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PATRIARCHA BARTŁOMIEJ U FRANCISZKANOW W STAMBULE
W niedzielne popołudnie 4 stycznia 2015 roku franciszkańską
wspólnotę św. Antoniego w Stambule spotkała wspaniała niespodzianka: o godzinie 14, Jego Świątobliwość Patriarcha Ekumeniczny Konstantynopola Bartłomiej I złożył wizytę w bazylice św. Antoniego.

zszedł do krypty, by podziwiać zachowane tam malowidła w stylu
bizantyjskim.

Przyjęli go bracia ze wspólnoty wraz z gwardianem fr. Iulinem Pişta
i gośćmi, którzy przybyli, mimo że wizyta była zapowiedziana prawie w ostatniej chwili.
Głównym celem odwiedzin Patriarchy była wystawa „Spotkania z
Miłością, która pozostaje”, zainstalowana w przedsionku kościoła z
okazji wizyty papieża Franciszka, a przygotowana przez fr. Martina
Kmeteca. Wystawa uwypukla trzy ważne elementy ekumeniczne:
spotkanie Pawła VI w Jerozolimie z Athenagorasem I, spotkanie
papieża Franciszka z Bartłomiejem I oraz kolejne spotkanie Franciszka z Bartłomiejem I, które odbyło się w Konstantynopolu. Niektóre fotografie wykorzystane w ekspozycji wraz z komentarzami
zostały zapożyczone z archiwum Patriarchatu, natomiast te upamiętniające ostatnie wydarzenia – wykonali fotografowie Nicolaos
Manginas i Nathalie Ritzman.
Po uważnym zwiedzeniu wystawy Patriarcha Bartłomiej I, w towarzystwie barci i przybyłych gości (fr. Ruben Tierrablanca OFM oraz
członkowie wspólnoty Fokolarynów) udał się do bazyliki św. Antoniego. U drzwi świątyni wchodzących przywitał chór Filipińczyków,
śpiewających kolędy. W świątyni, przy akompaniamencie śpiewu
braci Rumunów Patriarcha zapalił świece. Przy żłóbku spotkał się i
pobłogosławił rodzinę oczekującą na chrzest dziecka.
Patriarcha poświęcił ikonę przedstawiającą apostołów Piotra i
Andrzeja i złożył na niej (na odwrocie) swój podpis. Następnie

Wizyta zakończyła się spotkaniem z fr. Luigi Iannitto, które miało
miejsce w auli klasztornej. Wystawa w Stambule upamiętnia najważniejsze elementy dialogu ekumenicznego, podobnie jak wizyta
Patriarchy Bartłomieja I w klasztorze św. Antoniego podkraeśla
zaangażowanie Kościoła wschodniego i Ziemi Świętej na tym polu.
Warto przypomnieć, że podczas kapituły, która odbyła się latem
ubiegłego roku kustodia utworzyła Centrum dialogu.
Spotkanie z Patriarchą Bartłomiejem I było nasycone bogactwem
symboli i pozostanie świadectwem wiary w Słowo Wcielone, które
objawia swoją chwałę i chwałę Ojca także wśród żyjących w świecie islamskim. Centrum Ekumeniczne i Dialogu Międzyreligijnego
Kustodia Wschodu i Ziemi Świętej
Za: www.ofmconv.net

Wiadomości Krajowe

W DIECEZJI DROHICZYŃSKIEJ

UROCZYŚCIE ROZPOCZĘTO ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO
”Osoby konsekrowane są drogą do nieba dla ludzi świeckich”. 30 XI,
w pierwszą niedzielę Adwentu, z woli papieża Franciszka w Kościele
rozpoczął się – Rok Życia Konsekrowanego. Pod hasłem: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”
będziemy go przeżywać do 2 II 2016 roku.

W diecezji drohiczyńskiej uroczyste rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego odbyło się 22 grudnia (poniedziałek). Tego dnia biskup
drohiczyński Tadeusz Pikus spotkał się z przedstawicielami zgromadzeń zakonnych z całej diecezji. Spotkanie rozpoczęła Msza
Święta w kaplicy seminaryjnej. Eucharystii przewodniczył Biskup
Tadeusz Pikus.
Dalsza część uroczystości miała miejsce w refektarzu, gdzie wspólnie zaśpiewano kolędę, odczytano fragment Ewangelii wg Św.
Łukasza o Narodzeniu Pańskim a następnie biskup pobłogosławił
opłatki, którymi łamiąc się składano sobie życzenia. Zwracając się
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do wszystkich zebranych JE podkreślał, jak ważna jest misja pełniona przez osoby konsekrowane, zwracał uwagę na trud jaki siostry i
bracia podejmują każdego dnia prowadząc domy opieki, warsztaty
dla osób niepełnosprawnych i wiele innych dzieł, o których wie
niewiele osób. Składając życzenia biskup cytując słowa jednego z
misjonarzy podkreślał, że w Święta Bożego Narodzenia najważniejsze jest, by Bóg znalazł choć odrobinę miejsce w sercu każdego z
nas.
Dzielenie się opłatkiem było dla zebranych okazją, by osobiście
zwrócić się z życzeniami do biskupa drohiczyńskiego, który każdego słuchał z uwagą i często dopytywał o szczegóły codziennej
posługi. W tej radosnej i ciepłej atmosferze w diecezji drohiczyńskiej oficjalnie rozpoczęto Rok Życia Konsekrowanego.

W diecezji drohiczyńskiej pracuje 13 zgromadzeń zakonnych żeńskich w 18 domach, przebywa w nich 113 sióstr. Są 3 domy zakonne męskie, które skupiają 24 zakonników. Agnieszka Bolewska-Iwani
____________________________________________________________________________________________________________________

W KRAKOWIE ORSZAK TRZECH KRÓLI RAZEM Z KAPUCYŃSKIM DZIEŁEM POMOCY
Już po raz trzeci razem z krakowskim Orszakiem Trzech Króli wędrowali bracia
kapucyni, pracownicy i wolontariusze
Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. Przedstawicieli
organizacji było blisko 150.

tynentów. Monarchowie, w asyście swoich
dworów, przeszli na krakowski Rynek
Główny, gdzie pokłonili się Nowonarodzonemu i Jego Świętej Rodzinie.

Ubrani w białe chusty i korony, zbierali
fundusze na utrzymanie mieszkań wspieranych dla rodzin i osób bezdomnych,
które znajdują się pod opieką Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.
Krakowski Orszak Trzech Króli tradycyjnie
już wyruszył z trzech miejsc królewskiego
miasta:
Orszak zielony — symbolizujący kontynent
azjatycki wyruszył z Placu Sikorskiego; jego
dalekowschodnim akcentem był dźwięk
gongów, wśród pielgrzymów harcował
natomiast Lajkonik;
Orszak czerwony — europejski; wzorem lat
ubiegłych wyruszył z Wawelu; podążał w
nim ks. kardynał Stanisław Dziwisz;
Orszak niebieski — afrykański, o charakterze misyjnym, wyruszył z Placu Matejki.

Tak jak Trzej Królowie szli do Jezusa z darami, tak samo uczestnicy Orszaku Trzech
Króli mieli okazję złożyć dar potrzebującym. W tym roku kwestujący podczas Orszaku bracia kapucyni, pracownicy i wolontariusze Dzieła Pomocy św. Ojca Pio zbierali
fundusze na utrzymanie mieszkań wspieranych dla rodzin i osób bezdomnych.

stanowią milowy krok na drodze do samodzielności podopiecznych Dzieła – tu bezdomne mamy z dziećmi, samotne kobiety,
a nawet całe rodziny pozbawione lokum
odkrywają na nowo dom… Dom, jakiego
często nie mieli okazji zaznać – bez alkoholu, bez przemocy, za to dający poczucie
bezpieczeństwa i akceptacji. Projekt mieszkalnictwa wspieranego Dzieło Pomocy św.
Ojca Pio rozwija nieustannie od 2012 roku.
Obecnie prowadzony jest jeden dom
wspierany i 3 mieszkania wspierane. W
drodze do samodzielności, osobom przebywającym w mieszkaniach, towarzyszą
pracownicy Dzieła Pomocy św. Ojca Pio –
asystent rodziny, pracownik socjalny i
psychoterapeuta. Dodatkowo z każdym z
lokatorów podpisywany jest indywidualny
program wychodzenia z bezdomności,
który zakłada aktywne uczestnictwo samej
osoby bezdomnej w rozwiązywaniu swoich
problemów.
Do tej pory, dzięki wsparciu pracowników
Dzieła samodzielne życie rozpoczęło 15
osób (5 kobiet, 2 samotne matki z dziećmi
oraz pełna rodzina z trójką dzieci).
Dzieło Pomocy św. Ojca Pio
Za: www.kapucyni.pl

Mieszkania wspierane są, obok dwóch
Centr Pomocy prowadzonych w Krakowie,
Każdy z orszaków był prowadzony przez
bardzo ważnym obszarem działalności
króla symbolizującego jeden z trzech konDzieła Pomocy św. Ojca Pio. Mieszkania te
____________________________________________________________________________________________________________________

ŚWIĘTY MAKSYMILIAN - ZAKONNIK

nie jako zakonniku. Przywołując list ministra generalnego, o. Lanfranco Serriniego OFMConv z 1986 roku, wskazał za nim, iż aktualność św. Maksymiliana w życiu zakonu ocenia się przede wszystkim
w świetle tego, co ma on do powiedzenia jako franciszkanin, jako
brat dający świadectwo bogactwa powołania franciszkańskiego.

XIV SESJA KOLBIAŃSKA U FRANCISZKANÓW W KRAKOWIE
W sobotę 10 stycznia b.r. odbyła się XIV sesja kolbiańska zorganizowana tradycyjnie przez Instytut Studiów Franciszkańskich oraz
Wyższe Seminarium Duchowne Franciszkanów w Krakowie. Tematem tegorocznego spotkania był „Święty Maksymilian – zakonnik”.
W pierwszej części sesji, po przywitaniu zebranych przez o. prow.
Jarosława Zachariasza OFMConv, dyrektor ISF i rektor WSD, o.
dr Andrzej Zając OFMConv, w krótkim wprowadzeniu zwrócił uwagę na cel spotkania, który tym razem skupiał się na św. Maksymilia-

Następnie prelegenci wygłosili referaty omawiające różne aspekty
życia i działalności św. Maksymiliana Marii Kolbego. Przybyły
z Niepokalanowa o. dr hab. Paweł Warchoł OFMConv przybliżył rolę
tradycji i pokazał oryginalność i nowatorskość w sposobie życia
i działania Świętego. Najmłodszy z prelegentów, o. dk. Łukasz Gora
OFMConv, w ciekawy i bogaty w konkretne przykłady z życia Mak-
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symiliana sposób, omówił rolę modlitwy oraz praktyk ascetycznych
jako środków apostolskich Świętego.

chowicz OFMConv z krakowskiej wspólnoty franciszkanów. Opowiedział o pragmatycznym walorze przepisów Niepokalanowa i w
obrazowy sposób przedstawił niezwykłą rolę, jaką św. Maksymilian
pełnił w tworzeniu i funkcjonowaniu tej ogromnej instytucji.
W drugiej części sesji miała miejsce dyskusja panelowa, której
moderatorem był o. prof. dr hab. Zdzisław Gogola OFMConv, historyk i wykładowca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II
w Krakowie. Zaproszeni goście (o. Piotr Bielenin OFMConv, s. Dorota M. Drozdowska CSFMI oraz p. Maria Wolczko) rozmawiali na
temat życia konsekrowanego i charyzmatu kolbiańskiego.
Pytania i odpowiedzi skupiały się zarówno wokół osobistego znaczenia św. Maksymiliana w życiu zaproszonych gości, jak również
wokół recepcji jego charyzmatu i duchowości we wspólnocie zakonnej oraz w życiu rodzinnym. Dynamicznie moderowany panel
przyniósł wiele ciekawych odpowiedzi, ale pozostawił też sporo do
namysłu nad oryginalnością i aktualnością przesłania św. Maksymiliana we współczesnym świecie.
Sesja zakończyła się wspólną Eucharystią w Bazylice św. Franciszka
z Asyżu.sg
Za: www.isf.edu.pl

Po przerwie kawowej, wypełnionej żywą dyskusją pomiędzy prelegentami a przybyłymi (m.in. z Wrocławia, Warszawy, Niepokalanowa i Krakowa) słuchaczami, referat wygłosił o. dr Przemysław Mi-
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SPOTKANIE ZARZĄDÓW
RODZINY PAULINSKIEJ

w Polsce: paulistów, paulistek, Sióstr
Uczennic Boskiego Mistrza oraz Sióstr
Apostolinek. Spotkanie rozpoczęła wspólna Eucharystia, której przewodniczył ks.
Bogusław Zeman, przełożony regionalny
paulistów. Uczestnicy podsumowali m.in.
zakończony właśnie Rok Jubileuszowy 100lecia powstania Rodziny Świętego Pawła.
Ustalono także, że oficjalną polską nazwą

dotychczasowych
współpracowników
paulińskich będzie nazwa „Unia Współpracowników Rodziny Świętego Pawła”. W
trakcie spotkania uczciliśmy także 50 rocznicę profesji zakonnej siostry Teresy Rossi,
przełożonej wspólnoty Sióstr Apostolinek
w Skierniewicach. Za: www.paulus.org.pl

10 stycznia 2014 r. w domu Sióstr Uczennic
Boskiego Mistrza w Warszawie, odbyło się
spotkanie zarządów zgromadzeń zakonnych tworzących Rodzinę Świętego Pawła
____________________________________________________________________________________________________________________

PAPIESKI MEDAL DLA S. ZOFII WITEK

Odznaczenie papieskie Medal Benemerenti (Dobrze Zasłużonym)
ustanowione zostało przez papieża Grzegorza XVI w 1832 r. i jest
przyznawane za długoletnie i wyjątkowe zasługi dla Kościoła katolickiego.

Siostra Zofia Witek ze Zgromadzenia Córek Najczystszego Serca
Najświętszej Maryi Panny otrzymała odznaczenie papieskie Medal
Benemerenti za wieloletnią i ofiarną służbę Kościołowi częstochowskiemu. Odznaczenie, nadane przez papieża Franciszka, wręczył
abp Wacław Depo, metropolita częstochowski podczas uroczystej
Mszy św., 8 stycznia br. na Jasnej Górze.
„Biorąc dzisiaj udział w Eucharystii pod macierzyńskim spojrzeniem
Najświętszej Marii Panny radujemy się, że już po przekroczeniu
progu Roku Życia Konsekrowanego możemy nie tylko dostrzec
różne wymiary służby miłości Bogu i człowiekowi, ale je uwypuklić
poprzez wdzięczność wobec osoby, i abyśmy według słów Ojca
Świętego Franciszka nie dali się okraść z radości Ewangelii, która
jest świadectwem życia oddanego Bogu w Kościele” – mówił podczas homilii abp Wacław Depo.
„Pragnę życzyć wszystkim osobom życia konsekrowanego, a dziś na
czele z s. Zofią Witek i jej zgromadzeniem, ażeby wypełniły się
słowa poetki współczesnej pani Aliny Paul, że przestrzeń społeczeństwa trzeba nam wypełnić wartościami, przestrzeń serca miłością, przestrzeń umysłu prawdą, przestrzeń ducha Bogiem, bo
każda niewypełniona przestrzeń straszy pustką, a Maryja wciąż nam
tłumaczy, że wybranie przez Boga jest zaskoczeniem, zaś łaska
każda łączy się z krzyżem, dlatego trzeba być gotowym o każdej
porze życia” – podkreślił arcybiskup.

S. Zofia Witek urodziła się 17 czerwca 1932 r. w miejscowości Odcinki Dylewskie w archidiecezji warszawskiej. Do Zgromadzenia
Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny została przyjęta 16 lipca 1950 r. w święto Matki Bożej Szkaplerznej. Profesję czasową złożyła 4 kwietnia 1953 r., a profesję wieczystą 8 grudnia 1956
r. w rocznicę zawiązania zgromadzenia.
W zgromadzeniu pracowała kilka lat jako katechetka w diecezji
olsztyńskiej. Dłuższy okres (18 lat) pracowała w Banku Spółdziel-
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czym w Prabutach na stanowisku głównej księgowej. W czerwcu
1976 r. podjęła pracę w Kurii Częstochowskiej w charakterze głównej księgowej na pełnym etacie. Od lipca 2012 r. włączyła się w
prace w zależności od nasilenia spraw i potrzeb.

Seminarium Duchownego. W latach 2003-13 współpracowała w
służbie potrzebującym w Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.

- Pracując w kurii, czułam się bardzo dobrze. Starałam się jak najlepiej wywiązywać z wykonywanych obowiązków, co dawało mi
- Z wielką radością kontynuuję pracę, co pozwala mi utrzymywać
satysfakcję i uznanie współpracowników, a także wdzięczność
kontakt ze współpracownikami i kapłanami, z którymi od wielu lat
kapłanów za moją posługę – mówi ‘Niedzieli’ s. Zofia i dodaje: –
jestem głęboko związana – podkreśla s. Zofia. W tym okresie doGdy podjęłam pracę w kurii, zamieszkałam w budynku Tygodnika
datkowo s. Witek prowadziła księgowość w Częstochowie w NiżKatolickiego ‘Niedziela’, gdzie od wielu lat mieści się placówka
szym Seminarium Duchownym, parafii pw. św. Wojciecha, gdy
zgromadzenia, w której z przerwami pełniłam obowiązki przełożotrwała budowa kościoła, oraz księgowość przy budowie Wyższego
nej. oprac. BPJG na podstawie: ks. Mariusz Frukacz, Tygodnik Katolicki
‘Niedziela’, nr 2/11 I 2015
Za: www.jasnagora.com
____________________________________________________________________________________________________________________

ŁÓDZCY DOMINIKANIE MAJĄ
NOWEGO PRZEORA
Ojciec Tomasz Nowak OP został nowym
przeorem łódzkiego klasztoru oo. dominikanów. Wybór wspólnoty zaakceptował
prowincjał. O. Nowak obejmie swój urząd
13 stycznia. O. Tomasz Nowak przyjął świę-

cenia kapłańskie w 2001 r. We wcześniejszych latach był m.in. submagistrem nowicjatu (wiceprzełożonym braci nowicjuszy)
w Poznaniu i Warszawie, duszpasterzem
młodzieży szkół średnich (Przystań) w
Krakowie, duszpasterzem muzyków w
Poznaniu, gdzie towarzyszył inicjatywę
Wielbienia, której owocem są prowadzone
od kilku lat rekolekcje „Na fali wielbienia”.

Wykłada homiletykę w Kolegium Dominikańskim w Krakowie. Gra na instrumentach
perkusyjnych. Jest znanym duszpasterzem
i rekolekcjonistą. Od 2014 r. pracuje w
Łodzi.
Przez ostatnie 3 lata funkcję przeora pełnił
w Łodzi o. Paweł Gużyński
Za: www.deon.pl
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KURS WOLUNTARIUSZY MISYJNYCH W OŁTARZEWIE

Podczas zjazdu młodzi ludzie mogli dowiedzieli się na czym polega
wolontariat misyjny, czego się od nich oczekuje i czego oni mogą
oczekiwać. Poznali również panoramę misji pallotyńskich.

W dniach 2-4 stycznia 2015 r. Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl zorganizowała w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie kurs dla kandydatów na wolontariuszy misyjnych. Uczestniczyło w nim jedenaście osób z całej Polski.

Te tematy nakreślił ks. Jerzy Limanówka. Warsztaty integracyjne
poprowadziła pani Monika Florek-Mostowska, dzięki którym grupa
lepiej się poznała i otworzyła na siebie. Al. Dawid Dziedzic podczas
dwóch spotkań wprowadził wolontariuszy w kerygmat katolicki.
Czynny udział w całym zjeździe wzięła Grupa Misyjna z naszego
seminarium pod opieką al. Pawła Dremo. Była ona odpowiedzialna
za prowadzenie modlitw, nabożeństw, ale również za zwykłe spotkania przy kawie i herbacie tak ważne pod względem wspólnototwórczym dla wszystkich uczestników.
Jest to już drugi kurs na wolontariuszy misyjnych. Poprzedni miał
miejsce w ubiegłym roku. Z tej grupy jedna wolontariuszka wyjechała do Gruzji a druga do Rwandy. Cykl szkoleniowy zamyka się w
czterech spotkaniach weekendowych, które zakładają formację
duchową, pallotyńską i misyjną. Kolejny zjazd odbędzie się w
dniach 13-15 lutego br. również w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie.
Za: www.pallotyni.org
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WARSZTATY PISANIA IKON
U WARSZAWSKICH JEZUITÓW

kolejne warsztaty tematyczne w systemie
weekendowym.

„Droga Ikony” to jezuickie dzieło działające
przy parafii św. Szczepana w Warszawie.
Gromadzi ono środowisko twórców ikonopisarzy dzielących pragnienie podążania,
poprzez wiarę i sztukę, ścieżką chrześcijańskiej tradycji ikonopisania, tj. wykonywania
świętych wizerunków.
Przedstawiamy relację jednej z uczestniczek ostatnich warsztatów. W pracowni
„Droga Ikony” zostały przeprowadzone

„Objawienie Chwały Bożej Mojżeszowi w
Krzewie Gorejącym”. Warsztaty poprowadziła Joanna Zabagło, wdział wzięło 8
uczestniczek. Miałam szczęście być jedną z
nich.
Grupowe zdjęcie zrobione na zakończenie
zajęć pokazuje rezultat warsztatów: ikony
będące wynikiem indywidualnego przeżycia i rozumienia tego jakże trudnego tematu.

Podczas czterech spotkań od października
do grudnia 2014 r., realizowaliśmy temat

4

Jest to wynik nie tylko naszej pracy ale
przede wszystkim istotnego wkładu Prowadzącej te warsztaty: przygotowania
materiałów w postaci tekstów na w/w
temat – w tym fragmentu z rozdziału III
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Księgi Wyjścia, od czytania którego zaczynało się każde nasze spotkanie, fotokopii
różnych ikon dotyczących tematu, a także
bieżących dyskusji w trakcie pracy i pomocy w przełamywaniu trudności, począwszy
od rysunku do ostatnich świateł. Przed

przystąpieniem do pracy nad ikoną były
duże możliwości wyboru sposobu przedstawienia tematu a każdy wybór został
potraktowany przez Prowadzącą indywidualnie i z pełnym wsparciem. Sprawiło to,
że żadna ze stworzonych ikon nie stała

„kopią” materiałów obficie nam dostarczonych. Każda ukazała się zupełnie inna – a
wszystkie tak piękne…
Więcej na : www.jezuici.pl

Refleksja tygodnia

KRÓTKA HISTORIA PIERWSZEGO ORATORIUM SALEZJANÓW W POLSCE
Oratorium, to dom, który przygarnia; parafia, która ewangelizuje; szkoła, która przygotowuje do życia i podwórko, gdzie spotykają
się przyjaciele i żyje się radośnie!

cych pomocy chłopców. Salezjanom zależało na tym, aby mogli oni
uczestniczyć we Mszy Św. w niedziele i święta. Chcieli także stworzyć im warunki do zabawy. Już od 19 października 1914 r. salezjanie udostępnili pomieszczenia dla chłopców na wcześniejszą prośbę władz miejskich. Były to początki niedzielno-świątecznego Oratorium w Oświęcimiu.

Nieodłącznym elementem pracy salezjanów wśród młodych ludzi
są Oratoria. Skąd pomysł na ich utworzenie? Wszystko zaczęło się 8
grudnia 1841 r. Wtedy to św. Jan Bosko spotkał ubogiego chłopca,
sierotę. Był nim Bartłomiej Garelli. Chłopiec nie potrafił czytać i
pisać. Nie pamiętał też pacierza. Ks. Bosko zaproponował mu, że
będzie go uczył katechizmu. Z czasem zaczęło przychodzić do ks.
Bosko coraz więcej ubogich i zagubionych chłopców. Oratorium
stało się dla nich domem, kościołem, szkołą i placem zabaw. Pierwsze Oratorium nazywane było wędrownym, ponieważ nie miało
swojego miejsca. Dopiero w 1846 r. na Valdocco w Turynie znalazło
stałą siedzibę.

31 stycznia 1915 r. podczas niedzielnych Mszy Św. w oświęcimskich
kościołach ogłoszono, że salezjanie otwierają niedzielnoświąteczne Oratorium dla chłopców. Podano cel jego działalności.
Uroczyste otwarcie miało miejsce 7 lutego 1915 r. Do Oratorium
zapisało się ok. 300 chłopców. Jego pierwszym kierownikiem został
ks. Franciszek Symior. Był katechetą, więc dobrze znał młodzież i jej
potrzeby, co nie było bez znaczenia.
W ramach dopołudniowego programu chłopcy mieli możliwość
rekreacji na podwórku. Uczestniczyli także we Mszy Św. Następnie
udawali się do swoich domów. Popołudniowy program obejmował
rekreację, naukę śpiewu i katechizmu oraz nabożeństwo z kazaniem, które kończyło błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Szybko okazało się, że młodzi chłopcy potrzebują nie tylko
wsparcia duchowego, ale także pomocy materialnej. Chodziło o
podstawowe rzeczy, takie jak np. bielizna, ubranie, buty. Wszystko
to salezjanie starali się im zapewnić, często w bardzo dyskretny
sposób. Pieniądze na zakup pochodziły m.in. z ofiar ludzi dobrej
woli, a także przedstawień teatralnych, w których występowali
oratorianie i chłopcy z Zakładu Salezjańskiego.

W 1898 r. do Oświęcimia, który był wtedy w zaborze austriackim,
przybyli z Włoch pierwsi salezjanie. Ks. Andrzej Knycz, proboszcz
oświęcimskiej parafii, przekazał im ruiny podominikańskiego klasztoru i kościoła św. Krzyża oraz odnowioną kaplicę św. Jacka. Na
początku salezjanie odbudowali kościół (od 1904 r. pw. Matki Bożej
Wspomożenia Wiernych), wybudowali Zakład i otworzyli szkołę.
Tak właśnie rozpoczęła się salezjańska przygoda nie tylko z Oświęcimiem, ale przede wszystkim z polską młodzieżą.

Działalność Oratorium bardzo szybko spotkała się z przychylnością
mieszkańców Oświęcimia. Zauważyli oni bowiem, że po ulicach
miasta włóczy się coraz mniej chłopców, którzy często źle się zachowywali. Dzięki temu zrobiło się bardziej spokojnie. Poza tym
chłopcy mogli chociaż na chwilę zapomnieć o trudnej i smutnej
rzeczywistości, jaką niosła ze sobą wojna.
Tak pokrótce przedstawia się historia najstarszego Oratorium w
Polsce. A jak jest dzisiaj? Trudno przecież wyobrazić sobie salezjanów bez Oratorium, więc działa ono nadal jako Oratorium św. Jana
Bosko. I nadal przygarnia młodych ludzi. Czasy jednak się zmieniły i
do Oratorium przychodzą już nie tylko chłopcy, ale także dziewczęta. Oferujemy im, tak jak kiedyś ks. Bosko swoim chłopcom, różne
formy spędzenia czasu nie tylko w ciągu roku szkolnego, ale także
w czasie wakacji. Czekamy również na Ciebie! Do zobaczenia więc
na oratoryjnym szlaku!ks. Andrzej Policht SDB
Za: www.sdb.org.pl

W 1914 r. wybuchła I wojna światowa. Obudziła ona wśród Polaków
nadzieje na odzyskanie niepodległości. W czasie wojny w Zakładzie
Salezjańskim znajdował się szpital wojskowy, do którego wciąż
przywożono rannych. Wojna powodowała coraz większą biedę.
Właśnie wtedy zrodziła się myśl, aby utworzyć Oratorium, które w
tych trudnych czasach przygarnęłoby opuszczonych i potrzebują-
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Wiadomości zagraniczne

UROCZYSTOŚCI OBJAWIENIA PAŃSKIEGO W BETLEJEM
Dla chrześcijan w Ziemi Święto dzisiejszy
dzień to swoiste przekazanie pałeczki w
świątecznej sztafecie. U katolików dobiega
końca okres Bożego Narodzenia, a u prawosławnych dopiero się zaczyna.

Uroczystości Objawienia Pańskiego w
Betlejem zakończyły radosne nieszpory
kolędowe z procesją do Groty Narodzenia.
Przy ołtarzu Pokłonu Mędrców została
odśpiewana Ewangelia o ich wizycie w
Betlejem. W procesji tej niesiono symboliczne dary: złotą różę, ofiarowaną przez
papieża Pawła VI, naczynie z mirrą i szkatułkę kadzidła. Na zakończenie procesji ojciec
kustosz udzielił zebranym błogosławieństwa.

W Betlejem katolickie uroczystości Objawienia Pańskiego rozpoczęły się już wczoraj uroczystym ingresem kustosza Ziemi
Świętej o. Pierbattisty Pizzaballi do bazyliki
Narodzenia Pańskiego.
Dziś natomiast wspólnota chrześcijańska
zgromadziła się na uroczystej Mszy w przylegającym do bazyliki narodzenia franciszkańskim kościele św. Katarzyny. Wzięli w
niej udział liczni parafianie z Betlejem, Beit
Sahour i Beit Jala, jak również przedstawiciele korpusu dyplomatycznego.

Nieszpory i procesja z figurką Dzieciątka
Jezus wieńczą betlejemskie obchody katolickich świąt Bożego Narodzenia. Nie oznacza to jednak końca radości z narodzin
Jezusa. Dziś bowiem okres Bożego Narodzenia rozpoczynają Kościoły prawosławne.
o. Piotr Blajer OFM
Za: Radio watykańskie
____________________________________________________________________________________________________________________

PAPIEŻ NA UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

Boga. Widząc znak gwiazdy, odczytali go i wyruszyli w drogę. Na
swej drodze napotkali jednak wiele trudności.

„żłóbek przedstawia drogę uniżenia Boga”

„Po przybyciu do Jerozolimy idą do pałacu królewskiego, gdyż
uważają za oczywiste, że nowy król narodzi się w monarszym pałacu. Tam tracą z oczu gwiazdę. Ile razy traci się z oczu gwiazdę! I
napotykają pokusę, zastawioną tam przez diabła: jest to oszustwo
Heroda. Król Herod okazuje zainteresowanie dzieckiem, jednak nie
po to, żeby oddać Mu pokłon, ale aby Je wyeliminować. Herod jest
człowiekiem władzy, który w innym widzi jedynie swojego rywala. I
w istocie uważa też Boga za rywala, a wręcz za rywala najbardziej
niebezpiecznego. W pałacu Heroda Mędrcy przeżywają chwilę
ciemności, przygnębienia, którą udaje im się przezwyciężyć dzięki
natchnieniom Ducha Świętego, mówiącego przez proroctwa zawarte w Piśmie Świętym. Wskazują one, że Mesjasz narodzi się w
Betlejem, mieście Dawidowym” – mówił Ojciec Święty.

Do modlitewnego rozważania o Trzech Mędrcach i ich drodze w
poszukiwaniu Mesjasza zachęca nas Kościół w uroczystość Objawienia Pańskiego. Przypomniał o tym Papież podczas Mszy w Bazylice Watykańskiej. Wskazał, że Dzieciątko narodzone w Betlejem z
Maryi Dziewicy przyszło nie tylko dla ludu Izraela, reprezentowanego przez pasterzy z Betlejem, ale także dla całej ludzkości, uosabianej właśnie przez Mędrców ze Wschodu.

Po pokusie, której Mędrcy doświadczyli w Jerozolimie, kolejna
pojawiła się, kiedy przybyli do Betlejem, gdzie zobaczyli maleńkie
dzieciątko.
„Przybywając do Betlejem, znaleźli «Dziecię z Matką Jego, Maryją»
(Mt 2,11). Po pokusie w Jerozolimie pojawiła się druga wielka pokusa: odrzucenia tego, co małe i nieznaczne. A tymczasem «upadli na
twarz i oddali Mu pokłon», składając Mu swoje cenne, symboliczne
dary. Zawsze pomaga im łaska Ducha Świętego, ta łaska, która za
pośrednictwem gwiazdy wezwała ich i kierowała na drodze, teraz
pozwala im wejść w tajemnicę. Ta gwiazda, która towarzyszyła im w
drodze, daje im wejść w tajemnicę. Prowadzeni przez Ducha, dochodzą do tego, by uznać, że kryteria Boga są bardzo różne od
kryteriów ludzi, że Bóg nie objawia się w mocy tego świata, ale
zwraca się do nas w pokorze swej miłości. Czy miłość Boga jest
wielka? Tak! Czy miłość Boga jest potężna? Tak! Ale miłość Boga jest
pokorna, tak bardzo pokorna! W ten sposób Mędrcy są wzorem

Jak zauważył Franciszek, wspomniani w Ewangelii „magowie” byli
według tradycji ludźmi mądrymi. Studiowali gwiazdy, badali niebo
w kontekście kultury i wierzeń, które przypisywały gwiazdom
wpływ na sprawy ludzkie. Reprezentowali oni ludzi poszukujących
Boga w religiach i filozofii całego świata. Poszukiwali prawdziwego
światła. Idąc za światłem, szukali światła. Wyruszyli na poszukiwanie
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nawrócenia na prawdziwą wiarę, bo bardziej uwierzyli w dobroć
Boga, niż w pozorny splendor władzy” – powiedział Papież.
Franciszek pytał dalej: Co to za tajemnica, w której ukrywa się Bóg?
Gdzie mogę Go spotkać? Przypominał, że wokoło widzimy wojny,
wykorzystywanie dzieci, tortury, handel bronią, handel ludźmi… W
tym wszystkim, we wszystkich tych braciach i siostrach najmniejszych, cierpiących z powodu tych sytuacji, obecny jest Jezus. Żłóbek
przedstawia nam bowiem inną drogę od tej, jaką zachwyca się
mentalność tego świata: jest to droga uniżenia Boga. I jest to tajemnica, której właśnie doświadczyli Mędrcy, a która stała się przyczyną ich nawrócenia.

aby pozwolił nam przeżyć tę samą drogę nawrócenia, jaką przeżywali Mędrcy. Aby nas bronił i wyzwolił od pokus zakrywających
gwiazdę. Abyśmy zawsze żywili niepokój i stawiali sobie pytanie:
«Gdzie jest gwiazda?», kiedy pośród złud światowych stracimy ją z
pola widzenia. Abyśmy nauczyli się poznawania na wciąż nowy
sposób tajemnicy Boga, abyśmy nie gorszyli się «znakiem», wskazaniem, tym znakiem, o którym mówili Aniołowie: «Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie» (Łk 2,12), i abyśmy mieli pokorę, by
prosić Matkę, naszą Matkę, aby nam Go ukazała. Abyśmy znaleźli
odwagę, żeby uwolnić się od naszych iluzji, od naszych założeń, od
naszych «świateł», i abyśmy poszukiwali tej odwagi w pokorze wiary
i mogli spotkać Światło, Lumen, podobnie jak uczynili to trzej święci
Mędrcy” – powiedział Papież.
Za: Radio watykańskie

„Mędrcy weszli w tajemnicę. Przeszli od ludzkich kalkulacji do tajemnicy: to było ich nawrócenie. A nasze nawrócenie? Prośmy Pana,

_______________________________________________________________________________________

RZĄD ARGENTYŃSKI UCZCIŁ

nej w najbardziej problematycznych sektorach.

Rząd Argentyny, za pośrednictwem Krajowego Sekretariatu ds. Kultu, ogłosił wydarzeniem narodowym obchody, jakie
wspólnoty salezjańskie zrealizują w Argentynie w roku 2015, czcząc dwusetną rocznicę urodzin św. Jana Bosko pod hasłem
“Ksiądz Bosko 200 lat z wami”.

W tym miejscu zaznaczono, że salezjanie
prowadzą w kraju szkoły podstawowe,
średnie, agro-techniczne, przemysłowe i
przysposobienia zawodowego, a także
ośrodki dla nieletnich, ośrodki prewencji i
misji. Są to dzieła, w które angażuje się
obecnie 745 585 osób w ok. 131 domach,
znajdujących się w 21 prowincjach argentyńskich.

200-LECIE URODZIN ŚW. JANA BOSKO

W oświadczeniu tym czytamy, że celem
obchodów jest pogłębienie osoby Księdza
Bosko, uważanego za człowieka w sposób
szczególny zaangażowanego na rzecz
wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży
oraz przemiany rzeczywistości spolecznej w
sektorach najbardziej zagrożonych, czyniąc
to poprzez wychowanie i nauczanie wartości chrześcijańskich.

Sekretariat ds. Kultu zauważa poza tym, że
w 2015 roku przypada także 140 lat przybycia pierwszych salezjanów do Argentyny,
wypowiadając się z uznaniem dla pracy,
jaką zakonnicy i wychowawcy salezjańscy
wykonują dotąd w Argentynie, oddając się
służbie na rzecz potrzebujących i pracując
na rzecz przemiany rzeczywistości społecz-

W oświadczeniu zachęca się wspólnoty
salezjańskie w Argentynie, by te wykorzystały tegoroczne obchody Dwusetlecia jako
okazję do uwrażliwienia ludności na tematy
praw i możliwości młodzieży pokrzywdzonej, wychodząc poza to, co już stanowi
obszar działania dzieł salezjańskich.
Za: www.infoans.org

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ORSZAK TRZECH KRÓLI U REDEMPTORYSTÓW W RZYMIE
W radosnej atmosferze, z królewskimi koronami na głowach, wszedł
Polski Orszak do sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
prowadzonego przez Redemptorystów w Rzymie. W orszaku szło
małżeństwo z nowo narodzonym dzieciątkiem, byli ubrani jak Święta Rodzina. Nie zabrakło aniołów z podmalowanymi skrzydłami i
pasterzy w góralskich strojach. Przybyli także Trzej Królowie, a Herod służył do Mszy Świętej.
W szczególnym skupieniu i zaangażowaniu słuchano Ewangelii,
która opowiadała o tym, co się wydarzyło w Betlejem. Kiedy o.
Edmund Kowalski czytał kolejne fragmenty Ewangelii, członkowie
Orszaku w pantominie ukazywali to, o czym czytano w danym
momencie. I tak widać było, jak Trzej Królowie przynoszą złoto,
kadzidło i mirrę, Maryja tuli swe Dzieciątko, a św. Józef bacznie
wszystko obserwuje. Chór parafialny zaś zamienił się w chór aniołów.

Radosne wydarzenie uwieczniono na pamiątkowym zdjęciu po
zakończeniu Eucharystii. A kto chciał, poszedł na smaczną herbatkę
lub wyśmienity obiad do tutejszej Polskiej Salki. Korony zaś pozostaną w domach na honorowym miejscu przypominając miłą świąteczną atmosferę. ks. Paweł Rytel – Andrianik/niedziela.pl
Za: www.redemptor.pl

Tradycją włoską związaną z uroczystością Trzech Królów jest wizyta
tzw. Befany, czyli starszej pani, która obdarowuje prezentami. Nie
zabrakło jej i w Rzymie, a prezenty pomagał rozdawać odpowiedzialny za Polonię w tym kościele o. Krzysztof Mamala.

___________________________________________________________________________________________________________________________________
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POLSCY REDEMPTORYSCI

PRZEJMUJĄ PARAFIĘ W KOPENHADZE
10 stycznia 2015 r. została podpisana
umowa pomiędzy Prowincją Warszawską a
Prowincją Wiedeńską Redemptorystów o
przekazaniu na własność kościoła, domu
zakonnego i domu parafialnego w parafii
św. Anny w Kopenhadze. Duszpasterstwo
w kościele duńskim rozpoczęte przez
współbraci z Prowincji Wiedeńskiej przeszło 100 lat temu, obejmuje obecnie rodzimą ludność j. duńskiego oraz emigrantów: przede wszystkim z Filipin (j. angielski)
oraz z Polski.

dzialność wobec Kościoła katolickiego w
Danii za pracę duszpasterską w parafii św.
Anny w Kopenhadze, i w tym miejscu będzie aktualnie koncentrować swój wysiłek
głoszenia obfitego Odkupienia w tym kraju.
Prowincjałowie: o. Janusz Sok i o. Lorenz
Voith podpisali stosowną umowę.

Parafia św. Anny, obok parafii w Odense,
jest największą wspólnotą katolicką w
diececji kopenhaskiej. Kościół katolicki w
Danii liczy ok. 40 tys. zarejestrowanych
katolików, ale jest bardzo zróżnicowany z
powodu obecności wielu imigrantów (ok.
1/3 wszystkich zgłoszonych katolików
urodziła sie zagranicą, następnie wielu z
tych urodzonych na miejscu pochodzi z
rodzin imigranckich).
Oczywiście jest jeszcze wielu, którzy
uczęszczają na nabożeństwa, ale nie zgłaszają się oficjalnie. Diecezja Kopenhaga
obejmuje cały teren Danii wraz Wyspy
Owcze i Grenlandię. Liczy obecnie 50 parafii, ma dwóch biskupów (jeden emeryt), 78
księży oraz 5 diakonów. Ordynariuszem jest
Duńczyk polskiego pochodzenia ks. bp
Czesław Kozon.
Za: www.redemptor.pl

Prowincja Warszawska po latach obecności
w Danii i współpracy z Prowincją Wiedeńską w trzech miejscach (Kopenhaga,
Næstved i Odense) przejmuje obecnie na
własność i podejmuje całkowitą odpowie-

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PALLOTYŃSKIE OBRADY W GROTTAFERRATA

wodnicząca Krajowej Rady ZAK i Marek Kalka (ZAK Bielsko-Biała) –
członek Generalnej Rady Koordynacyjnej ZAK. Iza Owczaruk, reprezentująca ZAK z Warszawy-Ursusa, wygłosi referat: „Wyzwania i
trudności, przed którymi stoi dziś rodzina, i konkretne sposoby, w
których Zjednoczenie może przyczynić się do rozwiązania niektórych z nich".

W dniach od 9 do 14 stycznia odbywa się w Grottaferrata koło Rzymu IV zebranie generalne Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego
(ZAK). Główne poruszane na nim tematy to: radość rodziny misyjnej
w świetle adhortacji „Evangelii Gaudium”, formacja stała członków,
zagadnienia prawne i ekonomiczne, wspieranie charyzmatu ZAK i
uchwalenie deklaracji w sprawie chronienia osób nieletnich w ZAK.
Podczas zebrania zostanie także wybrana Generalna Rada Koordynacyjna Zjednoczenia.

Mszy św. na otwarcie zebrania przewodniczył przełożony generalny
pallotynów ks. Jacob Nampudakam, będący jednocześnie kościelnym asystentem ZAK. Uczestnicy obrad reprezentują Krajowe Rady
Zjednoczenia z Włoch, Stanów Zjednoczonych, Rwandy, Portugalii,
Polski, Wybrzeża Kości Słoniowej, Irlandii, Indii, Niemiec, Francji,
Kanady, Brazylii, Australii i Argenty. Ks. Artur Karbowy SAC
Za: InfoSAC

W obradach zebrania generalnego, które odbywa się co trzy lata,
uczestniczą przewodniczący Krajowych Rad Koordynacyjnych z
całego świata, członkowie Generalnej Rady Koordynacyjnej i zaproszeni goście. Z Polski są to siostra pallotynka Anna Ozon – prze-

_______________________________________________________________________________________________
CORAZ BLIŻEJ DO WYNIESIENIA NA OŁTARZE
czterech męczenników latynoamerykaŃskich

stał najprawdopodobniej ówczesny prawicowy reżim wojskowy.

Pozytywnym echem w Salwadorze odbiła
się wiadomość o uznaniu przez komisję
teologów z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych autentyczności męczeństwa za
wiarę arcybiskupa stolicy tego kraju Oscara
Arnulfo Romero.
Podał ją włoski dziennik katolicki Avvenire.
Prezydent Salwadoru Salvador Sánchez
Céren i tamtejszy minister spraw zagranicznych Hugo Martínez wyrazili radość z
tej decyzji, podkreślając, że otwiera ona
dalszą drogę ku beatyfikacji hierarchy
zastrzelonego przed 35 laty, 24 marca 1980
r., gdy odprawiał Mszę. Za kulisami mordu

Abp Romero to nie jedyny latynoamerykański męczennik XX wieku, którego proces
beatyfikacyjny jest już zaawansowany. Jak
podaje prasa peruwiańska, w przyszłym
miesiącu Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych mogłaby podjąć decyzje w sprawie

beatyfikacji trzech księży zamordowanych
blisko ćwierć wieku temu, w sierpniu 1991
r. przez terrorystów z lewackiej organizacji
Świetlisty Szlak (Sendero Luminoso). Byli to
dwaj polscy franciszkanie konwentualni,
ojcowie Michał Tomaszek i Zbigniew
Strzałkowski, oraz włoski kapłan diecezjalny
fideidonista Alessandro Dordi. Pracowali
oni w peruwiańskiej diecezji Chimbote.
Ordynariuszem był tam wówczas bp Luis
Armando Bambarén Gastelumendi SJ. Jak
informuje wychodzący w stolicy diecezji
dziennik Diario de Chimbote, ten obecnie
86-letni hierarcha spotkał się w październiku ub.r. z Papieżem. Zapraszał go, by odwiedził Peru i dokonał tam beatyfikacji
wspomnianych męczenników.
Za: Radio watykańskie

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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„SIEDEM ROZMÓW Z FRANCISZKANAMI”

nego ostatnich dwudziestu kilku lat. Wymyślone i rozpowszechnione przez franciszkanów szopki sąsiadowały z barokowymi wyobrażeniami życia zakonnego oraz z pamiątkami peregrynacji do
Ziemi świętej.

Wystawa w Muzeum Historii Religii w Sankt Petersburgu

W Państwowym Muzeum Historii Religii w Sankt Petersburgu została otwarta 19 grudnia wystawa „Siedem rozmów z franciszkanami”.
Nazwa wystawy nie jest przypadkowa. Ta niezwykła ekspozycja
przygotowana w byłym muzeum ateizmu jest oparta na dialogach
z franciszkanami należącymi do różnych gałęzi Zakonu. Wszystkie
eksponaty wystawy zostały starannie przygotowane nie przez
naukowców i pracowników muzeum, lecz przez franciszkańskie
rodziny zakonne obecne na terenie Rosji.
Wystawa miała na celu stworzenie przestrzeni dialogu między
odwiedzającymi, którym zostały przedstawione podstawy historii
zakonu franciszkanów, z niezbędnymi elementami kultury, która
jest potrzebna, aby nie traktować św. Franciszka jako zwykłej postaci historycznej w odległej przeszłości, ale jako świadka świętości,
która jest możliwa także w dzisiejszym świecie.
Wystawa jest także konkretnym wkładem do historii kultury, ponieważ zwiedzający mogą podziwiać znajdujące się wśród eksponatów sztuki kolekcji muzealnej udostępnione przez franciszkanów. Wśród nich znajdują się unikatowy grawer z XVI wieku i jedna
z pierwszych drukowanych książek z XV wieku z tekstami liturgicznymi.

Ponieważ same eksponaty nie były w stanie oddać choć części
bogactwa realiów historycznych i współczesnych obecności franciszkańskiej na terenach Rosji, zwiedzający wystawę mogli skorzystać z bogatej oferty materiałów video, które można było oglądać
na specjalnie przygotowanym do tego celu stanowisku.

Chyba najbardziej cennym eksponatem wystawy jest kofr należący
niegdyś do św. Zygmunta Felińskiego, tercjarza franciszkańskiego.
Właśnie w nim przechowywał on swoja mitrę podczas 20-letniego
wygnania w Jarosławiu.

To jest pierwsza w historii Rosji tak obszerna wystawa poświęcona
franciszkanom, otworzona w państwowym muzeum. W roku życia
konsekrowanego, obchodzonego w kościele katolickim, świadczy
ona wymownie o żywotności i odradzaniu się życia zakonnego w
miejscach, które jeszcze do niedawna wydawały się pustynią. MG
Za: www.franciszkanie.pl

W dwóch obszernych wystawowych salach zmieściła się cała historia franciszkańskiego. Przedstawiono tu świętych pierwszych generacji franciszkańskich, jak i protagonistów odrodzenia życia zakon-

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PALLOTYNI NA CAŁYM ŚWIECIE ŚWIĘTUJĄ OKTAWĘ EPIFANII
Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na
Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”
(Mt 2, 2) – te słowa Trzech Mędrców stały
się inspiracją do świętowania przez Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego – Pallotynów Oktawy Epifanii.

rokiem Życia Konsekrowanego jest okazją
aby prosić Maryję, dzięki której było możliwe wcielenie Syna Bożego, aby był to rok
odnowy życia chrześcijańskiego i apostolskiego świadectwa.

Jej inicjator, św. Wincenty Pallotti (17951850) zaprosił wszystkich, aby przyszli
oddać hołd Bogu, który objawił się w postaci słabego dzieciątka.
Podczas Oktawy w Rzymie od 6 do 13
stycznia odprawiano Msze św., podczas
których ukazywano jedność wiary chrześcijańskiej mimo różnorodności obrządków,
charyzmatów, duchowości.
Pallotyni w różnych częściach świata w
dalszym ciągu celebrują Oktawę Objawienia Pańskiego. W kościele Królowej Apostołów w Rzymie uroczystej Mszy św. na
otwarcie oktawy Epifanii w dniu 6 stycznia
2015 roku przewodniczył wicegenerał
pallotynów ks. Adam Golec SAC. Podczas
homilii przypomniał, że rok 2015 będący

„Podobnie jak Mędrcy możemy kierować
się światłem, aby pokonać wszystkie przeszkody, które napotykamy w naszym kroczeniu ku Bogu. Odpowiedź gdzie znaleźć
Mesjasza znajduje się w Piśmie Świętym,
również nasze poszukiwanie Boga i spotkanie z nim musi odbyć się poprzez czytanie, medytowanie, studiowanie Słowa
Bożego. Wreszcie poprzez spotkanie z
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Maryją będącą przenikniętą światłem
gwiazdy wiary. Spotkanie z Tą, która urodziła Syna Bożego ukazuje prawdziwą
tajemnicę Boga, tajemnicę miłości, która
objawia się w twarzy dziecka. Mędrcom
oraz każdemu z nas tam gdzie żyjemy i
pracujemy. Św. Wincenty Pallotti chciał
pokazać każdemu człowiekowi, że w Epifanii Bóg chce dać się poznać każdemu człowiekowi i że na każdego zawsze czeka” –
mówił ks. Adam Golec.
Podczas rzymskich obchodów Oktawy
Epifanii każdego dnia można doświadczyć
piękna narodzenia Syna Bożego przedstawionego w różnych rytach chrześcijańskich. W poszczególnych dniach oktawę
będą celebrowali przedstawiciele Kościołów: maronickiego, rytu bizantyjskiego,
bizantyjsko-ukraińskiego,
syromalabarskiego, antiocheńskiego. Jednym z celebransów będzie sekretarz Kongregacji dla
Kościołów Wschodnich abp Ciril Vasil.
Również polscy pallotyni pracujący w Portugalii uroczyście obchodzą oktawę Objawienia Pańskiego. W parafii w Febres w
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diecezji Coimbra ks. Jan Piotr Stawicki SAC
wraz z Zjednoczeniem Apostolstwa Katolickiego, ruchem założonym przez św.
Wincentego Pallottiego, zaprosił parafialne
grupy do wspólnego przeżywania radosnego uznania Jezusa za Zbawiciela. Przez
osiem dni w kościele grupy działające na
terenie parafii prezentują swój charyzmat
oraz pomagają w radosnym odkryciu, że
Jezus narodził się, aby przyjść do każdego
człowieka. Zgodnie ze zwyczajem św. Wincentego Pallottiego po każdej Mszy św.
wierni z oddają hołd Dzieciątku Jezus poprzez ucałowanie figury złożonej w żłobku.

Polscy pallotyni pracujący w Brazylii od lat
uroczyście obchodzą Oktawę Epifanii. Od
2004 roku w Manaus, w stolicy Amazonii, w
jej obchody czynnie angażuje się ks. Stanisław Krajewski SAC. Tematem tegorocznych medytacji mieszkańców Manaus jest
„Epifania: Manifestacja miłości Boga światu.
Przybyliśmy, aby służyć: jesteśmy misjonarzami miłości absolutnej”. W parafii św.
Sebastiana w Niteroi w stanie Rio de Janeiro ks. Jarosław Chmielecki SAC oraz wierni
gromadzą się, aby uświadomić sobie ważność Objawienia Pańskiego w naszym
życiu. W tym roku oktawa Epifanii ma hasło: „Jezus radością, która się odnawia i

komunikuje; manifestacja Jezusa w Ewangeliach”. Uroczyste obchody oktawy Epifanii rozpoczął w 1836 roku w Rzymie św.
Wincenty Pallotti. Przez osiem dni w rzymskich kościołach gromadzili się nie tylko
wierni, ale i liczni hierarchowie z różnych
chrześcijańskich rytów. Dwukrotnie w
obchodach Oktawy Objawienia Pańskiego
uczestniczył bł. Pius IX. Odradzając tradycję
budowy szopki bożonarodzeniowej na
placu św. Piotra w Watykanie św. Jan Paweł
II skorzystał z figur używanych przez św.
Wincentego Pallottiego podczas obchodów Oktawy.
Artur Karbowy SAC, Rzym

Święty Paweł z Teb żył w Egipcie. Urodził
się ok. 228 r., a zmarł w 341 r. Miał więc
przeżyć aż 113 lat, z czego ponad 90 lat
spędził na pustyni, żyjąc w grocie skalnej –
sam na sam z Bogiem. Całe życie spędził na
pustyni modląc się i pokutując. W historii
Kościoła uznawany jest za pierwszego
pustelnika. Wiecej na: www.jasnagora.com

Polsce i Narodowi Polskiemu; redaktor
„Źródła” i „Wychowawcy”
15.15 trójgłos: Mariusz Pilis, reżyser, korespondent wojenny oraz redaktorzy Jacek i
Michał Karnowscy;
16.00 dyskusja
16.30 – zwiedzanie campusu WSKSiM oraz
budowy świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej
Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II
18.15 Teatr studentów WSKSiM „Dobry
wieczór” przedstawia: sztukę Adolfa Abrahamowicza „Pupil pupila” w reżyserii o.
Dariusza Drążka CSsR.
Zgłoszenia pod nr: 56.650.40.00 do poniedziałku 19 stycznia 2015r.

Zapowiedzi wydarzeń

„PAWEŁKI” NA JASNEJ GÓRZE
Styczeń to szczególny miesiąc dla Zakonu
Paulinów. Ojcowie i bracia czczą w tym
czasie patriarchę swojego Zakonu – św.
Pawła Pierwszego Pustelnika.

Oblicza mediów w Polsce

SESJA NAUKOWA W TORUNIU
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zaprasza na sympozjum
naukowe pt. Oblicza mediów w Polsce, które
rozpocznie się 24 stycznia 2015 o godz.
10.00 w siedzinie szkoły - Toruń, ul. Starotoruńska 3

Dlatego już w sobotę, 10 stycznia rozpoczęła się nowenna ku czci św. Pawła I Pustelnika, zwana „Pawełkami”. Codziennie
przez osiem wieczorów o godz. 18.00
wszyscy ojcowie i bracia paulini oraz częstochowianie i pielgrzymi gromadzić się
będą w Kaplicy św. Pawła I Pustelnika, oraz
w przylegającej do niej bazylice jasnogórskiej. Modlitwa „Pawełek” składa się z odśpiewania jednego z dwóch hymnów ku
czci św. Pawła oraz kazania nowennowego,
które głosi jeden z ojców paulinów. Na
zakończenie nowenny następuje oddanie
czci wystawionym relikwiom świętego
Patriarchy Zakonu. Ostatnie, dziewiąte
nabożeństwo zostanie odprawione w
niedzielę, 18 stycznia o godz. 16.15, a
przewodniczyć mu będzie bp Antoni Długosz z Częstochowy. W ostatnich „Pawełkach” licznie uczestniczą dzieci, które obdarowane zostaną wtedy także drobnymi
upominkami, a przede wszystkim błogosławieństwem księdza biskupa Antoniego.

Oto program sympozjum:
10.00 otwarcie – o. dr Tadeusz Rydzyk
CSsR, rektor-założyciel
10.15 Polskie tabloidy – misja czy tylko biznes? – ks. prof. dr hab. Leon Dyczewski,
OFM Conv., Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL
10.45 Obraz Kościoła w Gazecie Wyborczej –
red. Artur Dmochowski
11.15 dyskusja
11.30 przerwa na kawę
12. 00 Losy koncernu medialnego RSW Prasa
– Książka – Ruch – red. Maciej Iłowiecki
12. 30 „Kolorowe pisemka” w polskiej mediosferze – ks. bp Adam Lepa, Rada ds.
Środków Społecznego Przekazu KEP, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa
UKSW:
13.00 dyskusja
13. 30 obiad
14.45 „Media toruńskie” – fenomen i oddziaływanie – prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki,
– przewodniczący Zespołu Wspierania
Radia Maryja w służbie Bogu, Kościołowi,
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AKADEMIA KULINARNO-DUCHOWA
u pallotynów w Konstancinie-Jeziornie

Już od 15 stycznia 2015 r. rusza nowa inicjatywa Centrum Animacji Misyjnej w
Konstancinie-Jeziornie – Akademia Kulinarno-Duchowa.

Jak ważne jest dla naszego zdrowia fizycznego to, co jemy przekonywać nie trzeba
nikogo. Zdrowe dobrze przygotowane
posiłki są podstawą funkcjonowania naszego ciała. Bardzo ważne jest, aby pomiędzy naszym ciałem i duchem była harmonia – nie zaniedbując ducha, dbać także o
ciało i nie zaniedbując ciała pielęgnować
ducha. Odpowiedzią na to trudne zadanie
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jest proponowana w CAM Akademia Kulinarno-Duchowa. W cyklu trzech dni trwania Akademii chcemy przekazać uczestnikom zasady dobrego gotowania. W profesjonalnej kuchni z 24 stanowiskami kuchennymi oraz pod okiem szefa kuchni
pana Marcina Czekalewskiego uczestnicy
będą zgłębiać tajnik kuchni narodowych,

okolicznościowych pełnowartościowego
żywienia oraz potraw wegetariańskich.

nymi oraz możliwość skorzystanie z posługi
sakramentalnej.

Nie zaniedbuj ducha! To propozycja duchowego towarzyszenia dla uczestników
Akademii poprzez konferencję, uczestnictwo w Mszy Świętej, rozmów z duchow-

Więcej informacji można uzyskać na stronie
internetowej CAM, a także pod numerem
telefonu: 732-732-171K s .
Grzegorz
Kurp SAC
Za: InfoSAC

Witryna tygodnia

ROZMOWY KONSEKROWANE W NOWOHUCKIE.PL
Porozmawiają o powołaniu, codziennym
zakonnym życiu, charyzmatach zgromadzeń archidiecezji krakowskiej, przedstawią
też mniej znane formy życia konsekrowanego – dziewice, wdowy i pustelników.
„Rozmowy konsekrowane” w krakowskim
radiu nowohuckie.PL to audycja, która
powstała w związku z Rokiem Życia Konsekrowanego.
„Rozmowy konsekrowane” są odpowiedzią
na apel metropolity krakowskiego, kardynała Stanisława Dziwisza, który podczas
Mszy św. rozpoczynającej Rok Życia Konsekrowanego w archidiecezji krakowskiej
zachęcił do podejmowania działalności
ubogacających i utrwalających przeżywanie tego wyjątkowego czasu.
„Wszyscy powinni odkrywać piękno tej
bezinteresownej formy życia, również po
to, by pomagać młodym myślącym o wstąpieniu na tę drogę miłości i służby. Moim
pragnieniem jest, aby w Kościele Krakowskim pozostał jakiś trwały ślad, jakieś znaczące dzieło będące owocem Roku Życia
Konsekrowanego” – mówił kard. Dziwisz.
Nowa audycja katolickiego radia internetowego z Nowej Huty jest wspólnym pomysłem ks. Łukasza Gołasia, dyrektora i
redaktora naczelnego radia, oraz Łukasza

Kaczyńskiego, którzy prowadzą już na
antenie rozgłośni piątkowy program „Noc z
Nikodemem”.
„Rok Życia Konsekrowanego to szansa
poznania i odkrycia na nowo bogactwa
poszczególnych form tej drogi powołania –
i to nie tylko dla osób świeckich, ale także, a
może przede wszystkim dla samych osób
konsekrowanych. Stąd pomysł audycji,
która będzie taką przestrzeń kreować” –
powiedział KAI ks. Łukasz Gołaś.
Pallotyn podkreślił, że w ramach audycji
podejmowane będą starania o przedstawienie także tych mniej widocznych i mniej
znanych w przestrzeni publicznej instytutów. Dyrektor radia dodał, że ma również
nadzieję, że akcent powołaniowy programu ożywi rozeznanie życiowe słuchaczy.
„Rozmowy konsekrowane” będzie moderował Łukasz Kaczyński. „Celem programu
jest przybliżenie i upowszechnienie idei
życia konsekrowanego – zarówno jego
zwykłej codzienności, jak i konkretnych
charyzmatów duchowych poszczególnych
zakonów, zgromadzeń czy instytutów.
Będziemy to czynić zwłaszcza w kontekście
posług sprawowanych przez nie w archidiecezji krakowskiej” – zapowiedział redaktor. Audycję o życiu konsekrowanym bę-
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dzie można usłyszeć w radiu nowohuckie.PL na początku dwa razy w miesiącu – w
drugi i czwarty wtorek miesiąca o godzinie
20:00. Pierwsza audycja ukaże się w paśmie
antenowym na stronie internetowej
www.nowohuckie.pl 13 stycznia. Z zaproszonymi gośćmi radiosłuchacze poznają
Zakon Karmelitów Bosych oraz Zgromadzenie Karmelitanek Misjonarek. Dzięki
współpracy z katolickim radiem AIN KARIM
ze Skomielnej Czarnej program będzie
transmitowany także analogowo na częstotliwości 104,4 FM.
Radio nowohuckie.PL działa od dwóch lat
przy pallotyńskiej parafii Matki Bożej Pocieszenia w Krakowie. Radio nadaje stale, a w
robocze dni tygodnia w popołudniowym i
wieczornym paśmie antenowym prowadzone są audycje na żywo.
Do najbardziej znanych aktywności radia
nowohuckie.PL należą: transmisje wydarzeń chrześcijańskich z obszaru Krakowa,
słynne na całą Polskę Rejsy Ewangelizacyjne na Barce (aktualnie Ewangelizacja na
Bulwarowej) oraz powstała ostatnio Fundacja nowohuckie.PL, której celem jest wspieranie za pomocą środków przekazu wartościowych inicjatyw społecznych.
Za: KAI
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WSPÓŁPRACA FORUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYZAKONNEJ Z ORLENEM
Forum Współpracy Międzyzakonnej podpisało porozumienie z firmą ORLEN pozwalające na zakup paliw (LPG, ON, Pb) z
dużymi rabatami. Oferta obejmuje program FLOTA oraz BIZNESTANK oferowany przez sieć stacji ORLEN i BLISKA.

Program FLOTA
Ze szczegółami programu FLOTA można zapoznać się pod adresem: http://mikroflota.orlen.pl/. Dzięki FLOCIE możesz bezgotówkowo płacić
za paliwo, zakupy i usługi na stacjach ORLEN i BLISKA w ponad 2500 stacjach paliw w Polsce i Europie. Wynegocjowany rabat dla
podmiotów kościelnych wynosi obecnie 12 groszy na litrze paliwa. Walczymy, aby ten upust od lipca 2015 roku wynosił 15 groszy
– zależy to od ilości tankowanego przez nas paliwa.
Do programu może przystąpić każdy podmiot kościelny: parafia, dom zakonny, wydawnictwo, stowarzyszenie, … Aby poznać warunki przystąpienia do programu – dla nas są one uproszczone – wystarczy zgłosić ten fakt pod adres: ekonom.konsulty@op.pl. Zainteresowanym zostaną przesłane odpowiednie informacji i dokumenty.

Program BIZNESTANK
Oferta i szczegóły programu BIZNESTANK dostępne są pod adresem: https://flota.orlen.pl/Artykul/biznestank#. Karty paliwowe BIZNESTANK pozwalają na zakup paliwa z rabatem w wysokości 8 groszy na litrze dowolnego paliwa – liczymy na to, że od lipca 2015 roku ten rabat będzie wynosił 12 groszy – i honorowane są na ponad 1300 stacjach ORLEN i BLISKA.
Szczegóły programu:
- rabat: ORLEN = 8 groszy, BLISKA = 5 groszy na litrze dowolnego paliwa (LPG, ON, Bp)
- przystąpienie do programu – umowa na standardowym formularzu do wypełnienia na stacji paliw objętych programem
- automatyczne naliczanie rabatów, płatność gotówkowa na stacji po zatankowaniu
- gwarancja najwyższej jakości paliw, ubezpieczona jakość paliwa
- z programu mogą korzystać „wszyscy”, którzy wyrobią kartę BIZNESTANK
- dowolna ilość kart dla podmiotu kościelnego, koszt jednorazowy wydania karty - 1 zł
- brak limitów w tankowaniu (karta ważna bezterminowo, wystarczy minimum 1 tankowanie w roku przy użyciu karty).

TANKUJĄC W PROGRAMIE BIZNESTANK WSPOMAGAMY SIOSTRY KLAUZUROWE – 1 grosz od każdego litra paliwa pójdzie na ich potrzeby

Przystąpienie do programu BIZNESTANK
-

wybrać stację ORLEN uczestniczącą w programie: https://flota.orlen.pl/Artykul/biznestank#
przygotować kopie dokumentów podmiotu kościelnego (parafia, dom zakonny, plebania, szkoła …): REGON, NIP, zaświadczenie o pełnionej funkcji (proboszcz, ekonom, superior, …),
nr rejestracyjne samochodów, które chcemy zgłosić do programu (następne karty wydawane są w dowolnym czasie i ilości na zarejestrowany wcześniej numer NIP na tej samej stacji)
wypełnić na stacji kartę zgłoszeniową przystąpienia do programu,
odebrać od razu karty BIZNESTANK i tankować (zniżka tylko 4 grosze)

Aktywowanie wyższego rabatu
Aby rabat wynosił 8 groszy podmiot musi być zgłoszone do WSPÓLNEGO POROZUMIENIA
W tym celu proszę przesłać na adres: ekonom.konsulty@op.pl
- NIP zgłoszonego podmiotu,
- nazwę podmiotu, … (jak na NIP-ie)
- data wydania pierwszych kart,
Wyższy rabat zostanie uruchomiony maksymalnie w ciągu 3 dni od zgłoszenia. Następne karty zamawiany na zarejestrowany już wcześniej NIP od razu objęte są zniżką 8 groszy,
nie trzeba zgłaszać.

BIZNESTANK – wersja uproszczona
Dowolną ilość kart rabatowych BIZNESTANK można otrzymać poprzez nasze FORUM – dla osób, które nie potrzebują faktury za zakupione paliwo (wydawany jest paragon).
Wystarczy tylko:
- przesłać na adres: ekonom.konsulty@op.pl nr rejestracyjne samochodów
- minimalna ilość zamawianych jednorazowo kart = 3 sztuki
- koszt wyrobionych kart wraz z wysyłką na wskazany adres, list polecony:
- 5 zł za każdą kartę przy jednorazowym zamówieniu do 10 sztuk
- 3 zł za każdą kartę przy jednorazowym zamówieniu powyżej 10 sztuk
- po otrzymaniu kart, wskazaną kwotę wystarczy przelać na wskazane konto
- dokonanie przelewu uruchomi rabat w wysokości 8 groszy na litrze paliwa
W razie pytań służę pomocą
Ks. Piotr Ciepłak MS
Ekonom KWPZM
502022724
ekonom.konsulty@op.pl
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Odeszli do Pana
ŚP. BR. JAN EWANGELISTA SOBCZAK (1948-2015) OH
8 stycznia 2015 roku odszedł do Pana w 67
roku życia, 35 roku ślubów zakonnych ś.p.
br. Jan Ewangelista – Jan Sobczak OH.

Dla współbraci i dla każdego, kogo spotykał na swej drodze okazywał dobroć i miłość. Był Dobrym Bratem i wiernym synem
św. Jana Bożego.

Urodzony: 04.12.1948 w miejscowości
Rusinowo, diec. Koszalińsko – kołobrzeska,
nowicjat: 1978, pierwsza profesja: 1980,
śluby solenne: 1986.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w
naszym Kościele pw Trójcy Przenajświętszej w Krakowie 12 stycznia 2015 r

Śp Brat Jan Ewangelista przez 35 lat posługi
zakonnej pracował w różnych naszych
Konwentach m.in.: w latach, 1989 – 1995
jako przełożony w Konwencie w Zebrzydowicach, przez wiele lat pracował w poradni ziołoleczniczej w Łodzi gdzie leczył
chorych i wspierał ich zawsze dobrym
słowem, a także Warszawie i Zakopanem.

Msza św. żałobna o godz. 1100. Wprowadzenie ciała zmarłego Brata do Kościoła
odbędzie się w niedzielę, tj. 11 stycznia o
godz. 1930.
Polecamy brata Jana Ewangelistę Waszym
modlitwom.
Brat Jan z Dukli OH

ROK Ż YCIA KONSEKROWANEGO 2015

na www.zyciezakonne.pl
•
•
•
•

Rok Życia Konsekrowanego na świecie
Rok Życia Konsekrowanego w Polsce
Rok Życia Konsekrowanego w Diecezjach
Dokumenty na Rok Życia Konsekrowanego
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