)
e-mail: kolbianum@gmail.com
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WITRYNA TYGODNIA

Czerwcowy numer „OD SŁOWA DO ŻYCIA”
Zapraszamy do zapoznania się z czerwcowym numerem miesięcznika „Od
Słowa do Życia”, wydawanego przez
wydawnictwo paulistów Edycję Świętego
Pawła.

naszym miesięczniku czytelnicy znajdą
teksty wszystkich czytań przewidzianych na
Msze św. w wigilię tej uroczystości, a jest
ich cztery i każde jest opatrzone stosownym komentarzem.

Jak w poprzednich numerach do każdego
czytania zostały dołączone rozważania, jak
również każdy dzień jest poprzedzony
ogólnym wprowadzeniem do liturgii, a
zakończony kilkoma pytaniami, które
mogą pomóc w osobistej refleksji nad
usłyszanym,
przeczytanym
i
medytowanym Słowem.
Czerwiec tego roku jest miesiącem bardzo
bogatym z punktu widzenia liturgicznego.
Pierwszy tydzień tego miesiąca bowiem
jest zarazem ostatnim tygodniem okresu
Wielkanocy, zaś pierwsza niedziela to
uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W

Pańskiej (Boże Ciało), święto Jezusa
Najwyższego i Wiecznego Kapłana,
uroczystość Najświętszego Serca Pana
Jezusa i uroczystość świętych apostołów
Piotra i Pawła.
Na końcu tego numeru, jak zwykle w dodatku, zostały zamieszczone prefacje, co
może nam jeszcze lepiej pomóc w przeżywaniu liturgii i korzystaniu z jej bogactwa.
Każdy numer zawiera: – pełne teksty
mszalne (czytania + modlitwy), – wprowadzenie liturgiczne do każdego dnia, –
rozważania do każdego czytania, – pytania
do refleksji.

Ponadto w tym numerze umieszczono
także teksty biblijne i liturgiczne na
uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi

Strona internetowa miesięcznika „Od Słowa
do Życia”: www.odslowadozycia.pl.

WAŻNA INFORMACJA

List Kongregacji ”Radujcie się” do nabycia w wydawnictwie Loretanek
Otrzymałyśmy wiadomość z Wydawnictwa Sióstr Loretanek, że List
Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego pt. Radujcie się!,
wydany w związku z rozpoczynającym się za kilka miesięcy Rokiem
Życia Konsekrowanego i mający na celu przygotowanie do tego
Roku przez medytację nauczania Papieża Franciszka ukaże się
drukiem około 1 czerwca. Sądzę, że tekst ten powinien znaleźć się
w rękach jak największej liczby osób konsekrowanych służąc jako
materiał do osobistej i wspólnotowej refleksji nad naszym życiem.

wsl@loretanki.pl lub w sklepie internetowym
http://sklep.loretanki.pl.

Teksty można kupić bezpośrednio w Wydawnictwie. Cena 1 egz. to
8,00 zł. W zależności od ilości zamawianych egzemplarzy będą
udzielane rabaty.

Serdecznie zachęcam o zaopatrzenie jak największej liczby osób w
osobiste egzemplarze tego pięknego i bogatego przesłania ofiarowanego nam w perspektywie obchodów Roku Życia Konsekrowanego. Z siostrzanym pozdrowieniem w Panu
m. Jolanta Olech, USJK
sekretarka generalna KWPŻZZ

Wydawnictwo Sióstr Loretanek
ul. L. Żeligowskiego 16/20
04-476 Warszawa
tel. 22 673 46 94; fax 22 612 93 62
http://www.wydawnictwo.loretanki.pl

Zamówienia można będzie składać telefonicznie 22/673 46 94,
pisząc na adres wydawnictwa (poniżej) lub na maila
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Odeszli do Pana
ŚP. KS. TADEUSZ MIKA (1933-2014) SAC
Dnia 20 maja 2014 roku zmarł ks. Tadeusz
Mika SAC. Ks. Tadeusz urodził się 27 maja
1933 roku w Pszczynie. Pierwszą
konsekrację w Stowarzyszeniu Apostolstwa
Katolickiego złożył 8 września 1954 roku w
Wadowicach.

Częstochowie (1978-1979), Kielcach (19791988), Sucharach (1988-1991), Świętej
Katarzynie (1991-1992), Gdańsku (19922014).
Msza św. pogrzebowa w intencji śp. ks.
Tadeusza została odprawiona 23 maja br. w
pallotyńskim kościele p.w. św. Elżbiety w
Gdańsku, a nastepnie pogrzeb na Cmentarzu Centralnym „Srebrzysko” w Gdańsku.
Śp. ks. Tadeusza polecajmy Miłosierdziu
Bożemu, prosząc dla Niego o łaskę nieba.
Zarząd Prowincjalny – Poznań
Za: www.pallotyni.pl

Święcenia prezbiteratu otrzymał 4 czerwca
1961 roku w Ołtarzewie. Po święceniach
kapłańskich posługiwał w Ząbkowicach
Śląskich (1962-1965), Kielcach (1965),
Wadowicach (1965-1966), Wałbrzychu
(1966-1973), Sucharach (1973-1974), Kisielicach (1974-1978),

ŚP. KS. JAN SUCHARZEWSKI (1931-2014) MIC
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 20
maja zmarł ks. Jan Sucharzewski MIC,
członek domu zakonnego w Grudziądzu.
Żył lat 83, w zgromadzeniu 64, w kapłaństwie 54. Koncelebrowana msza św. pogrzebowa została odprawiona w sobotę 24
maja w kościele pw. Najczystszego Serca
NMP w Grudziądzu, a po niej nastąpiło
złożenie do grobu na cmentarzu parafialnym w Grudziądzu. Zmarłego ks. Jana
polecajmy Bożemu Miłosierdziu.
Ks. Jan Sucharzewski urodził się dnia 15
stycznia 1931 roku na Wileńszczyźnie. W

1940 roku rodzina Sucharzewskich została
deportowana do Kazachstanu; tam w 1942
roku zmarł jego ojciec. W Kazachstanie
ukończył sześć klas szkoły podstawowej. W
1946 roku powrócił z rodziną do Polski i
zamieszkał w Warszawie. Po ukończeniu
ósmej klasy, w 1947 roku rozpoczął naukę
w gimnazjum księży marianów na warszawskich Bielanach.
W 1949 roku został przyjęty do
zgromadzenia. Rok później złożył pierwszą
profesję zakonną. Po ukończeniu studiów
seminaryjnych w Warszawie i Włocławku

(1960) przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako katecheta i duszpasterz kolejno
w Licheniu, Sierpcu, Górze Kalwarii, Rdzawce, Zakopanem, Rzepiskach, Głuchołazach i
przez 23 lata w Grudziądzu. W posłudze
duszpasterskiej odznaczał się gorliwością i
odpowiedzialnością za powierzone mu
obowiązki, w życiu braterskim był
delikatnym, wrażliwym i życzliwym
współbratem. Ostatnie miesiące życia ks.
Jana były naznaczone cierpieniem i
pobytem w szpitalu. Zmarł dnia 20 maja
2014 roku.
Za: www.marianie.pl

ŚP. KS. SEBASTIAN LABO (1931-2014) SJ
Na Słowacji w wieku 83 lat zmarł ks. Sebastian Labo. Słowacki jezuita był jednym z
najbardziej znanych w ostatnim 20-leciu
duchownych tego kraju.
W młodości, nie mając szans na realizację
powołania
kapłańskiego
w
kraju
ogarniętym prześladowaniem Kościoła
przez komunistów, emigruje do Rzymu,
gdzie studiuje i w roku 1969 przyjmuje
święcenia, a wkrótce potem wstępuje do
zakonu
jezuitów.
Współpracując
z
działającym na emigracji słowackim
biskupem Pawłem Hnilicą i jego ruchem
Pro Fratribus całkowicie poświęca się

działalności na rzecz pomocy Kościołom
prześladowanym przez reżim w krajach
Europy środkowo-wschodniej. Z Koblencji
w Niemczech, gdzie mieszka przez wiele
lat, słowem i piórem informuje społeczeństwa zachodnie, szczególnie niemieckojęzyczne, o losie ludzi wierzących w
naszej części kontynentu i organizuje
konkretną pomoc.
Po upadku reżimu w 1989 r. wraca do
rodzinnej Słowacji i staje się jedynym w
swoim rodzaju „rzecznikiem” Jana Pawła II.
Zafascynowany życiem i pontyfikatem tego
świętego Papieża, ks. Labo dokumentuje
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jego posługę i jako wędrowny „kaznodzieja
narodowy”, jak często go tutaj nazywano,
przybliża wiernym na terenie całego kraju
w sposób niezwykle popularny nauczanie
Jana Pawła II. Obejmująca 13 tomów seria
publikacji, m.in. pt. „Latający pielgrzym”, to
jedyne kompletne na Słowacji dzieło
poświęcone całemu jego pontyfikatowi.
Ks. Labo był wielkim przyjacielem Polski i
Polaków. Mówił po polsku i zawsze
zabiegał o bliższą współpracę sąsiadujących ze sobą Kościołów – słowackiego i polskiego.
Za: www.jezuici.pl

