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Wiadomość Tygodnia

KOŚCIÓŁ W SPRAWIE FALI UCHODŹCÓW
PAPIEŻ APELUJE O PRZYJMOWANIE UCHODŹCÓW
Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański w niedziele 6 września
Franciszek odniósł do aktualnego kryzysu migracyjnego. Zaapelował, by każda parafia i każdy klasztor przyjęły jedną rodzinę
uchodźców.
„W obliczu tragedii kilkudziesięciu tysięcy uchodźców, którzy
uciekają przed śmiercią na wojnie czy z głodu, i kierują się ku
nadziei życia, Ewangelia wzywa nas, abyśmy okazali bliskość
najmniejszym i opuszczonym, abyśmy dali im konkretną nadzieję, byśmy nie mówili tylko: „odwagi, bądźcie cierpliwi!” Nadzieja
chrześcijańska jest waleczna, cechuje się wytrwałością tego, kto
zmierza do pewnego celu. Dlatego w perspektywie Jubileuszu
Miłosierdzia apeluję do parafii, wspólnot zakonnych, klasztorów i
sanktuariów w całej Europie, aby dały konkretne świadectwo
Ewangelii i udzieliły gościny jednej rodzinie uchodźców. Będzie
to konkretny gest w ramach przygotowań do Roku Świętego. (...)
Zwracam się do moich braci biskupów w Europie, prawdziwych
pasterzy, aby poparli ten mój apel w swoich diecezjach, pamiętając, że miłosierdzie jest drugim imieniem miłości.
Papież zapewnił, że również dwie parafie w Watykanie przyjmą
w najbliższych dniach dwie rodziny uchodźców” – powiedział
Franciszek.

PATRIARCHA ANTIOCHII: KRAJE ARABSKIE POWINNY PRZYJĄĆ UCHODŹCÓW
Kraje arabskie powinny przyjąć migrantów uciekających przed
wojną i przemocą. Obozy uchodźców na ich terenie należy
utworzyć pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych. Z taką
propozycją wystąpił syryjskokatolicki patriarcha Antiochii Ignacy
Józef III Younan. Hierarcha wskazał, że kraje te dysponują odpo-

wiednim terytorium, są też wystarczającą bogate, by podjąć
materialną odpowiedzialność za uchodźców. Jako przykład
wymienił tu m.in. Arabię Saudyjską i Emiraty Arabskie. Przypomniał ponadto, że mieszkańców tych terenów z uchodźcami
łączą wspólny język, religia i kultura.

KOŚCIÓŁ W EUROPIE ODPOWIADA NA PAPIESKI APEL
Apelując do europejskich parafii o udzielenie gościny rodzinom
uchodźców, Franciszek miał na myśli wspólnoty parafialne, jako
społeczności żyjące na danym terytorium, a nie tylko proboszczów czy plebanie – oświadczył watykański rzecznik prasowy,
komentując wczorajszy apel Ojca Świętego podczas południowej modlitwy na Anioł Pański. Odnosząc się z kolei papieskich
oczekiwań względem wspólnot zakonnych ks. Federico Lombardi SJ zauważył, że przywodzi to na myśl słowa, które Ojciec
Święty wypowiedział przed dwoma laty w rzymskim ośrodku dla
imigrantów. Wezwał wówczas zakonników, by udostępniali
uchodźcom opustoszałe na skutek braku powołań klasztory.
Do papieskiego apelu ustosunkował się również patriarcha Louis
Sako, jeden z najważniejszych zwierzchników chrześcijańskich
na Bliskim Wschodzie. Przyznał, że solidarność jest wymogiem
chwili, ale ważniejsze jest przywrócenie pokoju na Bliskim
Wschodzie. „Nie możemy być sentymentalni. To nie rozwiązuje
problemu, ale jeszcze bardziej go komplikuje. Lepiej budować
pokój w naszych krajach” – podkreślił abp Sako. Jego zdaniem za
mało myśli się konsekwencjach aktualnej fali migracyjnej, o tym
co się stanie z tymi odizolowanymi rodzinami. „Jak się zintegrują? Nie znają języka, zostawiają wszystko i trafiają do środowisk,
w których jest inna kultura, inna mentalność i natrafiają na mur”
– podkreślił chaldejski patriarcha Bagdadu.
Są też już pierwsze reakcje Kościołów europejskich. We Francji,
która jest dla migrantów jednym z głównych punktów docelowych, biskupi podkreślają, że ich diecezje już od dawna pomagają uchodźcom, i to w sytuacji, gdy większość Francuzów sprzeciwia się przyjmowaniu nowych migrantów. Kard. Philippe Barbarin z Lyonu przyznał, że apel Franciszka może przynieść dobre
skutku, wprowadza bowiem powszechną mobilizację sumień.
Jego zdaniem propozycja jest realistyczna. Francuskie parafie,
których skądinąd jest po reorganizacji struktur Kościoła dość
mało, mogą sobie pozwolić na przyjęcie jednej rodziny uchodźców.
Inaczej jest natomiast na Węgrzech. Kard. Peter Erdo, skądinąd
przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy zapowiedział, że węgierskie parafie nie są w stanie odpowiedzieć na
apel Papieża. W ten sposób wchodziłby bowiem w konflikt z
prawem – wyjaśnił stołeczny arcybiskup.
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w którą włączyłyby się państwa i organizacje międzynarodowe,
może być w stanie skutecznie je uregulować i nimi pokierować”.
Ze strony Kościoła katolickiego w naszym kraju odpowiedzialną
za to przedsięwzięcie powinna być Caritas Polska. Natomiast na
terenie poszczególnych diecezji – za zgodą biskupa diecezjalnego – koordynację zadań związanych z pomocą uchodźcom powinna przejąć Caritas diecezjalna, która dysponuje Parafialnymi
Zespołami Caritas. W celu uniknięcia ewentualnych błędów,
Caritas Polska skontaktuje się z Caritas tych krajów, które już
przyjęły uchodźców, aby skorzystać z ich doświadczenia.

Natomiast pełną dyspozycyjność względem migrantów zadeklarował Kościół we Włoszech. Przewodniczący episkopatu kard.
Angelo Bagnasco podziękował Franciszkowi za wczorajszy apel i
zapewnił, że parafie przyjmą rodziny uchodźców.
Również katolicki prymas Anglii i Walii zapowiedział, że jego
Kościół odpowie na apel Papieża o wspaniałomyślne wsparcie
dla tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swych domów.
Kard. Vincent Nichols zaapelował do rządu o przyznanie niezbędnych środków finansowych, które pozwoliłyby na przyjęcie
uchodźców. Katolików natomiast wezwał do modlitwy i działania. Zapowiedział, że w niedługim czasie wydane zostaną wytyczne, jak odpowiedzieć na tę kryzysową sytuację. Zaprosił też
do udziału w modlitewnym czuwaniu za migrantów, które odbędzie się jutro przed londyńską katedrą.

Kościół katolicki w Polsce – w sposób szczególny w Roku Miłosierdzia wezwany do świadczenia pomocy innym ludziom –
z całą pewnością zrobi dla uchodźców wszystko, co w jego mocy, aby ulżyć ich dramatycznej sytuacji. Nie zapominamy bowiem o tym, że my sami byliśmy uchodźcami i gośćmi w obcych
krajach i ostatecznie jesteśmy tylko „gośćmi” na tej ziemi
(Ps 39,13; 119,19). Warszawa, 8 września 2015 r.
Abp Stanisław Gądecki
Abp Marek Jędraszewski
Bp Artur G. MizińskI

KOMUNIKAT PREZYDIUM KEP WS. UCHODŹCÓW
1. „Byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście
Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie (Mt 25,35). Tymi
słowami Jezus Chrystus wzywa każdego z nas – szczególnie
w obecnym czasie, gdy tak wielu uchodźców przeżywa dramat
wojen i niebezpieczeństwa utraty życia – do przyjścia im
z pomocą, do chrześcijańskiej gościnności.
2. Przede wszystkim prosimy o modlitwę w intencji pokoju na
świecie oraz w intencjach uchodźców, którzy opuścili swoją
ojczyznę, aby uchronić własne życie i życie swoich dzieci. Pamiętajmy przed Bogiem także o tych, którzy opiekują się osobami
zmuszonymi do przesiedlenia się.
3. Naszej modlitwie powinno towarzyszyć czynne zaangażowanie. Przede wszystkim potrzeba działań dalekowzrocznych, mających na celu „eliminowanie przyczyn, które powodują, że całe
społeczności opuszczają swoją rodzimą ziemię, zmuszane do
tego przez wojny i nędzę” (Franciszek, Orędzie na światowy dzień
migranta i uchodźcy, 2015 r.). Główny wysiłek świata powinien
zmierzać w kierunku wygaszenia konfliktów, na skutek których
ludzie są zmuszeni ratować się ucieczką z własnego kraju. Dlatego konieczna jest pomoc tym, którzy cierpią z powodu wojen
w krajach ich pochodzenia.

COMECE POPIERA EUROPEJSKIE STANDARDY POMOCY UCHODŹCOM
W związku z zalewającą w ostatnich tygodniach Unię Europejską
falą uchodźców, prezydium Komisji Episkopatów Wspólnoty
Europejskiej (COMECE) wystosowało specjalne oświadczenie.
Jest to ważny głos Kościoła na Starym Kontynencie w debacie na
temat wspólnej europejskiej polityki migracyjnej i azylowej.

Dzięki ofiarności polskich katolików udało się dotąd pomóc
uchodźcom m.in. w Sudanie, Nigerii, Egipcie, Libanie, Syrii oraz
w Iraku. Od 2009 roku polscy biskupi organizują w swoich diecezjach zbiórki funduszy na pomoc uchodźcom, z której korzystają
nie tylko chrześcijanie. Wyrażamy wdzięczność katolikom
w Polsce, którzy w samym tylko 2014 r. przekazali ponad 5 mln
zł. na pomoc uchodźcom. Dzięki temu wsparciu objęto pomocą
kilkaset tysięcy osób potrzebujących. Przykładem konkretnych
działań są kuchnie prowadzone przez instytucje kościelne w Syrii
i w Iraku, które wydają dziennie kilka tysięcy posiłków lub utrzymywane obozy dla uchodźców. Z polecenia Konferencji Episkopatu Polski pomoc uchodźcom w miejscu ich przebywania (poza
Polską) prowadzi Papieskie Stowarzyszenie – Pomoc Kościołowi
w Potrzebie.

„Fala uchodźców napływających do Europy stawia nasze kraje
przed ogromnymi wyzwaniami. Sytuacja na południu kontynentu, w krajach do których uchodźcy przybywają, pokazuje, że
dotychczasowe rozwiązania nie działają. Jednak problemy te
można przezwyciężyć w duchu wspólnej odpowiedzialności i
współpracy. Fakt, że niektóre kraje starają się zwolnić z tej odpowiedzialności jest nie do przyjęcia” – czytamy w oświadczeniu.
Biskupi dziękują wszystkim, którzy w tym szczególnym momencie świadczą innym pomoc. Z kolei w obliczu narastania wrogości wobec przybyszów apelują o zdecydowane przeciwstawienie
się jej.

4. Gdy chodzi o konkretną pomoc uchodźcom w Polsce, to nie
ulega wątpliwości, że główna inicjatywa i odpowiedzialność
spoczywa na barkach władzy świeckiej. Ona jest stroną zapraszającą. Ona też z tego tytułu powinna zagwarantować kontrolę,
bezpieczeństwo i podstawowe świadczenia dla uchodźców.
Strona kościelna nie wyobraża sobie działania w tej materii na
własną rękę, bez współpracy z władzami świeckimi. Jasno to
wyraził papież Franciszek w Orędziu na światowy dzień migranta
i uchodźcy, 2015 r.): „Ruchy migracyjne nabrały wszak tak wielkich rozmiarów, że tylko systematyczna i konkretna współpraca,

Prezydium COMECE wsparło inicjatywę Komisji Europejskiej
zmierzającą do bardziej sprawiedliwego podziału uchodźców i
ustalenia wspólnych standardów w zakresie udzielania azylu w
Europie. Wskazują na konieczność przyjęcia pewnych regulacji
na poziomie europejskim ze względu na bardzo szeroki zakres
zjawiska.
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Przewodniczący COMECE kard. Reinhard Marks podkreślił, że
budowa ogrodzenia z drutu kolczastego, czy jakiegokolwiek
innego muru, nie jest tu żadnym rozwiązaniem: „Nie możemy
pozwolić, by ludzie umierali na granicach Europy. Naszym chrześcijańskim obowiązkiem jest pomagać uchodźcom, niezależnie
od ich pochodzenia czy religii, do czego nawołuje Franciszek.
Wezwanie Papieża do solidarności z tymi, którzy szukają schronienia i azylu zobowiązuje cały Kościół. Ich los nie może być nam
obojętny” – powiedział kard. Marx.

Z apelem o zorganizowanie modlitewnego czuwania we wszystkich diecezjach i parafiach wystąpiły razem hiszpańska Caritas,
Konferencja Episkopatu, Konferencja Zakonów Męskich i Żeńskich CONFER oraz jezuici. Modlitwa i refleksja nad dramatem
uchodźców ma na celu „wspólne domaganie się bardziej ludzkiej polityki migracyjnej zarówno w naszym kraju jak też w UE –
czytamy w opublikowanym oświadczeniu. – Potrzebna jest mobilizacja wszystkich, aby odpowiedź humanitarna polityków była
hojniejsza, gdzie życie i godność osób znalazły się w centrum”.

DZIEŃ MODLITWY ZA UCHODŹCÓW W HISZPANII

Ciało znalezionego na tureckiej plaży 3-letniego Aylana jest
symbolem aktualnego dramatu uchodźców. Jednocześnie ukazuje powagę problemu, który wstrząsa Starym Kontynentem.
Za: Radio watykanskie

W Hiszpanii trwa dzień modlitwy w intencji nadzwyczajnego
spotkania polityków Unii Europejskiej. Odbędzie się ono w najbliższy poniedziałek 14 września i zostanie poświęcone tragicznej sytuacji uchodźców.

Wiadomości z kraju

80-LECIE KORONKI DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Tak chętnie odmawiają ją ludzie na całym
świecie, bo to jest modlitwa podarowana
przez Pana Jezusa. On wie, czego nam
potrzeba – mówi s. Elżbieta Siepak ZMBM.
Koronka do Miłosierdzia Bożego została
objawiona św. Siostrze Faustynie dokładnie 80 lat temu – 13 września 1935 roku w
Wilnie. Koronka jest jedną z najbardziej
znanych modlitw do Miłosierdzia Bożego.
Odmawia się ją na wszystkich kontynentach, nawet w językach plemiennych.
Treść Koronki do Miłosierdzia Bożego
znamy z „Dzienniczka”. Św. Siostra Faustyna zanotowała wizję anioła, który miał
być wykonawcą gniewu Bożego. Anioł
jednak nie mógł wypełnić sprawiedliwej
kary, gdy zakonnica zaczęła się modlić
wewnętrznie słyszanymi słowami: „Ojcze
Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew,
Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na
przebłaganie za grzechy nasze i świata
całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas”.

Następnego dnia Pan Jezus przekazał św.
Siostrze Faustynie szczegółową instrukcję
odmawiania modlitwy, którą dziś znamy
jako Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

„Tak chętnie odmawiają ją ludzie na całym świecie, bo to jest modlitwa podarowana przez Pana Jezusa. On wie, czego
nam potrzeba – mówi s. Elżbieta Siepak
ZMBM. – Ale myślę, że najważniejszy jest
tu argument skuteczności, którego używa
sam Pan Jezus, wiążąc z tą modlitwą
wielkie obietnice. Ta owocność modlitwy
przekonuje ludzi, którzy chętnie odma-

wiają Koronkę, bo życie niesie wiele problemów, bolesnych doświadczeń, w których zostają sami. Są takie sytuacje, kiedy
nikt z zewnątrz nie może pomóc – zostaje
tylko Pan Bóg” – dodaje rzeczniczka
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i sanktuarium w krakowskich
Łagiewnikach.
Pan Jezus z modlitwą odmawianą z ufnością związał obietnicę możliwości uproszenia wszystkiego, co będzie zgodne z
wolą Bożą. Szczegółowa obietnica dotyczy łaski szczęśliwej i spokojnej śmierci,
którą może uprosić odmawiający dla
samego siebie albo dla osoby konającej,
przy której w ten sposób się modli.
Z okazji 80. rocznicy objawienia Koronki
do Miłosierdzia Bożego, 13 września w
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbyła się okolicznościowa adoracja Najświętszego Sakramentu.
Za: www.deon.pl

________________________________________________________________________________________________________

M. KLARA DAREM DLA DIECEZJI

dokona legat papieski kard. Angelo Amato, prefekt Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych.

Nowa błogosławiona to dar dla diecezji, bądźmy Bogu za nią
wdzięczni – napisał biskup płocki Piotr Libera w słowie przed
beatyfikacją matki Klary Ludwiki Szczęsnej, pochodzącej z parafii
Lubowidz w diecezji płockiej. Było ono czytane w niedzielę 13
września w kościołach diecezji płockiej. Beatyfikacja odbędzie się
27 września w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.

Biskup płocki przypomina, że przyszła błogosławiona urodziła się
18 lipca 1863 roku, była szóstym dzieckiem Antoniego Szczęsnego i Franciszki z domu Skorupskiej. Ochrzczona została 24 lipca w
kościele parafialnym w Lubowidzu. Otrzymała staranne wychowanie religijne, na które szczególnie wpłynęła jej matka. Dla jej
duchowego życia niemałe znaczenie miało istniejące w pobliżu
niewielkie sanktuarium Matki Bożej i św. Antoniego w Żurominie,
do którego Ludwika wielokrotnie pielgrzymowała.

Klara Ludwika Szczęsna – przypomina w swoim liście bp Libera –
była córką ziemi mazowieckiej. Pochodziła z miejscowości Cieszki, należącej do parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Lubowidzu.
Aktu beatyfikacji założycielki Zgromadzenia Sióstr Sercanek

„Będąc pod duchową opieką o. Honorata Koźmińskiego OFM
Cap. w 1885 r. podjęła decyzję o wstąpieniu do ukrytego Zgro-
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madzenia Sług Jezusa, w którym między innymi apostołowała
wśród służących. Dziewięć lat później, dokładnie 15 kwietnia
1894 r., wraz z późniejszym świętym arcybiskupem Józefem
Pelczarem założyła nowe zgromadzenie – Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. W zgromadzeniu, w którym przyjęła
imię Klara, została wybrana jego pierwszą przełożoną generalną”,
relacjonuje bp Libera.

Jej życiowym hasłem i programem były słowa „Wszystko dla
Serca Jezusowego”. Obowiązki przełożonej generalnej zgromadzenia pełniła przez 22 lata, do końca życia. Jej duchowe córki –
siostry Sercanki pełniły przez niemal 27 lat posługę w Pałacu
Apostolskim w Watykanie, służąc św. Janowi Pawłowi II.
„Nowa błogosławiona to wielki dar dla Kościoła w Polsce, a
szczególnie dla naszej diecezji. Gorąco zachęcam do wdzięczności Bogu za dar nowej błogosławionej pochodzącej z naszej
diecezji. Zanośmy nasze modlitwy za jej przyczyną, prosząc
zwłaszcza o nowe powołania do zakonów żeńskich. Gorąco zachęcam także do osobistego udziału w uroczystościach beatyfikacyjnych w Krakowie, zwłaszcza parafian z Lubowidza i dekanatu żuromińskiego”, kończy swoje słowo Pasterz Kościoła płockiego.
Za: www.deon.pl

Wymienia także ogromny dorobek Sługi Bożej Siostry Klary:
otworzyła około 30 domów zakonnych, posyłała siostry do pracy
wśród chorych i wśród dziewcząt. Przy tym odznaczała się „duchem ubóstwa, pokory oraz szacunkiem i miłością do drugiego
człowieka”. Przez całe życie „niepodzielnym sercem była oddana
Bogu” i z pokorą służyła bliźnim.

________________________________________________________________________________________________________

Brat Paweł urodził się w 1966 r. w Szamotułach. Do Zgromadzenia wstąpił w 1988
r. Profesję wieczystą złożył w 1997 r. Jest
magistrem teologii.

NOWY PRZEŁOŻONY
BRACI ALBERTYNÓW

Był odpowiedzialnym za prowadzenie
domu pomocy społecznej i przytuliska dla
bezdomnych. Pełnił także funkcje radnego generalnego, sekretarza i mistrza
Br. Franciszek Grzelka Alb.
nowicjatu.

W dniu 9 września br. obradująca w Krakowie kapituła generalna Braci Albertynów wybrała nowy zarząd Zgromadzenia.
Starszym Zgromadzenia (przełożony
generalny) został wybrany brat Paweł Flis.

_______________________________________________________________________________________
„Czym jest droga naszego powołania? Czym jest jej najgłębsza
treść? Wyjaśnienie znajdujemy w następującym zdaniu św. Pawła: ‘albowiem tych, których od wieków poznał, tych też ukochał,
tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna’.
Stać się na wzór obrazu Jego Syna, oto treść naszego powołania
– podkreślał w homilii bp Kazimierz Gurda - Przeznaczenie i wybranie jest aktem miłości Boga, który w niczym nie zniszczył
wolności Maryi ani żadnej innej osoby powołanej do oddania
życia Jezusowi, swojemu oblubieńcowi. W Jego męce, śmierci i
zmartwychwstaniu jest źródło usprawiedliwienia i przebaczenia
dla każdego, kto z Nim związał swoje życie”.

SIOSTRY PIELĘGNIARKI NA JASNEJ GÓRZE
Na Jasnej Górze, w dniach 8-10 września, trwały Dni Skupienia
Sióstr Pielęgniarek. Spotkanie przebiegało pod hasłem: „Osoba
konsekrowana w służbie człowiekowi choremu”. Jak mówią siostry pielęgniarki, czas sesji to czas umocnienia duchowego, formacji zawodowej i spotkania sióstr różnych zgromadzeń i charyzmatów. W tegorocznym spotkaniu brało udział ponad 100 sióstr
z różnych zgromadzeń.
Podczas dorocznego spotkania siostry wysłuchały szeregu konferencji, które dotyczyły nie tylko formacji duchowej, ale także
zagadnień medycznych i prawnych, związanych z zawodem
pielęgniarki. W tym roku omawiano m.in. temat bólu i metody
jego leczenia oraz cukrzycy – rozpoznania, leczenia i życia z nią.
Uczestniczki Dni Skupienia uczestniczyły także we Mszach św.,
Apelu Jasnogórskim i wspólnych nabożeństwach.
„Siostry towarzyszą maluchom, które się rodzą, i są w tym najważniejszym momencie, kiedy następuje przejście na drugą
stronę – powiedziała w wywiadzie dla Radia Jasna Góra Matka
Radosława Podgórska, franciszkanka Służebnica Krzyża i asystentka Sekcji Pielęgniarskiej przy Konsulcie Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych – W naszej konsekracji
pierwsza jest modlitwa, i cała nasza służba wypływa z konsekracji, z tego służenia najpierw Panu Bogu, czyli odkrycia miłosierdzia i miłości Boga względem nas, i to pragnienie przekazania
miłości Pana Boga chcemy nieść w sposób dotykalny w miłości
ludzkiej, miłości służby”.

„Celem życia każdego, kto przez wiarę i miłość od narodzin obdarzony został powołaniem do życia w więzach jedności z Jezusem,
też jest wezwany do uczestnictwa w chwale Jezusa i to przez całą
wieczność” – dodał biskup.

Spotkanie sióstr pielęgniarek rozpoczęła wtorkowa Msza św. w
Kaplicy Cudownego Obrazu. Eucharystii przewodniczył bp Kazimierz Gurda, przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Coroczne jesienne spotkanie pielęgniarek organizuje na Jasnej
Górze Komisja Służb Medycznych przy Konferencji Wyższych
Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych.
Za: www.jasnagora.com
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PROFANACJA W RYWAŁDZIE
Gwardian i kustosz cudownej Figury
Matki Bożej Rywałdzkiej, br. Krzysztof
Kurzątkowski, poinformował Prowincjała
o profanacji, jaka dokonała się w tamtejszym kościele. W nocy z 6 na 7 września
br., wandale dokonali włamania do klasztoru i kościoła, po czym strącili na ziemię
cudowną Figurę, profanując tym samym
jej święty charakter, skradli wota i dokonali innych zniszczeń, które miały zatrzeć
po nich ślady. Na szczęście słynąca licznymi łaskami figura Matki Bożej Rywałdzkiej nie doznała wielkich uszkodzeń, co w
tej sytuacji należy uznać za wydarzenie
nadzwyczajne. Ocalały też korony papieskie, jakie na głowę Matki Bożej i Dzieciątka włożył 3 września 1972 roku sługa Boży
kardynał Stefan Wyszyński.
Włamanie do kościoła i kradzież wotów
oraz dokonane zniszczenia należy uznać
nie tylko za akt wandalizmu, ale za prawdziwy akt profanacji, wyciągnięcie ręki po
to, co święte, naruszenie sakralnego charakteru kościoła i świętych znaków, po-

przez które od wieków odbiera w tym
miejscu religijną cześć Maryja, Matka
Najświętsza i Jej Boski Syn – napisał w
liście do braci br. Andrzej Kiejza, minister
prowincjalny z Warszawy. Jako stróże
sanktuarium, związanego także z osobą
sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego w jego męczeńskiej stacji internowania, zaistniałe zdarzenie przyjmujemy z
głębokim bólem i w poczuciu doznanej
krzywdy – czytamy w liście Prowincjała.
Rywałd to mała miejscowość w gminie
Radzyń Chełmiński w powiecie grudziądzkim. Jej mieszkańcy są zszokowani
tym przestępstwem – informuje portal
grudziadz.naszemiasto.pl. To jasne że
kradzieże się zdarzają, ale w zwykłych
miejscach. Tu ktoś obrabował Matkę Bożą
oraz ludzi i pielgrzymów, którzy ofiarowali
jej swoje dary – mówią zwykli ludzie.
Drogocenne wota to przedmioty, które
wierni składają w podziękowaniu za
interwencję Boga w swoim życiu: wyleczenie z choroby, narodziny dziecka, czy
uwolnienie z nałogu.

Sanktuarium Maryjne w Rywałdzie znane
jest ze szczególnego kultu Matki Bożej.
Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z
początku XIV wieku. Jej najcenniejszym
zabytkiem jest drewniana figura Matki
Boskiej pochodząca z przełomu XIV i XV
wieku – jak mówi legenda – wykonana
przez jednego z zakonników Państwa
Krzyżackiego. Szczególną cześć dla cudownej figury Matki Bożej w Rywałdzie
okazywali Cyganie, którzy przybywali tu
ze swoimi wędrownymi taborami i licznymi rodzinami. Około 1930 r. pewna
Cyganka doznała łaski cudownego
uzdrowienia przed figurą Rywałdzkiej
Madonny. Z wdzięczności obcięła swój
kruczowłosy warkocz i złożyła w ofierze
na ołtarzu. Wśród tytułów, jakimi tradycyjnie opatrywano łaskami słynącą Figurę,
pojawił się nowy: Matka Boża Cygańska.
Jednak najbardziej rywałdzki klasztor
kojarzony jest z kardynałem Stefanem
Wyszyńskim. Prymas był w nim więziony
przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w 1953 roku.
Za: www.kapucyni.pl

________________________________________________________________________________________________________

SANKTUARIUM W RADECZNICY

dzielić z oo. Bernardynami z Radecznicy radość tego wyróżnienia,
o które starali się oni przez wiele lat.

JEST BAZYLIKĄ MNIEJSZĄ

Radecznica to mała miejscowość położona w woj. Lubelskim. Św.
Antoni z Padwy objawią się tu Szymonowi Tkaczowi. Warto podkreślić, że jest to jedyne objawienie antoniańskie zatwierdzone
oficjalne przez Kościół. W ciągu wielu lat swego istnienia sanktuarium było świadkiem licznych łask otrzymanych za wstawiennictwem św. Antoniego, w tym wielu więcej cudów uzdrowienia.
Wielkie podziękowania należą się oo. Bernardynom, oraz wszystkim wiernym i sympatykom sanktuarium, którzy przyczynili się
do przygotowania i godnego przeżycia tej historycznej ceremonii.

Papież Franciszek nadał 7 lipca b.r. tytuł Bazyliki Mniejszej sanktuarium św. Antoniego w Radecznicy. Abp Celestino Migliore
ogłosił publicznie tę doniosłą decyzję 6 września, podczas uroczystej Mszy św. Sprawowanej w sanktuarium w Radecznicy.

Gmina Radecznica ze względu na swoje walory przyrodnicze,
oraz ilość znajdujących się na jej terenie zabytków, jest niewątpliwie jedną z pereł Lubelszczyzny. Jednym z najcenniejszych jej
skarbów jest zespół klasztorny oraz schody prowadzące do barokowego kościoła umiejscowionego na tzw. Łysej Górze. Zabytkowy kościół, zwany „lubelską Częstochową”, stanowi ważny
ośrodek kultu religijnego w tym regionie Polski. Powstał on po
objawieniach św. Antoniego, który nakazał ubogiemu Szymonowi Tkaczowi wybudowanie kościoła na tym właśnie wzgórzu.
Dzieje sanktuarium nierozerwalnie wiążą się z historią Polski.
Bazylika w Radecznicy jest pierwszą w diecezji zamojskolubaczowskiej, piątą w regionie.
Za: www.franciszkanie.pl

Ta wzruszająca liturgia zgromadziła tysiące wiernych z całego
świata, którzy przybyli, aby modlić się o łaski do św. Antoniego i

________________________________________________________________________________________________________

SPOTKANIE REKTORÓW
SEMINARIÓW DUCHOWNYCH W OLSZTYNIE
Formacja pastoralna w polskich seminariach duchownych to temat spotkania
Ogólnopolskiej Konferencji Rektorów
Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Polsce, które

odbyło się w dniach 7-10 września br. w
Olsztynie. W konferencji uczestniczyło
blisko 70 rektorów oraz przedstawiciele
zaprzyjaźnionych seminariów z terenu
Białorusi, Ukrainy i USA.
Tegoroczne obrady poświęcone były
zagadnieniom związanym z formacją
pastoralną w polskich seminariach duchownych, które od strony teoretycznej,

5

jak i praktycznej zarysowali w swych
prelekcjach ks. prof. Dariusz Lipiec oraz
ks. dr Kazimierz Półtorak. Osobna sesja
obrad poświęcona była tematyce formacji
seminaryjnej w kontekście wyzwań Nowej Ewangelizacji. Refleksji tej przewodniczył bp Grzegorz Ryś wraz z Zespołem
KEP ds. Nowej Ewangelizacji. Ponadto
wybrani rektorzy z kilku ośrodków seminaryjnych przedstawili doświadczenia
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związane z tzw. rokiem propedeutycznym
oraz alternatywnymi modelami formacji.
Gospodarzem spotkania było Wyższe
Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej „Hosianum”, które w tym roku
przeżywa jubileusz 450-lecia swego istnienia. Wspólnym celebrom liturgicznym
przewodniczyli abp koadiutor Józef Górzyński oraz abp senior Edmund Piszcz.
Rektorzy polskich seminariów tradycyjnie
spotkali się również z sekretarzem Konferencji Episkopatu Polski bp. Arturem
Mizińskim, ktory podzielił się ze słuchaczami aktualnymi wyzwaniami i problemami Kościoła w Poslce.
Uczestnicy konferencji mieli też możliwość poznania ważnych miejsc o znaczeniu religijnym i historycznym dla „świętej
Warmii”, m.in. modlili się w sanktuarium
Matki Bożej w Gietrzwałdzie oraz zwiedzili
katedrę we Fromborku i gościli w Wyż-

szym Seminarium Duchownym Werbistów w Pieniężnie.

Należy przypomnieć, iż pierwsze takie
spotkanie rektorów polskich seminariów
duchownych odbyło się jeszcze w czasie
trwania Soboru Watykańskiego II, w 1964
roku w Kielcach. Rektorzy seminariów tworzą sekcję w ramach Komisji
Duchowieństwa Konferencji Episkopatu
Polski. Jednym z zadań komisji jest zbie-

ranie informacji o życiu w seminariach i
informowanie o nim Episkopatu Polski, a
także dbałość o formację rektorów i ojców duchownych w seminariach. Od
2006 r. funkcję przewodniczącego tej
Komisji pełni kard. Stanisław Dziwisz.
Według niepełnych jeszcze danych, rozpoczynający się za dwa tygodnie nowy
rok akademicki w seminariach diecezjalnych rozpocznie 517 alumnów pierwszego roku, co oznacza spadek w stosunku
do ub. roku o ok. 8% oraz 205 braci kleryków w seminariach zakonnych, czyli o ok.
5 % więcej niż rok temu. Ogólna suma
alumnów w polskich seminariach duchownych na początku roku akademickiego 2015/16 osiągnie zaś liczbę 3570
osób. o. dr Maciej Sadowski CSsR, Rektor
WSD Redemptorystów w Tuchowie
Za: www.redemptor.pl

________________________________________________________________________________________________________

KOLOKWIUM CHIŃSKIE W KONSTANCINIE

przedstawiciele kościoła prawosławnego oraz wspólnot protestanckich.

10 września w Konstancinie-Jeziornie rozpoczęło się 9. Europejskie Katolickie Kolokwium Chińskie zorganizowane przez China
Zentrum i Stowarzyszenie Sinicum im. Michała Boyma SJ.

Tematyką spotkania jest pojęcie ewangelizacji z perspektywy
chińskiej i europejskiej. Prelegenci zastanawić się będą nad najnowszymi kierunkami rozwoju ewangelizacji w Chinach, relacjach między Kościołem a państwem oraz ich wpływem na dzieło
ewangelizacji. Dzielić się będą także doświadczeniami ewangelizacji w Chinach.

Kolokwium, w ktorym bierze udział prawie 130 uczestników
przebiega pod hasłem "Wyzwania Ewangelizacji - Chiny i Europa".Poprzez nasze spotkanie chcemy okazać solidarność z tamtejszym Kościołem - powiedział podczas spotkania z dziennikarzami
o. Antoni Koszorz SVD, prezes Stowarzyszenia Sinicum.

Chcemy skupić się na zagadnieniu ewangelizacji w Chinach, która
rozwija się bardzo dobrze, mimo że napotyka na rożne trudności,
także związane z relacjami z Watykanem - powiedział o. Martin
Welling SVD, dyrektor China Zentrum w Sankt Augustin w Niemczech. Kolokwium Chińskie jest kontynuacją podobnych spotkań,
które w ciągu ostatnich 30 lat odbyły się w różnych krajach Europy. W 1992 roku tego typu wydarzenie miało miejsce w Krynicy
Morskiej
Za: www.werbisci.pl

W gronie zaproszonych gości i prelegentów znaleźli się: kard. Jan
Tong, biskup Hong Kongu, abp Savio Hon Tai-Fai, sekretarz Kongregacji Ewangelizacji Narodów, profesorowie uniwersytetów w
Warszawie, Pekinie i Szanghaju, a także księża i siostry zakonne z
Chin oraz osoby z innych krajów zaangażowane w kontakty z
Kościołem w Chinach. Poza katolikami, w kolokwium biorą udział

_______________________________________________________________________________________________________

PIELGRZYMKA
NA ŚWIĘTY KRZYŻ

cy konsekrowanej, wdowy konsekrowanej i pustelnicy, które mówiły o specyfice i
charyzmacie swego powołania i ofiarowania się Jezusowi Oblubieńcowi.

W przededniu inauguracji odpustu Podwyższenia Drzewa Krzyża Świętego gościliśmy w naszym sanktuarium osoby konsekrowane, które przybyły w dorocznej
pielgrzymce na Święty Krzyż, by w blasku
relikwii drzewa Krzyża Świętego zawierzyć Bogu swoje konsekrowane życie.
Spotkanie rozpoczęło się od konferencji,
którą wygłosił ks. dr hab. Roman Kuligowski, wykładowca z Wyższego Seminarium
Duchownego z Kielc. W swojej prelekcji
nt. Przyszłość jako wyzwanie dla osób
konsekrowanych, wskazał, że tylko życie
budowane z Bogiem, w Bogu i przez Boga
ma przyszłość i wyda dobre owoce. Następnie wysłuchaliśmy świadectw dziewi-

Uroczystej Eucharystii dla osób konsekrowanych przewodniczył i wygłosił homilię senior kościoła kieleckiego biskup
Kazimierz Ryczan. W homilii powiedział:
To św. Jan Paweł II ustanowił dzień osób
konsekrowanych. Bo one mobilizują społeczeństwo do refleksji i rachunku sumie-

6

nia. Dziś na Świętym Krzyżu przepełnia
nas duch wdzięczności wobec Pana Boga
za osoby poświęcone Mu w życiu konsekrowanym. Patrzymy na tej górze na
cząstkę krzyża Chrystusowego. Krzyż to
symbol złożonej ofiary i przypomina nam,
że i my mamy składać ofiarę: rodzice,
dzieci, małżonkowie, starsi, młodzi, lekarze, politycy, dziennikarze, osoby konsekrowane. W dzisiejszym świecie ludzie
chcą więcej i więcej – urzędnicy owładnięci są korupcją, politycy kłamią; lecz
osoba konsekrowana odziana w habit jest
przypomnieniem stylu życia Jezusa, któremu oddała siebie – umysł, miłość, serce.
I mówi światu – Bóg kocha, czeka w niebieskim domu – w niebie. Jesteście w
szpitalach, domach opieki, na ulicy zbieracie umierających. Dziękujemy za wasz
habit zakonny widoczny na ulicach. Choć
z ulic Europy i naszego kraju znikły sutanny – to jednak są habity zakonne. Stoicie
w obronie wartości i mądrości Ewangelii,

08-14 sierpnia 2015

Biuletyn Tygodniowy CiZ

37/2015 (342)

______________________________________________________________________________________________
tej księgi życia, która dziś wielu jest nie
wygodna i wyrzucili z niej kilka stronic.
Dziękujemy za wasze świadectwo życia,
trwania i wierności – mówił hierarcha.
Po Mszy świętej gospodarze spotkania –
Misjonarze Oblaci – zaprosili wszystkich

do wspólnego stołu. Następnie Siostry
Jezusa Miłosiernego z Kielc animowały
modlitwę przed Najświętszym Sakramentem i Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
W sumie blisko 300 osób konsekrowanych z diecezji: sandomierskiej, kieleckiej,
radomskiej, płockiej, rzeszowskiej, świd-

nickiej, krakowskiej, bielsko-żywieckiej,
katowickiej, warmińskiej, warszawskiej
nawiedziło dziś nasze sanktuarium.
Za: www.swietykrzyz.pl

_______________________________________________________________________________________
W duchowym przygotowaniu do spotkania w sposób szczególny
towarzyszą nam Siostry z polskich wspólnot kontemplacyjnych,
od których od samego początku dostajemy liczne zapewnienie o
modlitwie w intencji uczestników Kongresu i o jego duchowe
owoce. W marcu bieżącego roku został również przekazany list
do Ojca Świętego Franciszka – z prośbą o błogosławieństwo dla
wszystkich młodych konsekrowanych z Polski (w tym uczestników Kongresu) oraz zapewnieniem o duchowej łączności i modlitwie w intencjach Papieża i całego Kościoła Świętego. Zewnętrzne przygotowania pozwoliły z kolei na wyłonienie w ramach
międzyzakonnego konkursu LOGO spotkania oraz ułożenie kongresowego hymnu.

INFORMACJA O KONGRESIE MŁODYCH

OSÓB KONSEKROWANYCH
II Kongres Młodych Osób Konsekrowanych wpisuje się w obchody przeżywanego w Kościele Świętym ROKU ŻYCIA
KONSEKROWANEGO i stanowi odpowiedź na wezwanie Papieża
Franciszka, by odkrywając piękno konsekracji, wspierać się wzajemnie w radosnym „TAK” dla Ewangelii.
Pierwsze tego rodzaju wydarzenie odbyło się w 2001 roku jako
echo ogólnoświatowego spotkania Młodych Konsekrowanych z
okazji Roku Milenijnego. U stóp Matki Bożej Jasnogórskiej zgromadziło się wówczas ponad 600 osób reprezentujących – zgodnie z hasłem Kongresu „Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch” –
przeszło 100 różnego rodzaju instytutów życia konsekrowanego.
Spotkanie zorganizowane przez Konferencje Wyższych Przełożonych Instytutów Zakonnych (Męskich Żeńskich i Kontemplacyjnych) oraz Instytutów Świeckich będzie miało miejsce na
Jasnej Górze w dniach od 23 – 26 września 2015 roku, czyli zaledwie tydzień po do spotkania młodych osób konsekrowanych z
całego świata organizowanym w Rzymie. Hasło Kongresu: „Radość Konsekracji” oraz biblijne motto spotkania: „Aby radość
Moja w was była, i aby radość wasza była pełna” (J 15, 11)
zostało wybrane przez młodych przedstawicieli instytutów zakonnych i świeckich tworzących komitet organizacyjny spotkania.

PROGRAM KONGRESU
ŚRODA 23 IX 2015
17:00 EUCHARYSTIA (Kaplica Matki Bożej) – bp Kazimierz Gurda
19:30 Wprowadzenie (Aula o. Kordeckiego)
20:00 RÓŻNE SĄ DARY ŁASKI, LECZ TEN SAM DUCH – o. Stanisław
Przepierski OP
21:00 Apel Jasnogórski (Kaplica Matki Bożej) – ks. Dariusz Bartocha SDB
CZWARTEK 24 IX 2015
8:30 Jutrznia (Aula o. Kordeckiego)
9:00 WIĘŹ Z JEZUSEM ŹRÓDŁEM RADOŚCI – s. Aleksandra Huf
SSpS
10:30 CZY I GDZIE W ŻYCIU KONSEKROWANYM UKRYTA JEST
RADOŚĆ? – o. Mateusz Hinc
12:00 EUCHARYSTIA (Bazylika Jasnogórska) – abp Wacław Depo
15:30 – 17:00 Praca w grupach (wyznaczone punkty spotkań)
19:30 Podsumowanie pracy w grupach (Aula o. Kordeckiego)
20:30 … ABY RADOŚĆ TWOJA BYŁA W NAS – Koncert uwielbienia
(Aula o. Kordeckiego)
PIĄTEK 25 IX 2015
7:45 Jutrznia (Aula o. Kordeckiego)
8:00 W PŁONĄCYCH RĘKACH BOGA – o. Augustyn Pelanowski
OSPPE
9:30 EUCHARYSTIA (Kaplica Matki Bożej) – o. Augustyn Pelanowski OSPPE
11:30 – 12:30 Praca w grupach (wyznaczone punkty spotkań)
15:30 Panel ekspertów ŻYCIE KONSEKROWANE CZY
KONSERWOWANE? – PROROCTWO NADZIEI CZY APOKALIPSA?
CZYLI – JACY DZISIEJSZEMU ŚWIATU (NIE)POTRZEBNI
ZAKONNICY?
17:30 Nieszpory
20:00 „MIŁOŚĆ NIGDY NIE USTAJE” – Adoracja (Kaplica św. Józefa)
21:00 Apel Jasnogórski (Kaplica Matki Bożej)
SOBOTA 26 IX 2015 - Wspomnienie świętych i męczenników
życia konsekrowanego
8:00 Jutrznia (Aula o. Kordeckiego) Podsumowanie Kongresu
10:00 Modlitwa o świętość życia osób konsekrowanych i za
wszystkich do których są posłani (Archikatedra Częstochowska)
11:00 Pielgrzymka wdzięczności Bogu za świętych i męczenników życia konsekrowanego (Archikatedra Częstochowska – Jasna
Góra)
12:15 EUCHARYSTIA (Bazylika Jasnogórska) – Nuncjusz Apostolski abp Celestino Migliore

Zgromadzeni w Polskiej Kanie młodzi konsekrowani będą
uczestniczyć we wspólnej modlitwie oraz różnego rodzaju spotkaniach: konferencjach, pracach w grupach, wieczornych rekreacjach. Niewątpliwie nie zabraknie też okazji, by dzielić się świadectwem i wymieniać doświadczeniami.
Zaproszeni na poszczególne dni prelegenci zostali poproszeni o
wprowadzenie uczestników kongresu w tematykę:
Dzień pierwszy – Bogactwo charyzmatów życia konsekrowanego;
Dzień drugi – Źródła radości w życiu konsekrowanym;
Dzień trzeci – Kryzys w życiu konsekrowanym;
Dzień czwarty – Świadectwo osoby konsekrowanej – Z intencji
Papieża jest to dzień poświęcony „Wspomnieniu świętych i męczenników życia konsekrowanego”. W ramach jego obchodów
młodzi zakonnicy będą wpatrywać się w ideały poprzedników,
którzy osiągnęli świętość.
Do udziału w Kongresie zaproszone są wszystkie osoby konsekrowane, które nie ukończyły jeszcze 35 roku życia. Zgodnie ze
zgłoszeniami weźmie w nim udział ponad 950 młodych osób z
różnych instytutów zakonnych i świeckich. Spotkanie będzie
szczególną okazją doświadczenia radości z łaski powołania do
życia konsekrowanego oraz – jak zaznaczył Ojciec Święty Franciszek w Liście apostolskim do wszystkich osób konsekrowanych z
okazji Roku Życia Konsekrowanego - zwyczajną drogą komunii,
wzajemnego wsparcia, jedności.
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Refleksja tygodnia

LIST GENERAŁA SALEZJANÓW O KRYTYCZNEJ SYTUACJI UCHODŹCÓW
Poniżej przytaczamy treść listu dotyczącego krytycznej sytuacji uchodźców, jaki skierował do inspektorów Europy Przełożony Generalny ks. Ángel Fernández Artime.

sanktuariów w całej Europie, aby wyrazili konkret Ewangelii i przyjęli
rodzinę uchodźców. Konkretny gest w ramach przygotowań do
Roku Świętego. Każda parafia, każda wspólnota zakonna, każdy
klasztor, każde sanktuarium Europy niech gości rodzinę, począwszy
od mojej rzymskiej diecezji. Zwracam się do moich braci biskupów
Europy, prawdziwych pasterzy, aby w ich diecezjach wspierali ten
mój apel, pamiętając, że Miłosierdzie jest drugim imieniem miłości:
„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych,
Mnie uczyniliście (Mt 25,40)”.

Moi drodzy Księża Inspektorzy,
przyjmijcie moje serdeczne pozdrowienia z Argentyny, gdzie
przez trzy dni przeżywaliśmy wspaniałe obchody dwusetlecia
urodzin Księdza Bosko, w których uczestniczyło ponad siedem
tysięcy ludzi młodych.

Również ja zwracam się do was, Księża Inspektorzy, abyście w
trybie pilnym ocenili, także z członkami swoich rad, co każda
inspektoria może uczynić i czego można zażądać od każdej
wspólnoty i parafii, aby te mogły się otworzyć na przyjęcie do
naszych dzieł rodzin imigrantów; zwróćmy przy tym szczególną
uwagę na nieletnich będących bez opieki i młodzież. Przyjmijmy
nawet jedną tylko rodzinę, liczącą cztery, pięć osób; tym niewiele
wszystkich, uczynimy bardzo wiele, także we współpracy z kościołami lokalnymi i terytorium.

W niedzielę po południu mój Wikariusz, ks. Francesco Cereda,
poinformował mnie o tym, co Papież Franciszek powiedział po
modlitwie „Anioł Pański” w odniesieniu do imigrantów w Europie
i o jego apelu o okazanie im braterstwa, solidarności i otwartości.
Odbyliśmy wspólną rozmowę i jak sądzę nadszedł właściwy
moment, aby powiedzieć z naszej strony o tym, co można byłoby
zrobić.
Oczywiście, już od długiego czasu, a w tych dniach w sposób
najbardziej dramatyczny, jesteśmy świadkami straszliwej tragedii
uchodźców i imigrantów, którzy tysiącami uciekają ze swoich
krajów z powodu wojny, zniszczenia, głodu, prześladowań i
docierają do Europy, narażając się na poważne niebezpieczeństwa związane z drogą morską i szantażami przemytników.

Ksiądz Bosko, którego obchody dwusetlecia urodzin dopiero co
zakończyliśmy, uczy nas konkretności odpowiedzi. O tym przypomniał nam także Papież Franciszek w czasie wizyty na Valdocco w dniu 21 czerwca: “Dziękuję wam za waszą konkretność
rzeczy… Salezjanin jest konkretny, widzi problem, zastanawia się
i go rozwiązuje”.

Docierają z nadzieją, że znajdą pokój i bezpieczeństwo, że będą
mogli zacząć nowe życie, znaleźć schronienie i pracę. Ale często
nie znajdują odpowiednich warunków przyjęcia, jeśli nie spotykają się wręcz z odrzuceniem. W obliczu tej tragedii nie możemy
pozostać obojętni.

W imię ewangelicznej miłości i braterstwa, w odpowiedzi na
wezwanie Pana i apel Papieża Franciszka, dziękuję wam za waszą wspaniałomyślność, z jaką wykorzystacie wszelkie dostępne środki, by pomóc tym, których dotyczy ten naglący
apel. A ponadto, będę wdzięczny, jeśli poinformujecie mnie o
tym, co zostało ustalone w każdej Inspektorii, kiedy podejmiecie już konkretne, z wyznaczeniem odpowiednich terminów, decyzje w tym względzie.

Papież Franciszek po modlitwie “Anioł Pański” skierował mocny
apel, zwracając się do Europy: „W obliczu tragedii dziesiątków
tysięcy uchodźców uciekających przed śmiercią, wojną i głodem,
będących w drodze do nadziei życia, Ewangelia wzywa nas do bycia
„bliźnimi” najmniejszych i najbardziej opuszczonych, aby dać im
konkretną nadzieję. Nie wystarczy powiedzieć: „Odwagi, cierpliwości!”…. Nadzieja walczy nieustępliwie jak ci, którzy zmierzają do
bezpiecznego celu. Dlatego też przed zbliżającym się Jubileuszem
Miłosierdzia apeluję do parafii, wspólnot religijnych, klasztorów i

Z braterskim pozdrowieniem
Ks. Ángel Fernández A. SDB
Za: www.infoans.org

Wiadomości zagraniczne

PAPIEŻ DO KLARETYNÓW: BÓG ZAWSZE IDZIE ZE SWOIM LUDEM
„Świadkowie i posłańcy radości Ewangelii” to hasło trwającej w Rzymie kapituły
generalnej misjonarzy klaretynów. Jej
uczestnicy zostali przyjęci 11 września
przez Franciszka na specjalnej audiencji w
Watykanie. W wygłoszonym do nich
spontanicznym przemówieniu Franciszek
mówił m.in. o trzech słowach, które mogą
być użyteczne w dalszym rozeznaniu tego
gremium: adorować, iść i towarzyszyć.

Dłuższą chwilę zatrzymał się nie na byciu
w drodze:
„Iść. Bóg nie może czcić siebie samego,
ale Bóg chciał chodzić, nie chciał stać w
miejscu. Od pierwszej chwili szedł ze
swoim ludem. Jak z Mojżeszem, było to
piękne. Pomyślcie: który lud miał Boga tak
bliskiego, który szedł razem nim? Szedł. A
iść oznacza otwierać granice, wychodzić,
otwierać drzwi, szukać drogi. Iść. Nie

8

można spocząć. Nie można się przywiązać w złym tego słowa znaczeniu. To
prawda, że musimy zorganizować różne
rzeczy, że są prace, które wymagają spokoju, ale z duszą, sercem i głową. Iść,
szukać. Iść na granice, na wszelkiego typu
granice, nawet naszych myśli. Wasi intelektualiści muszą iść na granice, otwierać
drogi, szukać. To oznacza: nie stójcie w
miejscu. Bo ten, kto stoi w miejscu, kto się
nie rusza, jest zepsuty. Tak jak woda,
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woda stojąca psuje się szybko. Natomiast
woda w rzece, która płynie, nie psuje się.
Idźcie tak, jak szedł Bóg, który stał się
towarzyszem drogi” - powiedział Papież.

czasie którego zaprosił wszystkich zakonników do spojrzenia z wdzięcznością na
przeszłość, przeżywania z pasją teraźniejszości i obejmowania z nadzieją przyszłości. „Jeśli w centrum naszego życia jest
Jezus, jesteśmy zdolni do świadczenia i
głoszenia radości Ewangeliiˮ – podkreślił
w przekazanym przesłaniu Franciszek.

«Przeżywanie z pasją teraźniejszości» jest
podstawą programu misyjnego w duchu
św. Antoniego Marii Clareta, który na
swoim herbie biskupim umieścił motto:
Caritas Christi urget nos (Miłość Chrystusa
przynagla nas). Kochanie tak jak kochał
Jezus powinno wpływać na wszystkie
nasze wybory życiowe i duszpasterskie.

Do głównego tematu obrad Franciszek
nawiązał również w przekazanym uczestnikom kapituły przesłaniu. Wskazał w nim,
że mowa jest o „świadkach, gdyż radości
nie można przekazywać dalej jeśli nie jest
«Objęcie z nadzieją przyszłości» nie ozna„Dokonać «spojrzenia z wdzięcznością na
cza poddania się zniechęceniu. Nie bójcie
ona obecna i głęboko zakorzeniona w
przeszłość» to podziękować Bogu za
samym życiu i we wspólnocie. Z kolei
się! To jest Pan jest tym, który posyła.
świadectwo wielu waszych braci, którzy,
Zawsze kierujcie swój wzrok na tych,
umocnieni przez ich wiarę, przeżywali z
mówimy o „posłańcachˮ ponieważ doktórzy oczekują głoszenia, którzy potrzebrem trzeba się dzielić, a dzieląc się nim
głęboką radością swoje powołanie, niebują Jego świadectwa aby odczuć miłooczyszcza się i mnoży radość, stając się
którzy z nich nawet do męczeństwa. Jest
prawdziwie ewangeliczną.
to także uznanie miłosiernej ręki Pana,
sierną obecność Boga w ich życiuˮ – napiktóra pomimo naszej słabości i niestałości
sał Papież.
Za: Radio watykanskie
Ojciec Święty nawiązał także do obchodzonego Roku Życia Konsekrowanego, w
nadal czyni cuda pośród swego ludu.
____________________________________________________________________________________________________________________

porządek dnia będzie wyglądał następująco: czas przedpołudniowy będzie poświęcony “słuchaniu”: refleksje w auli Pawła VI
na Watykanie; popołudnie – “oddaniu tego”, co się otrzymało, a
odbywać się to będzie w ramach różnych warsztatów, które będą
mieć miejsce w różnych częściach Rzymu; i wreszcie wieczorem
jest przewidziana faza “świętować i świadczyć”: okazja do uczestnictwa w nabożeństwach pokutnych, adoracjach i celebracjach
eucharystycznych oraz spotkaniach ewangelizacyjnych.

W RZYMIE ROZPOCZYNA SIĘ SPOTKANIE

MŁODYCH OSÓB KONSEKROWANYCH
We wtorek 15 września rozpoczyna się międzynarodowe sympozjum młodych osób konsekrowanych na temat: “Obudźcie świat.
Ewangelia – proroctwo – nadzieja”. Zakończy się w najbliższą
sobotę, 19 września. Spotkanie to wpisuje się w cykl światowych
wydarzeń zaplanowanych w Rzymie z okazji obchodów Roku
Życia Konsekrowanego, a obracać się będzie wokół motta:
“Przywołał do siebie tych, których sam chciał… a oni przyszli do
Niego” (Mk 3,13).
Temu spotkaniu przyświecają różne cele:
Przeżyć doświadczenie formacyjne poprzez pogłębienie biblijne,
teologiczno-charyzmatyczne i eklezjologiczne zasadniczych elementów życia konsekrowanego.
Zaproponować przestrzeń dzielenia się własną rzeczywistością,
pragnieniami i formacyjnymi oczekiwaniami.
Świętować i świadczyć o pięknie swojego powołania.
Rozpoczęcie spotkania będzie mieć miejsce wieczorem na Placu
św. Piotra słowami pozdrowienia kard. João Braza de Aviza, prefekta Kongaregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego (CIVCSVA), i czuwaniem modlitewnym, które będzie prowadził sekretarz CIVCSVA, bp José
Rodriguez Carballo OFM. W następnych dniach będą zgłębiane
poszczególne tematy: “Słuchając wezwania”, “W sercu braterstwa”, “Nadzieje i niepokoje świata”, “We wspólnym Kościele”. A

Jak się przewiduje, w tym spotkaniu będą uczestniczyć liczni
salezjanie i przedstawiciele innych grup Rodziny Salezjańskiej. Ks.
Ivo Coelho, radca generalny ds. formacji, będzie prowadzić jeden
z warsztatów popołudniowych, zaś kard. Óscar Andrés Rodríguez
Maradiaga, salezjanin, arcybiskup Tegucigalpa, będzie prelegentem w piątek, 18 września.
Za: www.infoans.org

CARLISLE – WPROWADZENIE IKONY JASNOGORSKIEJ

niosłą rolę Matki Bożej w życiu Kościoła i Narodu polskiego na
przestrzeni wieków.

________________________________________________________________________________________________________

Radosnym wydarzeniem dla polskiej wspólnoty w Carlisle oraz
parafii angielskiej, z którą od wielu już lat łączy nas wspólne miejsce kultu, było uroczyste wprowadzenie do Świątyni a następnie
przekazanie i zainstalowanie w niej ikony Matki Bożej Częstochowskiej.
Obraz Królowej Polski zamówiony przez wspólnotę polską odebrał na Jasnej Górze proboszcz parafii angielskiej – Canon John
Watson. W minioną niedziele proboszcz miejsca Fr. John wraz z
duszpasterzem polonijnym ks. Romanem powitał a następnie
poświecił i wprowadził Ikonę do Świątyni. Kulminacyjnym punktem uroczystości była angielsko-polska Msza święta, której przewodniczył i wygłosił okolicznościową homilię proboszcz polskiej
parafii ks. Roman Kossakowski SChr. W homilii podkreślono do-
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Na zakończenie uroczystości Fr. John zwracając się do zebranych
podkreślił swoją radość ze współpracy, jaka wywiązała się pomiędzy obu wspólnotami. Podkreślił też wielki wkład wspólnoty
polskiej wraz z jej duszpasterzem w budowanie dobrych relacji.
Nawiązał do wcześniejszych wydarzeń tj. sprowadzenia relikwii
św. Jana Pawła II oraz powstania Kaplicy Miłosierdzia nazywanej
przez wielu polską. Canon John Watson jeszcze raz podziękował
ks. Romanowi za wystąpienie do ks. Kardynała Stanisława Dziwisza z prośbą o przekazanie relikwii I-ego stopnia (krew) św. Jana
Pawła II.

W swoim wystąpieniu kilkakrotnie podkreślił wielką radość i
wdzięczność za ogromne zaangażowanie Polaków w życie lokalnej wspólnoty. Kończąc nawiązał do długoletniej opieki duszpasterskiej, którą otaczają polską wspólnotę w Carlisle Księża Chrystusowcy. Miłym akcentem było odniesienie do zawołania biskupiego sługi Bożego kard. Augusta Hlonda „Da mihi animas, caetera tolle” (Daj mi dusze, resztę zabierz) a życzeniami dalsza owocna współpraca i dążenie do jedności co znów było nawiązaniem
do słów naszego Założyciela – „Ut unum sint”. ks. Roman Kossakowski SCh
Za: www.chrystusowcy.pl

____________________________________________________________________________________________________________________

W ARGENTYNIE NAGRODZONO

postać św. Maksymiliana Kolbe – polskiego męczennika obozu Auschwitz.

MUSICAL O ŚW. MAKSYMILIANIE
Dnia 31 sierpnia 2015 r. w „Złotym Salonie” Pałacu Parlamentu Miasta Buenos
Aires – Stolicy Argentyny, posłanka Victoria Morales Gorleri – Prezydent Komisji
Wychowania, Wiedzy i Technologi – udekorowała Nagrodą Kultury musical „Kolbe
– Solo el Amor crea” („Kolbe – Tylko Miłość jest Twórcza”) – dzieło muzycznowokalne pod dyrekcją Carlos Abregu i
Angel Mahler.
Po przywitaniu oficjalnym władz kościelnych, świeckich i zebranych gości w Salonie Parlamentu, głos zabrał o. Jerzy Jacek
Twaróg OFM – rektor polskiej misji katolickiej w Argentynie, który przedstawił

W uroczystości wzięli udział autorzy i
artyści musicalu, którzy wcielili się w postacie historii, która opowiada o życiu i
męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana
Marii Kolbego, kapłana, zakonnika i męczennika obozu koncentracyjnego Auschwitz w czasie II wojny światowej. W
czasie wieczoru w Parlamencie artyści
wykonali kilka utworów wokalnych ze
scen musicalu. Na zakończenie uroczysto-

ści artysci musicalu „Kolbe…” wykonali
hymn ŚDM 2016 – „Błogosławieni miłosierni” w wersji hiszpańskiej.
„Kolbe – Solo el Amor crea” – to musical,
który powstał w Buenos Aires w 1999 r. W
ostatnich latach występował na wielu
scenach teatralnych na terenie całej Argentyny i uczestniczył w Światowych
Dniach Młodzieży w Madrycie (2011) i w
Rio de Janeiro (2013). W przyszłym roku
2016 musical „Kolbe” z Buenos Aires zaśpiewa w Krakowie hymn Światowych Dni
Młodzieży: „Bienaventurados, misericordiosos” („Błogosławieni Miłosierni”). O.
Jerzy Jacek Twarog OFM - Rektor Polskiej
Misji Katolickiej w Argentynie
Za: www.franciszkanie.pl

________________________________________________________________________________________________________
efektu cieplarnianego. Ten zaś skutkuje ekstremalnymi zmianami
zjawiskami pogodowymi (przykład ostatniego tajfunu w Myanmarze czy suszy w Polsce) oraz podnoszeniem się wysokości
oceanów (zagrożenie dla istnienia wielu wysp).

JEZUICI W AZJI WPROWADZAJĄ EKOPODATEK
Jezuici z prowincji zgromadzonych w Konferencji Azji i Pacyfiku
przyjęli wewnętrzny podatek ekologiczny. Każdy jezuita lub
współpracownik Towarzystwa Jezusowego podróżujący samolotem zobowiązany będzie do wpłacenia 5 dolarów na fundusz
odnowy lasów w Kambodży, Indonezji i Filipinach.

Problem szczególnie mocno doświadcza warstwy społeczne, do
których ze swoją pracą charytatywną i duszpasterską docierają
jezuici. W swoim oświadczeniu Konferencja Azji i Pacyfiku zauważa, że transport lotniczy jest przyczyną ok. 4-9 % zmian klimatycznych na świecie, jest jednak niezbędny w sprawnym funkcjonowaniu rozlokowanych w dużych odległościach od siebie placówek jezuickich.

Jednym z fundamentów jezuickiego powołania jest praca na
rzecz przywracania i umacniania sprawiedliwości społecznej. W
konserwatywnych katolickich środowiskach Europy i USA ostatnia papieska encyklika o tematyce ekologicznej wzbudziła liczne
kontrowersje. Jednak w odbiorze wiernych z Afryki, Ameryki
Łacińskiej oraz przede wszystkim Azji „ekologiczne nawrócenie”
świata w sposób fundamentalny wiąże się z ich własnym dobrobytem, a wręcz możliwością przeżycia.

Autorzy deklaracji piszą: „Rozeznając, iż nasza misja wymaga od
wielu z nas częstych przelotów związanych z pracą na rzecz większej sprawiedliwości społecznej, nasza konferencja stworzyła
wewnętrzny program walki z nadmierną emisją CO2. (…) Poprosiliśmy wszystkich jezuitów oraz naszych partnerów o udział w
schemacie, wedle którego wpłacać będziemy 5 dolarów za każdy
wykonany przelot. Pieniądze przeznaczone zostaną na fundusz
na rzecz akcji odnawiania lasów, podjętej przez grupy młodzieżowe w wiejskich regionach Kambodży, Indonezji i Filipin.
Za: www.jezuici.pl

Wśród zagrożeń najbardziej dotykających najniższe warstwy
społeczeństw azjatyckich jest masowa wycinka lasów. Gigantyczne korporacje wykorzystują uzależnienie lokalnych rządów od
finansowania międzynarodowego i w łatwy sposób bogacą się na
zasobach naturalnych azjatyckich państw. Prowadzona na masową skalę destrukcja lasów prowadzi zaś do pogłębienia się
____________________________________________________________________________________________________________________

SPOTKANIE KOMITETU
PRZYGOTOWUJĄCEGO KAPITUŁĘ JEZUITÓW
Coetus Praevius – pod tym łacińskim
terminem kryje się nazwa specjalnego

komitetu przygotowawczego, który w
zgodzie z Konstytucjami Towarzystwa
Jezusowego wyłoniony został celem
organizacji 36. Kongregacji Generalnej.
Pierwszy zjazd komitetu odbył się w Rzymie w dniach 31 sierpnia – 12 września.
Jego członkowie to o. Adolfo Nicolas SJ
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(obecny ojciec generalny), o. Douglad
Marcoulier z Kurii Generalnej oraz po
dwóch reprezentantów z każdej jezuickiej
Konferencji – Afryki i Madagaskaru, Ameryki Łacińskiej, Kanady i USA, Południowej
Azji oraz Europy.
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Kongregacja zwołana została w związku z
zapowiedzią ustąpienia o. Nicolasa. Wybór nowego przełożonego to jeden z
dwóch powodów powołania Kongregacji.
Drugim, zgodnie z Konstytucjami, może
być omówienie spraw „o skutkach dalekosiężnych i wielkiej wagi. Jak zgodnie

powtarzają uczestnicy poprzednich Kongregacji Generalnych, są one zawsze
wspaniałym i jednoczącym współbraci
doświadczeniem. Z historycznego punktu
widzenia Kongregacje często przynosiły
Jezuitom przełomy i istotne zmiany. 6.
zgromadzenie dało jezuitom obowiązek

modlitwy przez co najmniej godzinę
dziennie oraz zobligowało ich do corocznego uczestnictwa w 8-dniowych rekolekcjach. W trakcie 34. Kongregacji podkreślono znaczenie jezuickiej misji „posługi wiary i promocji sprawiedliwości”.
Za: www.jezuici.pl

________________________________________________________________________________________________________

o wydawanych książkach przez ks. Scalabriniego. Być może te
wspomnienia założyciela Salezjanów i rekomendacje sprawiły, że
ten w dwa lata później został biskupem”.

NAJNOWSZE DZIECKO SALEZJANÓW W NIEMCZECH
Niemiecki Köln (Kolonia) według Google Maps znajduje się 1093
km od Krakowa, 1346 km od Przemyśla a od Pogrzebienia 989
km. To miasto znajdujące się w zachodnich Niemczech. Jest
czwartym co do wielkości miastem i jednym z najważniejszych
historycznych ośrodków kultu religijnego w Europie. Kolonia jest
jedną z najstarszych wszechnic w Niemczech, w którym kształci
się ok. 44 tys. studentów oraz najważniejszym gospodarczym,
kulturalnym i historycznym miastem Nadrenii.

Na zakończenie celebracji ks. Dariusz Bartocha, inspektor skierował do zebranych swoje słowo. „Rozumiem, że nie będziemy tak
dobrzy jak Skalabrianie. Jednak bardzo proszę, abyście nas przyjęli jako synów księdza Bosko, który miał wielkie włoskie serce”.
Owacja zebranych wiernych, była nie tylko entuzjastyczną reakcją
na usłyszane słowa, ale jednocześnie odpowiedzią, że tak właśnie
się stanie. Zgromadzona zaś młodzież usłyszała: „Salezjanie wam
pomogą i oczywiście jesteście zaproszeni do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży”.

Od 1950 roku działalność duszpasterską prowadzili tam ojcowie
Skalabrinianie (Misjonarze św. Karola Boromeusza). Zgromadzenie założył w roku 1887 biskup Piacenzy Giovanni B. Scalabrini,
aby procowali wśród włoskich emigrantów. Według danych
statystycznych obecnie Włoska Misja Katolicka w Niemczech liczy
35 tysięcy wiernych, z czego w samej Kolonii jest ich około 20
tysięcy. Kryzys powołań, który drastycznie dopadł wiele zgromadzeń sprawił iż Skalabrinianie nie mogli dalej posługiwać w pięknym niemieckim mieście. Rozesłali więc prośby do wielu zgromadzeń zakonnych, które mogły by kontynuować ich misję.
Dzięki staraniom Salezjanów pracujących w Niemczech, oraz
rozmowom z miejscowym biskupem i niemieckim inspektorem
ks. inspektor Dariusz Bartocha, po opiniach Rady Inspektorialnej,
podjął decyzję, abyśmy dalej poprowadzili parafię i ogarnęli
duszpasterską posługą mieszkających tam Włochów.

W nowo otwartej placówce w Kolonii będą pracowali: Ks. Adam
Uroczystego objęcia misji dokonano 30 sierpnia b.r, w obecności
Nyk, ks. Janusz Kasza i ks. Piotr Szeląg. Życzymy im, aby ich poo. Gildo Baggio, Radcy Generalnego Skalabrinianów, o. Valerio
sługa była owocna dla włoskich i niemieckich wiernych, którzy
Farronato, odchodzącego proboszcz Misji, ks. Dariusza Bartochy,
będą doświadczali tym razem duchowości salezjańskiej. Już teraz
krakowskiego inspektora Salezjanów oraz ks. Adama Nyka, obejopowiadają o wielkiej życzliwości wszystkich, z którymi podejmumującego
funkcję
nowego
proboszcza
misji.
ją współpracę. Atmosfera spotkania po zakończonej celebracji w
Uroczystej mszy świętej przewodniczył wikariusz biskupi dla misji
kościele oraz wymiana wzajemnych życzliwości, dają nadzieję
obcojęzycznych Monsinior Markus Hoffmann. Koncelebrowało ją
owocnej pracy salezjańskiej w Köln. Ks. Andrzej Gołębiowski
wielu kapłanów przybyłych na uroczystość. W homilii o. Gildo
Za: www.sdb.org.pl
Baggio, Radca Generalny Skalabrinianów, wspominał postać
księdza Bosko, który „pisząc listy do Papieża Piusa IX, wspominał
____________________________________________________________________________________________________________________
Rugunda oraz ministrów zaangażowanych w przygotowania do wizyty Papieża
Franciszka, planowanej na listopad tego
roku. Ojciec Święty odbędzie wtedy apostolską podróż do Ugandy i Centralnej
Republiki Afryki.

FRANCISZKANIE Z KRAKOWA
BUDUJĄ SANKTUARIUM W MUNYONYO
Na początku maja w ugandyjskim Munyonyo miało miejsce wbicie pierwszej
łopaty, symbolizujące początek prac
budowlanych przy drugim w kraju Sanktuarium Męczenników Ugandyjskich.
Od tego momentu to wielkie przedsięwzięcie powstaje na naszych oczach.
Gospodarzami tego miejsca przed kilku
laty zostali franciszkanie z Krakowskiej
Prownicji franciszkanów (OFMConv).

Na początku września Arcybiskup Kampali
Cyprian Kizito Lwanga oraz Nuncjusz
Apostolski abp Michael Blume przyjęli w
Munyonyo premiera Ugandy – Ruhakana
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Franciszkanie pracujący w Munyonyo
mają nadzieję, że Papież odwiedzi także
powstające sanktuarium i poświęci kamień węgielny pod jego budowę. Na razie
nie ma oficjalnych informacji na temat
programu pielgrzymki, ale bracia z Munyonyo ufają, że Ojciec Święty zawita także
do nich.
Za: www.franciszkanie.pl
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Zapowiedzi wydarzeń

PRZYPOMNIENIE
O PIELGRZYMCE NA JASNĄ GÓRĘ
Już 26 września br. (sobota) – w Roku
Życia Konsekrowanego – świętować
będziemy wspomnienie świętych męczenników życia konsekrowanego.
Główne uroczystości odbędą się na
Jasnej Górze.
godz. 10.00 – Święci żyją świętymi i pragną świętości (św. Jan Paweł II) – Modlitwa o świętość życia osób konsekrowanych i za wszystkich do których są posłani
(Archikatedra Częstochowska)
godz. 11.00 – Świadkowie drogi
PERFECTAE CARITATIS – Pielgrzymka
wdzięczności Bogu za świętych i męczenników życia konsekrowanego (Archikatedra Częstochowska – Jasna Góra)
godz. 12.15 – EUCHARYSTIA (Bazylika
Jasnogórska) – Nuncjusz Apostolski abp
Celestino Migliore
Zapraszamy do udziału w pielgrzymce!
1. Sobotnia msza z formularza o męczennikach – dlatego Kapłanów prosimy o
zabranie ze sobą alb oraz stuł (koloru
czerwonego).
2. Sobotnie obchody rozpoczynają się w
Katedrze – nie ma tam jednak miejsc
parkingowych, dlatego autokary należy
zostawić na parkingach Jasnej Góry.
3. Wszyscy (każda grupa, instytut) zaproszeni są zabrania ze sobą obrazów świętych męczenników życia konsekrowanego (proponowany format A3). Przedstawiciele poszczególnych grup będą je
nieśli w pielgrzymce na Jasna Górę –
porządek procesji zostanie podany pod
koniec nabożeństwa w Katedrze.

UMRZEĆ Z NADZIEI
MODLITWA ZA UCHODŹCÓW
W odpowiedzi na apel papieża Franciszka, z inicjatywy środowisk świeckich katolików – m.in. redakcji DEON.pl
– 23 września w trzech miastach Polski
odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne w intencji uchodźców. Modlitwie
przewodniczyć będą miejscowi biskupi.
Treść
nabożeństwa
zatytułowanego
„Umrzeć z nadziei. Modlitwa za uchodźców, którzy zginęli w drodze do Europy”
przygotowała Wspólnota Sant`Egidio.
Będziemy w nim wymieniać imiona i
historie uchodźców, którzy w ostatnich
miesiącach zginęli podczas rozpaczliwych

prób wydostania się z miejsc ogarniętych
wojną. Polecimy też Bogu nasze siostry i
naszych braci, którzy już dotarli lub przybędą do Europy. Będziemy prosić o Boże
błogosławieństwo dla nich oraz o wyobraźnię miłosierdzia dla nas. W liturgii
słowa wezmą udział także uchodźcy,
dlatego nasze nabożeństwa będą znakiem solidarności nie tylko z ludźmi, którzy dopiero chcą wśród nas znaleźć
schronienie, ale również z tymi, którzy są
już pomiędzy nami.

Spotkajmy się w środowy wieczór 23
września w Krakowie, Poznaniu i Warszawie. W stolicy, w kościele św. Marcina,
nabożeństwu przewodniczyć będzie bp
Michał Janocha. Kraków zaprasza do
bazyliki Świętej Trójcy (kościół ojców
dominikanów), gdzie celebrację poprowadzi bp Grzegorz Ryś. W kościele św.
Wojciecha w Poznaniu wraz z uchodźcami i poznaniakami pomodli się bp Damian Bryl. Po nabożeństwach odbędą się
spotkania, podczas których można będzie
wspólnie zastanowić się, jaką pomoc
możemy dać uchodźcom z Syrii i innych
miejsc ogarniętych wojną.
Zachęcamy wszystkich do wspólnej,
równoległej modlitwy 23 września także
w innych diecezjach, w innych miejscowościach. Pomoże nam ona dostrzec, że –
jak powiedział bp Krzysztof Zadarko –
„dziś Chrystus ma twarz uchodźcy”. Modlitwę warto połączyć z dyskusją, jak
realnie można w danym miejscu pomóc
uchodźcom. Scenariusz warszawskiego
nabożeństwa i wszystkie dalsze szczegółowe informacje zostaną wkrótce udostępnione w internecie.
WARSZAWA:
kościół św. Marcina
ul. Piwna 9/11
godz. 19.30
KRAKÓW
bazylika Świętej Trójcy
ul. Stolarska 12
godz. 20.30
POZNAŃ:
kościół św. Wojciecha
Wzgórze św. Wojciecha 1
godz. 19.30
Za: www.jezuici.pl
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RAPORT JASNOGÓRSKI 2016
ZAPROSZENIE NA SERIĘ DEBAT
„Pierwsza debata z cyklu ‚Raport jasnogórski 2016’ odbędzie się w niedzielę, 27
września na Jasnej Górze. Jest to nowa
inicjatywa Zakonu Paulinów. Dziewięciomiesięczna modlitwa i towarzyszące jej
dysputy jasnogórskie mają być przygotowaniem do przeżycia 1050. rocznicy
Chrztu Polski, przez refleksję nad treściami poszczególnych Ślubów Jasnogórskich. Pierwsza debata w niedzielę, 27
września odbędzie się pod hasłem: ‚Wierność Bogu, krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego Pasterzom’. Dyskutantami
będą: abp Marek Jędraszewski, metropolita łódzki, zastępca przewodniczącego
Konferencji Episkopatu Polski; Anna Rastawicka, członkini Instytutu Prymasowskiego Ślubów Narodu; Joanna Banasiuk,
doktor nauk prawnych i Marek Jurek,
poseł do Parlamentu Europejskiego.
Całość poprowadzi Jan Pospieszalski,
dziennikarz i publicysta.
Plan uroczystości:
18.30 – Msza św. – przewodniczy abp
Wacław Depo, metropolita częstochowski
19.30 – Debata pierwsza z cyklu: ‚Raport
Jasnogórski 2016’, Sala Rycerska
21.00 – Apel Jasnogórski pod przewodnictwem abpa Marka Jędraszewskiego,
Kaplica Matki Bożej.
Debaty odbywać się będą przez kolejne
dziewięć miesięcy: 27 września, 24 października, 22 listopada, 20 grudnia, 24
stycznia, 21 lutego, 20 marca, 17 kwietnia
i 1 maja.
Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli:
– Prezydent RP Andrzej Duda
– Konferencja Episkopatu Polski
– metropolita częstochowski abp Wacław
Depo
– generał Zakonu Paulinów o. Arnold
Chrapkowski
– Instytut Prymasa Wyszyńskiego
Organizatorzy proszą o potwierdzenie
przybycia do dn. 25 września na adres:
biblmar@jasnagora.pl lub pod nr tel. 34
3777439 (9.00-15.00).
oprac. BPJG
Słowo przeora Jasnej Góry o. Mariana
Waligóry:
Szanowni Państwo,
Czcigodni Księża i Ojcowie, Czcigodne
Siostry i Bracia,
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Jasna Góra powraca do wielowiekowej
tradycji dysput teologicznych na Sali
Rycerskiej. W 50 lat po Millenium chrztu
Polski pragniemy podjąć refleksję nad
programem zawartym w Ślubach Jasnogórskich Prymasa Tysiąclecia. Przygotowywane przez nas wydarzenie nosi tytuł:
RAPORT JASNOGÓRSKI 2016.
Dziewięcioletnia nowenna przed rokiem
1966 przygotowywała Kościół i Naród do
odnowy moralnej i życia chrześcijańskiego. Dziewięciomiesięczna modlitwa i
dysputa jasnogórska ma nas przygotować
do przeżycia 1050. rocznicy chrztu, przez
refleksję nad treściami poszczególnych
ślubów jasnogórskich. Chcemy także

opowiedzieć te treści nowym językiem.
Zastanawiać się będziemy nad ich aktualnością w życiu Polaków i w Kościele XXI
wieku. W ten sposób – mamy nadzieję –
powstanie Raport Jasnogórski 2016.
Inspiracją dla nas są słowa św. Jana Pawła
II: ‚Ludzie współcześni są szczególnie
wrażliwi na godność osoby, na jej prawa.
Ślubowanie jasnogórskie mieści w sobie
także, rzec można polską kartę praw
człowieka’ (Castel Gandolfo, 26 sierpnia
1990).
Debatować będziemy przez dziewięć
miesięcy (27 września, 24 października, 22
listopada, 20 grudnia, 24 stycznia, 21

lutego, 20 marca, 17 kwietnia, 1 maja).
Dyskutanci ze świata Kościoła, nauki i
kultury, prowadzeni przez red. Jana Pospieszalskiego spotykać się będą na Jasnej Górze w obecności widowni i zaproszonych gości. Dyskusja będzie rejestrowana, a następnie udostępniana szerokiemu gronu odbiorców poprzez Internet,
stacje radiowe i telewizyjne. Intencją
organizatorów jest wywołanie szerokiej
refleksji, zainspirowanej naszymi debatami. Każde spotkanie poprzedzone będzie modlitwą w intencjach Ojczyzny.
Serdecznie zapraszamy!
przeor Jasnej Góry
o. Marian Waligóra
Za: www.jasnagora.com

PIELGRZYMKA BRACI ZAKONNYCH NA JASNĄ GÓRĘ
XXXIII PIELGRZYMKA BRACI ZAKONNYCH
Jasna Góra 19-20 października 2015r.
Temat:

KIM JESTEM DLA KOŚCIOŁA ?
19 października /poniedziałek/
9:15 Jutrznia – przewodniczą Bracia Pallotyni
9:30 Konferencja – Aula o.Kordeckiego –
prowadzi Ekscelencja ks.bp. Łukasz Buzun
OPSPPE
11:00 Msza św. – w Kaplicy M.B. – przewodniczy i homilię wygłosi Ekscelencja
ks.bp.Łukasz Buzun OPSPPE
-oprawa – Bracia Paulini
13:00 Obiad (we własnym zakresie)
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego –
Bracia Saletyni

Droga Krzyżowa - rozważania stacji –
Bracia Bernardyni Z Bazyliki do Stacji I Bracia Paulini, do Stacji II - Bracia Salezjanie i Michalici, do Stacji III - Bracia Filipini i
Pasjoniści, do Stacji IV - Bracia Sercanie i
Bracia Serca Jezusowego, do stacji V Bracia Bernardyni i Dominikanie, do Stacji
VI - Bracia Kamilianie i Bonifratrzy, do
Stacji VII - Bracia Albertyni i B. Chrystusa
Cierpiącego, do Stacji VIII - Bracia Werbiści
i Jezuici, do Stacji IX - Bracia Karmelici i
Franciszkanie, do Stacji X - Bracia Salwatorianie i Franciszkanie Brązowi, do Stacji XI
- Bracia Benedyktyni i Cystersi, do Stacji
XII -Bracia Oblaci i Marianie, do Stacji XIII Bracia Orioniści i Chrystusowcy, do Stacji
XIV - Bracia Klaretyni i Pasjoniści, do Bazyliki - Bracia Paulini.
- wspólna fotografia
16:30 spotkanie przy kawie ( Dom Pielgrzyma)
Kolacja ( we własnym zakresie)

19:00 Nabożeństwo październikowe Różaniec
21:00 Apel Jasnogórski – prowadzi br.
Izaak Kapała OSB, przeor Opactwa Benedyktynów z Lubinia, członek Konsulty
WPZM, przewodniczący Komisji Braci
Zakonnych .

20 października/wtorek/
9:15 Jutrznia Bracia Benedyktyni
9:00 Konferencja – Aula o.Kordeckiego –
o.Opat Szymon Hiżycki OSB z Tyńca
11:00 Msza św. + homilia - przewodniczy
o.Opat Szymon Hiżycki OSB z Tyńca
Oprawa – Bracia Paulini. Po Mszy św. –
dla chętnych oprowadzenie.
Informacja : Doba Hotelowa w Domu
Pielgrzyma trwa do godz. 13:00
Br. Izaak Kapała OSB

Odeszli do Pana
ŚP. GRAŻYNA (ULA) RUCHLEWICZ
Współzałożycielka Świeckiego Instytutu Maryi Służebnicy Pańskiej
W dniu 12 września br., we wspomnienie
Najśw. Imienia Maryi, odeszła do Pana
Grażyna (Ula) Ruchlewicz, bliska współpracowniczka ks. Tadeusza Dajczera i ks.
Andrzeja Buczela. Ula od samego początku była głęboko zaangażowana w Ruch
Rodzin Nazaretańskich, między innymi w
przygotowywanie pierwszych materiałów
formacyjnych.
Była współzałożycielką grupy kobiet,
które pragnęły radykalnie naśladować

wzór Matki Bożej, poświęcając się Bogu
przez praktykę rad ewangelicznych w
świecie i służbę na rzecz tych, którzy chcą
podążać ku komunii z Chrystusem przez
komunię z Maryją.
Grupa ta przekształciła się z czasem w
Świecki Instytut Maryi Służebnicy Pańskiej, którego Ula była pierwszą przełożoną. Jej życie odzwieciedliło wzór Nazaretu: było ciche i ukryte, przeniknięte bliskością Chrystusa i Maryi. Jej nagłe odej-
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ście napełniło bólem nasze serca, ale
pociesza nas głęboka ufność, że dziś jest
już w domu Ojca razem ze swoim Oblubieńcem i najlepszą Matką. Zapewniamy
o naszej pamięci i modlitwie członkinie
Instytutu, rodzinę i przyjaciół.
W imieniu Ruchu Rodzin Nazaretańskich
Ks. Dariusz Kowalczyk, Moderator Krajowy
i
członkowie
Koordynacji
Krajowej
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ŚP. O. PROF. HONORAT CZESŁAW GIL (1934-2015) OCD
W wieku 80 lat zmarł 12 września w klasztorze karmelitów bosych w Wadowicach
o. dr hab. Honorat Czesław Gil OCD, historyk Kościoła i zakonu, wydawca pism i
autor naukowej biografii św. Rafała Kalinowskiego OCD oraz wicepostulator w
procesie beatyfikacyjnym bł. Alfonsa
Mazurka OCD.

cym tam do końca minionego stulecia
Niższym Seminarium Duchownym –
Liceum im. św. Rafała Kalinowskiego. Był
także wykładowcą historii Kościoła i zakonu w Wyższym Seminarium Duchownym Karmelitów Bosych w Krakowie.

Bibliografia zmarłego zakonnika obejmuje 107 artykułów, rozpraw i książek naukowych z historii Kościoła, zakonu i hagiografii. Był autorem licznych artykułów,
publikowanych w lokalnej prasie parafialnej i innych czasopismach.
Pochodzący z Kidałowic k. Jarosławia na
Podkarpaciu Czesław Gil urodził się 11
października 1934 r. W 1952 roku złożył
śluby w Czernej k. Krakowa. Święcenia
kapłańskie przyjął w Krakowie 16 maja
1959 r. Ukończył historię Kościoła na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w
1962, po czym studiował na Wydziale
Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu
Jagiellońskiego i w 1968 uzyskał na KULtytuł doktorski jako historyk Kościoła.
Osiadł w klasztorze karmelitów bosych w
Wadowicach, w którym przebywał do
śmierci jako nauczyciel historii w istnieją-

Prowadził kwerendy historyczne, ogłaszał
liczne artykuły i rozprawy z historii Karmelu Terezjańskiego w Polsce, współpracował z Postulacją Generalną Zakonu w
procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym św. Rafała Kalinowskiego i stał się
propagatorem jego kultu. Jego książki o
tym polskim świętym przetłumaczono na
wiele języków. W r. 1991 o. Honorat uzy-

skał tytuł doktora habilitowanego w zakresie historii Kościoła czasów najnowszych na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
O. dr hab. Szczepan T. Praśkiewicz OCD,
następca zmarłego jako postulator zakonu w Polsce, przyznaje, że bez zaangażowania śp. o. Gila, nie doszłaby do skutku
ani kanonizacja św. Rafała, ani beatyfikacja bł. Alfonsa Mazurka OCD. „Nie rozpoczęto by też procesu beatyfikacyjnego
sługi Bożej Teresy Marchockiej OCD. W
przypadku św. Rafała o. Honorat wydał
jego pisma i opracował naukową biografię, w przypadku bł. Alfonsa był wicepostulatorem, a gdy chodzi o matkę Marchocką, prezesem komisji historycznej” –
wymienia karmelita. Dodał, że „zmarły był
przykładnym zakonnikiem, wiernym
wspólnotowemu i modlitewnemu wymiarowi karmelitańskiego charyzmatu”.
Pogrzeb zasłużonego zakonnika odbywa
się w karmelitańskim sanktuarium św.
Józefa w Wadowicach we wtorek 15
września o godz. 11.00. Ciało zmarłego
spocznie w kwaterze karmelitańskiej
wadowickiego cmentarza parafialnego
Za: www.deon.pl

ŚP. O. BOGUSŁAW PIECHUTA (1946-2015) OFMCap
Dnia 8 września 2015w wieku 69. lat, 50.
roku życia zakonnego i 44. Kapłaństwa
odszedł do Pana br. Bogusław Piechuta
OFMCap kapłan Zakonu Braci Mniejszych
Kapucynów
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w
czwartek, 10 września, w Tenczynie (Nieszpory i różaniec w intencji Zmarłego oraz
Msza Święta pożegnalna), a następnie w
piątek, 11 września, w Stalowej Woli
(Msza Święta pogrzebowa, a po niej pochowanie ciała w kapucyńskim grobowcu
na cmentarzu rozwadowskim)

latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku
aktywny działacz patriotyczny i duszpasterz ludzi pracy.
Od 1982 r. współpracownik i opiekun
podziemnych struktur Solidarności w
Krośnie za co był prześladowany przez
władze ludowe.

Numizmatyk oraz twórca młodzieżowych
zespołów
wokalno-instrumentalnych.
Rozmiłowany w postaci św. Ojca Pio.
Zrzeszał i prowadzi ludzi zachwyconych
życiem i duchowością stygmatyka z Pietrelciny. Pełnił funkcję Asystenta Prowincjalnego Grup Modlitwy św. Ojca Pio. Do
końca życia bardzo aktywny, niestrudzenie służył bliźnim.
Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę
naszą śmierć cielesną, której żaden człowiek żywy uniknąć nie może. Biada tym,
którzy umierają w grzechach śmiertelnych;
Błogosławieni ci, których śmierć zastanie w
Twej najświętszej woli...
Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja
Krakowska

Br. Bogusław Piechuta, ur. 23 listopada
1946,nowicjat rozpoczął 30 sierpnia
1964r. a zwieńczył go złożeniem pierwszej profesji zakonnej dnia 31 sierpnia
1965r. Profesję wieczystą złożył w 1969r. a
święcenia kapłańskie przyjął w 1971 r. W
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