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28. PIELGRZYMKA RADIA MARYJA NA JASNĄ GÓRĘ 
 

 
 
 

28. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja trwa na Jasnej Górze 
w niedzielę, 14 lipca. Na placu jasnogórskim modli się ok. 100 
tys. słuchaczy toruńskiej rozgłośni, a także widzów Telewizji 
Trwam z kraju i zagranicy oraz sympatyków dzieł powstałych 
wokół Radia Maryja. To najliczniejsza pielgrzymka w ciągu 
roku na Jasnej Górze. Hasłem tegorocznego spotkania są 
słowa, wypowiedziane przez św. Jana Pawła II: „Niech zstąpi 
Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Gościem piel-
grzymki jest premier RP Mateusz Morawiecki.  
 
Tegoroczne modlitewne spotkanie jest przebłaganiem za 
zniewagi, bluźnierstwa i świętokradztwa przeciw Bogu i Matce 
Najświętszej.  
 

Centralnym punktem uroczystości jest Msza św. o godz. 11.00 
na jasnogórskim Szczycie pod przewodnictwem bpa Ignacego 
Deca, ordynariusza diecezji świdnickiej.  
 
Mszę św. koncelebrują polscy biskupi. Na wspólnej modlitwie 
zgromadzili się członkowie rządu RP na czele z premierem 
Mateuszem Morawieckim, marszałek Senatu RP Stanisław 
Karczewski z małżonką, parlamentarzyści Sejmu i Senatu oraz 
przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, samorządowcy, 
przedstawiciele władz wojewódzkich z wojewodą śląskim, 
przedstawiciele równych organizacji kościelnych i społecz-
nych, kapłani, osoby życia konsekrowanego, ojcowie redemp-
toryści, siostry zakonne i świeccy pracownicy, którzy posługują 
w Radio Maryja i TV Trwam. Obecni są: generał Zakonu Pau-
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linów o. Arnold Chrapkowski i dyrektor Radia Maryja o. Tade-
usz Rydzyk.  
 
W imieniu ojców paulinów wiernych powitał o. Ma-
rian Waligóra, przeor Jasnej Góry: „Bóg zapłać za to pielgrzy-
mowanie, świadectwo wiary i dar modlitwy wynagradzającej za 
zniewagi, bluźnierstwa, świętokradztwa przeciw Bogu w Trójcy 
Jedynemu, przeciw Eucharystii, przeciw Maryi – naszej Matce 
i Królowej, a tego nie było na tej ziemi nawet w mrocznych 
czasach komunizmu – mówił o. Marian Waligóra – Ta 28. 
Pielgrzymka wielkiej Rodziny Radia Maryja, to ogromna łaska, 
ale też owoc waszej wielkiej oddanej pracy, posługi, za którą 
dziś z Wałów jasnogórskich wam dziękujemy. Bóg zapłać!”.  
 
W homilii bp Ignacy Dec zwrócił uwagę, że obecnie znajduje-
my się w rzeczywistości potopu ideologicznego, który zalewa 
Polskę od Zachodu.  
 
„Niespełna miesiąc temu, w dniu, gdy odbywała się tutaj co-
roczna pielgrzymka Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzie-
ci, ulicami Częstochowy przeszedł tzw. Marsz Równości, bę-
dący w istocie afirmacją demoralizacji i grzesznych zachowań 
środowisk LGBT, wspieranych przez ofensywę zagranicznych 
ośrodków usiłujących narzucić Polsce neopogańską ideologię 
gender. Środowiska te, będące w Polsce zaledwie nieznaczną 
mniejszością, nie mogą swoich celów osiągnąć metodami 
demokratycznymi, dlatego posługują się metodami drobnych 
kroków, tj. faktów dokonanych mających posłużyć za prece-
densy, jak również zuchwałymi prowokacjami” – wskazał ks. 
biskup.  
 
Ordynariusz diecezji świdnickiej akcentował, że od wielu lat 
Europa odcina się od korzeni chrześcijańskich. „Niektórzy 
europejscy politycy, którzy u nas mają swoich zwolenników, 
przestrzegają nas przed państwem wyznaniowym. Jednakże, 
jak się dobrze rozejrzymy, to zauważymy, że w wielu krajach 
Europy Zachodniej zapanowało państwo wyznaniowe, tyle 
tylko, że owym wyznaniem nie jest katolicyzm, ale ideologia 
lewicowo-liberalna, której częścią jest ideologia LGBT. Bogu 
dzięki – Polska jeszcze temu nie uległa. Piewcy nowego po-
rządku nie ustają jednak w wysiłkach, by i u nas nastała 
oświecona dyktatura politycznej poprawności” – zazna-
czył. (…) 
 
Po Komunii św. zabrzmiał Akt przebłagania i wynagrodze-
nia Maryi za bluźnierstwa, profanacje i wszystkie obelgi prze-
ciwko Jej świętemu imieniu.  
 
Zebrani wysłuchali także słów papieża Franciszka, które skie-
rował do wiernych zgromadzonych na Jasnej Górze podczas 
dzisiejszej modlitwy ‚Anioł Pański’ w Watykanie. Ojciec Święty 
pozdrowił zebranych, jak również wszystkich pielgrzymujących 
Polaków.  
 
List do uczestników 28. Pielgrzymki Radia Maryja skierował 
także prezydent RP Andrzej Duda. List odczytał minister Pa-
weł Mucha. „Rodzina Radia Maryja jest prawdziwą obywatel-
ską wspólnotą, której spoiwem jest przywiązanie do wartości 
chrześcijańskich i umiłowanie Ojczyzny. Są to dwa filary, na 
których od początków naszej państwowości opiera się nasza 
narodowa wspólnota” – napisał prezydent Andrzej Duda.  
 
„Dlatego jako prezydent Rzeczypospolitej chcę dzisiaj wyrazić 
moją wdzięczność za wszystkie lata służby Polsce, za pod-
trzymywanie ducha patriotyzmu, za krzewienie polskiej kultury 
i tradycji, za troskę o naszą przyszłość, wreszcie za olbrzymi 

wkład w utrzymanie łączności z naszymi Rodakami za granicą” 
– podkreślił Andrzej Duda.  
 
Prezydent zaznaczył też, że dziś jest wola budowania takiej 
Polski, „w której każdy może czuć się u siebie, w której wszy-
scy mogą w sprawiedliwy sposób korzystać z owoców swojej 
pracy, w której konstytucyjna ochrona rodziny jest rzeczywi-
ście realizowanym prawem. O to wszystko od lat upomina się 
Rodzina Radia Maryja, słuchając Polaków i pozwalając im się 
wypowiadać, mówiąc o potrzebach zwykłych ludzi, wskazując 
na wyzwania i zagrożenia, które przed nami stoją” – dodał.  
 
„Za ten mocny i wyrazisty głos w obronie wartości budujących 
naszą tożsamość i w obronie godności każdego człowieka 
chcę dziś raz jeszcze bardzo serdecznie podziękować” – napi-
sał prezydent.  
 
Na zakończenie Eucharystii do zebranych zwrócił się premier 
RP Mateusz Morawiecki. „Jasna Góra to jest miejsce niezwy-
kłe, miejsce żywej wiary i żywego patriotyzmu, miejsce, gdzie 
przez wieki obrona polskości zrosła się z obroną chrześcijań-
stwa, obroną naszej kultury, naszej tradycji. I ta obrona nas 
ukształtowała. Owoców tej walki nie wolno nam dzisiaj porzu-
cić. W dziejach Polski są momenty uprzywilejowane, i są miej-
sca uprzywilejowane. Jasna Góra jest takim miejscem” – mó-
wił Mateusz Morawiecki.  
 
Premier przypomniał trudne dzieje obrony polskości na prze-
strzeni wieków. „Jesteśmy dumni z tych naszych wielkich 
zmagań, one zawsze potwierdzały, że Polska, Polacy nie 
poddają się w walce o solidarność, o wolność, o wiarę, o 
chrześcijaństwo. Dlatego dziękuje wszystkim wam, drodzy 
pielgrzymi, drodzy Polacy, którzy macie odwagę walczyć o 
Polskę, wstawiać się za naszymi chrześcijańskimi wartościami. 
Bo taki dzisiaj jest czas, że to wymaga odwagi. Rdzeniem 
chrześcijaństwa, rdzeniem naszej wiary jest piękne łączenie 
tradycji, osiągnięć przeszłości z poszukiwaniem nowych dróg, 
bez ‘deptania przeszłości ołtarzy’, z poszukiwaniem nowości w 
tym trudnym, coraz bardziej skomplikowanym świecie”.  
 
„W każdej chwili, w każdym dniu wybieramy tę lepszą drogę, 
drogę ku silnej, pięknej, wielkiej Rzeczypospolitej. Ten wybór 
jest zawsze przed nami. Nie możemy z niego zejść, nie mo-
żemy z niego zejść na manowce. Bo jest też droga pośrednia 
– droga pusta, ponura, droga donikąd. Chcemy wszystkich 
tych, którzy są na takiej drodze, przyłączyć do nas” – mówił 
premier Morawiecki.  
 
„Polska musi być jednością. Chcemy zjednoczenia naszego 
całego narodu pod biało-czerwonym sztandarem” – podkreślał 
premier.  
 
„Przekonujemy się, jak ciężko jest rozpoznawać ścieżki spra-
wiedliwe w dzisiejszym skomplikowanym świecie, i jak ważne 
jest, żeby wiedzieć, w jaki sposób łączyć tę piękną, przepięk-
ną, najpiękniejszą polską tradycję wiary, wartości, wolności i 
solidarności z tym poszukiwaniem lepszych dróg ku przyszło-
ści” – mówił premier Morawiecki.  
 
„Wierzę głęboko, że starając się o lepsze życie każdego czło-
wieka tu na ziemi, zwłaszcza tu, w Polsce, jesteśmy bliżej 
nieba. Jesteśmy na drodze ku lepszej, sprawiedliwej, wielkiej 
Polsce. Niech ona będzie naszą latarnią i naszym zwycię-
stwem” – zakończył premier.  
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Przemówienie premiera Morawieckiego zebrani na placu ja-
snogórskim nagrodzili kilkakrotnie gromkimi brawami i skan-
dowaniem słów: „Dziękujemy… dziękujemy!”  
 
Przybyłym pielgrzymom podziękował o. Tadeusz Rydzyk, 
dyrektor Radia Maryja: „Dziękujemy Panu Bogu, dziękujemy 
wam wszystkim, że jesteście. Bez Was by tego nie było”.  
 
Oprawę muzyczną zapewnia Orkiestra Koncertowa „Victoria” z 
parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Warszawie Rembertowie 
pod dyr. Juliana Kwiatkowskiego. Orkiestra wystąpiła także 
z koncertem po Mszy św.  
 
*  
Przed Mszą św. do wiernych zwrócił się o. Tadeusz Rydzyk, 
dyrektor Radia Maryja, który akcentował, że idzie ku nam 
rewolucja przeciwko Panu Bogu i katolickiej Polsce. „Ta rewo-
lucja dotarła do Polski w sposób zmasowany. To nie jest żart, 
ale bardzo poważna sytuacja. Damy radę, jeżeli każdy z nas 
się weźmie do tego, aby jeszcze bardziej kochać Pana Jezusa 

i Matkę Najświętszą, by tę miłość, to, co jest w naszych ser-
cach, przekazać dzieciom i młodzieży. Wiek młodzieńczy jest 
trudny. Każdy z nas przechodził przez to. Ale właśnie wtedy tę 
miłość trzeba przekazać” – wskazał redemptorysta.  
 
Transmisje z pielgrzymki przeprowadziło Radio Mary-
ja i Telewizja Trwam.  
 
*  
Drugi dzień dzień modlitewnego spotkania Rodziny Radia 
Maryja na Jasnej Górze rozpoczął się już o godz. 8.00 od 
Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Ma-
ryi Panny. Następnie rozpoczęło się koncertowanie. Dla zgro-
madzonych na błoniach jasnogórskich zaśpiewali: Ma-
ciej Wróblewski oraz popularna piosenkarka Eleni. Kilka utwo-
rów wykonali również Aleksandra Novina-Chacińska oraz 
Remigiusz Łukomski.  
 
Przed rozpoczęciem Eucharystii bp Ignacy Dec poświęcił nowy 
wóz transmisyjny TV Trwam                Za: www.jasnagora.com  

 
 

 
 
 
 

  Wiadomości krajowe 
 
 

 

MISJONARZE OBLACI ZAKOŃCZYLI SPOTKANIE W OBRZE 
 

 
 
Eucharystią posłania zakończyło się 15 
lipca spotkanie międzykapitulne Zgro-
madzenia Misjonarzy Oblatów Maryi 

Niepokalanej. Skupiło blisko 60 zakonni-
ków, którzy w dniach 1- 13 lipca 2019 
roku, w Obrze koło Wolsztyna, dyskuto-

wali nad obecną sytuacją i przyszłością 
oblatów na świecie. 
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Mszę świętą pod przewodnictwem Ge-
nerała Zgromadzenia, o. Louisa Louge-
na OMI, koncelebrowali wszyscy 
uczestnicy spotkania. Przez ostatnie 
dwa tygodnie uważnie przyglądali się 
posłudze oblatów w każdym zakątku 
świata, by jeszcze lepiej przygotować się 
do planowanej na rok 2022 Kapituły 
Generalnej. Podczas homilii, o. Generał 
podkreślił ważną rolę, jaką w życiu obla-
tów pełni wspólnota. 
 
–  Życie wspólnotowe jest niesamowite, 
ale też trudne. Spoiwem tego życia 
powinna być wzajemna miłość, do której 
jesteśmy wezwani i która jest naszym 

powołaniem. Musimy być świadkami 
miłości wobec tych, do których jesteśmy 
posłani.  –  mówił o. Lougen OMI. W 
czasie mszy świętej dokonano także 
obrzędu umycia nóg. –  Jezus uczy nas, 
by przez ten gest z miłością i łagodno-
ścią oddać się wzajemnej służbie  – 
przypomniał oblatom ojciec Generał. 
 
Liturgia zakończyła się błogosławień-
stwem krzyżem oblackim założyciela 
rodziny zakonnej, św. Eugeniusza de 
Mazenoda. 
 
Spotkanie międzykapitulne zgromadziło 
członków administracji generalnej i 

przedstawicieli wszystkich prowincji 
zgromadzenia. Obrady odbywały się w 
Wyższym Seminarium Duchownym 
Misjonarzy Oblatów MN w Obrze, gdzie 
specjalnie w tym celu zmodernizowano 
salę konferencyjną. 
 
W dniu dzisiejszym nadarzyła się rów-
nież rzadka i wzruszająca okazja. 
Świeccy, związani z naszym charyzma-
tem, mogli ucałować krzyż oblacki św. 
Eugeniusza oraz otrzymali błogosła-
wieństwo z rąk o. Louisa Lougena OMI. 

                          Za: www.oblaci.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________

NOWY GENERAŁ CHRYSTUSOWCÓW 
 
Chrystusowcy zebrani na XIII Kapitule Generalnej wybrali 11 
lipca 2019 roku, w święto św. Benedykta opata, nowego prze-
łożonego generalnego. Został nim ks. Krzysztof Olejnik SChr, 
dotychczasowy prowincjał Prowincji pw. NSPJ w Wielkiej Bry-
tanii i Republice Irlandii. 
 

 
 
Ks. Krzysztof Olejnik SChr, urodził się 5 stycznia 1973 r. we 
Wrześni. Do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagra-
nicznej wstąpił 20 sierpnia 1994 r. Po odbyciu rocznego nowi-
cjatu, 29 września 1995 r. złożył pierwszą profesję zakonną w 
domu nowicjackim w Mórkowie. Profesję dozgonną złożył 30 
kwietnia 2000 r. w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 22 
maja 2001 r. w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu z rąk ks. 
abpa Juliusza Paetza. Po święceniach kapłańskich był kate-
chetą–spowiednikiem w Parafii pw. św. Michała Archanioła w 
Dobrzanach. W 2002 r. rozpoczął studia na Wydziale Teolo-
gicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 
2003-2004 odbył studia w Studium Poradnictwa Psychologicz-
nego i Psychoterapii dla Duchowieństwa. W latach 2004-2007 
był Socjuszem Magistra nowicjatu Towarzystwa Chrystusowe-
go w Mórkowie. W 2007 r. został skierowany do Prowincji pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa (Wielka Brytania i Irlandia) i 
pracował jako duszpasterz Polaków w: Moyraverty (Irlandia, 
2008-2011); Belfaście (Irlandia Północna, 2011-2013); Londo-
nie–Putney, (Anglia, 2013-2014); Hampton Hill (Anglia, 2014-
2016); Glasgow (Szkocja, 2016-2018). W latach 2012-2018 był 
wiceprowincjałem Prowincji Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
a w 2018 r. został przełożonym tej Prowincji. W 2013-2018 r. 
pełnił funkcję radnego generalnego Towarzystwa Chrystuso-
wego. Dnia 11 lipca 2019 r. XIII Kapituła Generalna wybrała ks. 

Krzysztofa Olejnika SChr na urząd przełożonego generalnego 
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. 
 
Po wyborze nowy przełożony generalny udał się do kaplicy 
Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu. 
Tam złożył wobec zgromadzonych współbraci przepisane pra-
wem wyznanie wiary oraz przysięgę wierności. 
 
Po czym wszyscy odśpiewali dziękczynne Te Deum. Następnie 
zgromadzeni w kaplicy chrystusowcy na znak posłuszeństwa 
złożyli ks. Generałowi wyrazy szacunku. 
 
Nowo wybrany przełożony generalny skierował do współbraci 
kilka słów dziękując za wybór i zaufanie. Poprosił zebranych o 
zachowanie ducha jedności oraz modlitewne wsparcie. 
 
Na koniec ks. Generał udzielił błogosławieństwa i odśpiewano 
Hymn Towarzystwa Chrystusowego „My, Chryste, hufiec Twój”. 
Po powrocie na salę obrad Kapituła wybrała wikariusza gene-
ralnego, którym został dotychczas piastujący to stanowisko ks. 
Bogusław Burgat SChr. 
 
Ks. Bogusław Burgat SChr, urodził się 28 maja 1963 r. w 
Szczecinie. Do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Za-
granicznej wstąpił 13 sierpnia 1983 r. Po odbyciu rocznego 
nowicjatu, dnia 29 września 1984 r. złożył pierwszą profesję 
zakonną w domu nowicjackim w Mórkowie, zaś profesję do-
zgonną 2 kwietnia  1989 r. w Poznaniu. Świecenia kapłańskie 
przyjął 23 maja 1990 r. w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu 
z rąk ks. abpa Jerzego Stroby. Po święceniach kapłańskich 
przez rok był wikariuszem Parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w 
Chociwlu. W latach 1991-1996 był proboszczem Parafii pw. 
Zesłania Ducha Świętego w Zielonym Gaju (Kazachstan). Na-
stępnie w latach 1996-1997 pracował jako wikariusz Parafii pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie. W 1997 r. 
został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu filozofii w 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2001-2002 odbył 
staż naukowy w Stanach Zjednoczonych połączony z duszpa-
sterstwem polonijnym w Chicago. W 2007 r. został mianowany 
wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzy-
stwa Chrystusowego w Poznaniu, następnie prefektem, wice-
rektorem (2008-2011) oraz rektorem tego Seminarium (2011-
2013). Dnia 4 lipca 2013 r. został wybrany na urząd wikariusza 
generalnego Towarzystwa Chrystusowego. Od 2013 r. jest 
członkiem Konsulty Konferencji Wyższych Przełożonych Zako-
nów Męskich w Polsce oraz przewodniczącym Komisji ds. 
Polonii. W 2015 r. został mianowany przez Konferencję Epi-
skopatu Polski konsultorem Komisji ds. Polonii i Polaków za 
Granicą. Dnia 11 lipca 2019 r. ks. Bogusław Burgat SChr został 
wybrany przez XIII Kapitułę Generalną – na drugą kadencję – 
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wikariuszem generalnym Towarzystwa Chrystusowego dla 
Polonii Zagranicznej. 
 
W kolejnym głosowaniu wybrano czterech radnych general-
nych. Pierwszym Radnym Generalnym został ks. Zbigniew 
Regucki SChr, kolejni radni odpowiednio: ks. Marek Grygiel 
SChr, ks. Zbigniew Kutnik SChr oraz ks. Matthew Gardziński 

SChr. Rada Generalna służy pomocą przełożonemu general-
nemu. Jej zgoda jest potrzebna w określonych prawem naj-
ważniejszych decyzjach, jakie podejmuje generał zgromadze-
nia. 
Wszystkim wybranym przełożonym i radnym serdecznie gratu-
lujemy i życzymy Bożego światła i łaski na czas pełnienia funk-
cji.                    Za: www.chrystusowcy.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

WYBRANO GENERALNĄ 
SIÓSTR OPATRZNOŚCI  BOŻEJ 
 
Nową Przełożoną Generalną Zgroma-
dzenia Sióstr Opatrzności Bożej została 
s. Halina Modelska. Takiego wyboru 
dokonały Delegatki przebiegającej pod 
hasłem „Posłuszne Duchowi Świętemu 
dajmy świadectwo wiary, nadziei i miło-
ści” XIX Kapituły Generalnej Zgroma-
dzenia na sesji wyborczej 7 lipca 2019 r. 
Nowo wybrana Przełożona Generalna 
dotychczas pełniła funkcję Dyrektora 
Domu Pomocy Społecznej w Wodzisła-
wiu Śląskim. Wcześniej (w latach 1995-
2007) pełniła funkcję Radnej i Sekretarki 
Generalnej. 

 

 
 
XIX Kapituła Generalna pod hasłem 
„Posłuszne Duchowi Świętemu dajmy 
świadectwo wiary, nadziei i miłości” 
odbywa się w domu generalnym Zgro-
madzenia w Grodzisku Mazowieckim. 
Rozpoczęła się 5 lipca 2019 r. W kolej-

nych dniach obrad Kapituły rozpatrywa-
no najważniejsze tematy dotyczące 
życia i działalności apostolskiej Zgroma-
dzenia. Kapituła Generalna zwoływana 
jest co 6 lat.Zgromadzenie Sióstr 
Opatrzności Bożej założyła sł. Boża 
Matka Antonina Mirska, której proces 
beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym 
został zakończony w styczniu br. 
 
Charyzmat Zgromadzenia to opieka nad 
sierotami i dziewczętami zagubionymi 
moralnie. Zgromadzenie obecnie liczy 
272 siostry pracujące w 29 wspólnotach 
w Polsce i w 8 poza granicami kraju (w 
Japonii, w Szwajcarii, w Kamerunie i na 
Ukrainie).                                     Za: KAI 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

KAPITUŁA CÓREK BOŻEJ MIŁOŚCI W KRAKOWIE 
 
Po raz pierwszy w historii Zgromadzenia Córek Bożej Miłości 
Kapituła Generalna odbywa się w Polsce. Do Krakowa przyje-
chało 40 sióstr z różnych krajów i kontynentów. Obradować 
będą do 31 lipca w Domu Prowincjalnym. 
 
Zadaniem Kapituły jest refleksja nad charyzmatem i misją 
Zgromadzenia we współczesnym świecie, planowanie przy-
szłości, aktualizacja Konstytucji, a także wybór nowego zarzą-
du generalnego. 
 
W 27. Kapitule Generalnej biorą udział siostry m.in. z Brazylii, 
Stanów Zjednoczonych, Anglii, Austrii, Słowacji, Czech, Chor-
wacji, Ugandy, Albanii i Polski. Obradom przewodniczy pocho-
dząca z Brazylii przełożona generalna s. Maria Dulce Adams. 
Moderatorami Kapituły są: o. Yuji Sugawara SJ, profesor i 
dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersy-
tetu Gregoriańskiego w Rzymie, konsultant Kongregacji Instytu-
tów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskie-
go oraz o. Witold Adamczewski SJ, pracownik Collegium Bobo-
lanum i Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie. 
 

 
 
Zgromadzenie Córek Bożej Miłości założyła 21 listopada 1868 
r. w Wiedniu Służebnica Boża Matka Franciszka Lechner. Od 
początku istnienia instytutu jego głównym zadaniem była praca 
oświatowo-wychowawcza i pomoc ubogim. Obecnie siostry, na 
wzór swojej Założycielki, „czynią Bożą miłość widzialną w 
świecie”, podejmując apostolat w 20 krajach. 

 Za: www.radiomaryja.pl  
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ZAKOŃCZYŁ SIĘ WIELKI 
ODPUST TUCHOWSKI 
 
W dniach od 1 do 9 lipca odbył się Wiel-
ki Odpust Tuchowski. Maryjo, naucz nas 
życia w mocy Bożego Ducha, tak 
brzmiało główne hasło tegorocznego 
odpustu. Każdy dzień miał swój temat. 

Przez dziewięć kolejnych dni rozważali-
śmy owoce Ducha Świętego, które wy-
mienia św. Paweł Apostoł w liście do 
Galatów (Ga 5,22-23). 
 
Podczas odpustu każdy dzień rozpoczy-
nał się od Eucharystii, celebrowanej o 
godzinie 6.00, na początku której odsła-
niany był Cudowny Obraz. Następne 
Msze Święte sprawowane były o godzi-
nach: 7:00, 9.00, 11.00, 15.00 i 18.30. 
Ostatnią z nich kończyliśmy zasłonię-

ciem cudownego obrazu Matki Bożej 
Tuchowskiej. Każdego dnia o godzinie 
20.00 odbywał się Wieczór Maryjny, na 
którym gościliśmy m. in. Orkiestry Dęte, 
zespoły, a także wraz młodzieżą modlili-
śmy się podczas czuwania z cy-
klu Droga wewnętrzna. 
 
Ponadto wierni mogli uczestniczyć w 
modlitwie Godzinkami ku czci NMP oraz 
w nabożeństwach różańcowych, Drogi 
krzyżowej, Koronki do Miłosierdzia Bo-
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żego, Nieszporów, Nieustannej Nowen-
ny czy Nabożeństwa do św. Gerarda. 
Przede wszystkim jednak, każdy mógł 
przystąpić do Sakramentu Pokuty i Po-
jednania, który był sprawowany każdego 
dnia od samego rana, aż do zakończe-
nia ostatniej Mszy Świętej. 
 
Podczas Wielkiego Odpustu do Tronu 
Matki Bożej Tuchowskiej przybywało 
wiele pielgrzymek. Zarówno te, które 
wyruszały z parafii Diecezji Tarnowskiej, 
jak i pielgrzymki zorganizowane, m. in. 
Rycerze Kolumba, osób chorych i nie-
pełnosprawnych, strażaków, policjantów 
i orkiestr dętych, rolników i pszczelarzy 
oraz ciesząca się wielką popularnością 
pielgrzymka dzieci. 

 
 
Podczas odpustu u Tronu Matki Bożej 
Eucharystię celebrowali m. in. bp An-
drzej Jeż, bp Stanisław Salaterski, bp 
Władysław Lechowicz, bp Władysław 
Bobowski, bp Leszek Leszkiewicz, bp 
Antoni Długosz, Przełożony Prowincji 
Warszawskiej Redemptorystów – o. 
Janusz Sok CSsR, wikariusz prowincjała 

– o. Dariusz Paszyński CSsR oraz liczni 
kapłani i ojcowie, pracujący na całym 
świecie. 
Podczas Wielkiego Odpustu Tuchow-
skiego Mszę Świętą z udziałem dzieci 
transmitowało Radio Maryja, natomiast 
radia RDN Małopolska i RDN Nowy 
Sącz transmitowały Eucharystię, pod-
czas  której pielgrzymowali ludzie pracy, 
pracujący za granicą, bezrobotni oraz 
przedsiębiorcy i pracodawcy. 
 
Tegoroczny Wielki Odpust Tuchowski 
zgromadził wiele wiernych, którzy licznie 
przybywali do Tronu Pani Tuchowskiej. 
Niech Bóg będzie uwielbiony za ten 
święty czas.   br. Aleksander Ćwik CSsR 

Za: www.redemptor.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

„WYZWANIE” 32. SPOTKANIE MŁODYCH W DĘBOWCU 
 
W piątek 12 lipca zakończyło się 32. Saletyńskie Spotkanie 
Młodych. Zgromadziło ono blisko 1100 osób wraz 
z opiekunami.  
 
Po wspólnej modlitwie porannej i śniadaniu uczestnicy spotka-
nia zastanawiali się, w jaki sposób w ciągu roku kontynuować 
dobre doświadczenia zebrane podczas SSM. Młodzi mieli oka-
zję zapraszać się nawzajem do wspólnot i grup apostolskich 
działających przy parafiach oraz podzielić się swoim przeży-
ciem „Dębowca”.  
 
Mszy Świętej na zakończenie spotkania przewodniczył przeło-
żony polskich saletynów ks. Grzegorz Zembroń MS. W homilii 
podkreślił, że największe życiowe wyzwania wiążą się z trzema 
wyznaniami: wiary, miłości i słabości. Ksiądz prowincjał zachę-
cał młodych, by na koniec pobytu w Dębowcu z zaufaniem 
poprosili Maryję o pomoc w podejmowaniu życiowych wyzwań.  
Przełożony polskich saletynów podziękował też za owocną 
pracę ks. Karolowi Tomczakowi MS, którzy przez sześć lat 
odpowiadał za Saletyńskie Duszpasterstwo Powołań 
oraz przez trzy lata był organizatorem Saletyńskich Spotkań 
Młodych. Jednocześnie ksiądz prowincjał ogłosił, że nowym 
odpowiedzialnym za SSM będzie ks. Piotr Grudzień MS, 
a dyrektorem Saletyńskiego Duszpasterstwa Powołań 
ks. Jakub Pawłowski MS 
 
W 32. Saletyńskim Spotkaniu Młodych uczestniczyło prawie 
1100 osób z całej Polski, a także małe grupy z Czech, Francji 
i Słowacji oraz pojedyncze osoby ze Rosji i Szwajcarii. Pięcio-

dniowy festiwal młodych w Dębowcu odbywał się pod hasłem 
„Wyzwanie”. 
 

 
 
Spotkania w Dębowcu są ważnym elementem pracy duszpa-
sterskiej saletynów z młodymi. Uczniowie szkół ponadpodsta-
wowych przyjeżdżają do Dębowca, by wzmocnić swoją więź 
z Bogiem, pogłębić wiarę, zastanowić się nad powołaniem 
życiowym powołanie oraz spotkać wielu ciekawych ludzi. Przy-
szłoroczne, 33. Saletyńskie Spotkanie Młodych odbędzie się 
w dniach 6 do 10 lipca.                                 Za: www.saletyni.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ZAKOŃCZYŁ SIĘ FESTIWAL 
ŻYCIA W KOKOTKU 
 
Jak powiedział o. Louis Lougen podczas 
homilii na zakończenie festiwalu, głos 
należy oddać młodym. W programie 
ostatniego dnia zaplanowany był czas 
na świadectwa uczestników. Co cieszy, 
świadectw było naprawę wiele. Najczę-
ściej powtarzający się motyw to do-

świadczenie wspólnoty. Młodzi opowia-
dali też o uzdrowieniach. Jedna dzieląca 
się świadectwem osoba, która obwiniała 
siebie za rozwód swoich rodziców, na 
festiwalu pierwszy raz poczuła się po-
trzebna i pozbyła się poczucia winy. 
 
Nie brakło też młodych, którzy na festi-
walu znaleźli się przez przypadek, albo 
przyjechali specjalnie na jeden punkt 
programu – koncert, musical czy bieg. 
Czego się nie spodziewali, po tygodniu 
wyjechali mocno poruszeni duchowo i z 

wieloma nowymi znajomościami. Może 
odpowiedź na pytanie, czy warto organi-
zować tego typu eventy  w Kościele. 
 
Po drugim festiwalu cieszą też liczby. 
Przez cały tydzień w festiwalu brało 
udział niespełna 1000 młodych. To 
znaczny wzrost w stosunku do poprzed-
niej edycji, w której udział wzięło 700 
uczestników. Dodatkowo w poszczegól-
nych dniach i wieczorach wzięło udział w 
sumie 2500 osób.  
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„Festiwal Życia to ogromne przedsię-
wzięcie, w które włącza się wiele insty-
tucji i osób. To wyzwanie, które po ludz-
ku przekracza nasze możliwości, a jed-
nak kolejny raz odbyło się i jesteśmy 
ogromnie zadowoleni. Liczymy na to, że 
festiwal na stałe zagości w kalendarzu 
młodych z całego kraju.” – podsumował 
na świeżo po zakończeniu wydarzenia 
Krzysztof Zieliński, jeden z członków 
ekipy organizacyjnej. 
 

 
 
Ważne jest również błogosławieństwo i 
obecność biskupów oraz przełożonych. 

Festiwal otworzył ks. bp Marek Solar-
czyk, który już wpisał sobie w kalendarz 
termin przyszłorocznego festiwalu. 
Mszom świętym przewodniczyli biskupi 
lub ich delegaci ze wszystkich diecezji 
współorganizujących wydarzenie. Na 
zakończeniu obecni byli ojciec Paweł 
Zając OMI, prowincjał Polskiej Prowincji 
Misjonarzy Oblatów MN, a także supe-
rior generalny zgromadzenia o. Louis 
Lougen OMI razem z radą generalną. 

Za: www.oblaci.pl

___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

DOBROSZYCE: „CZEMU NIE?” 
 
W Dobroszycach rozpoczęło się 26. Salwatoriańskie Forum 
Młodych pod hasłem: „Czemu nie?”. Przyjechało 450 uczestni-
ków. 
 

 
 
Jest to coroczne 10-dniowe spotkanie dla młodzieży, która 
zbiera się w niewielkiej wiosce, tworząc wspólnotę chrześcijań-
ską pod przewodnictwem salwatorianów. Oprócz bliskiego 

spotkania z Bogiem organizatorzy przygotowują bardzo bogatą 
ofertę warsztatów. W tym roku uczestnicy mają do wyboru aż 
29 opcji, od teatru przez koszykówkę po samoobronę i mozai-
kę, terapię manualną, język migowy, piłkę nożną czy Lectio 
Divina. 
Gośćmi spotkania będą m.in. bp. Rafał Markowski i Sylwia 
Jaśkowiec. Koncerty zagrają: niemaGOtu i Patrycja Markow-
ska. 
 
Podczas Mszy św. inaugurującej spotkanie kazanie wygłosił ks. 
Łukasz Anioł. Zapraszał młodzież do otworzenia się na łaskę 
Pana Jezusa. – Pan Jezus przychodzi do nas i daje nam kon-
kretną propozycję. Pragniemy zaprosić cię do tego, abyś tutaj, 
na forum, spróbował odbudować swoją relację z Bogiem lub 
nawiązał ją po raz pierwszy. Może zostałeś przydzielony nie do 
tego warsztatu, którego chciałeś. Daj się zaskoczyć. Pozwól, 
aby Bóg wlał nowe wino do twojego nowego bukłaku. Nie bój 
się! – apelował do młodzieży kapłan, zachęcając ją do odważ-
nej postawy podczas spotkania. 
 
Po Eucharystii odbyły się pierwsze spotkania w grupach. W 
tym roku utworzono 24 grupy, w tym jedną międzynarodową. W 
każdej jest ok. 15 osób i 2 lub 3 animatorów. Ponadto każda 
grupa posiada swojego duchowego opiekuna (siostra zakonna, 
ksiądz lub kleryk). Nasze poczynania możecie śledzić tu: 
https://wroclaw.gosc.pl/doc/5698523.Ruszylo-Salwatorianskie-
Forum-Mlodych                                                   Za: www.sds.pl 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

25. SPOTKANIE MŁODYCH 
ZAKOŃCZYŁO SIĘ W WOŁCZYNIE 
 
To było już 25. Spotkanie Młodych w 
Wołczynie, organizowane przez braci 
kapucynów. Ewangelizacyjny zlot trwał 5 
dni. Było dużo modlitwy, ale też dużo 
zabawy. 
 
- Tegoroczny temat spotkania skupił się 
na słowach, które święty Franciszek 
usłyszał 800 lat temu w Porcjunkuli: „Idź 
i odbuduj mój Kościół", dlatego hasło 25. 
Spotkania Młodych brzmiało „Odbudo-
wani” - mówi brat Piotr Kowalski, główny 
organizator jubileuszowego 25. Spotka-
nia Młodych w Wołczynie.  
 
Tomasz Żak, minister prowincjalny za-
konu braci mniejszych kapucynów pro-

wincji krakowskiej podkreśla, że w tym 
roku był podwójny jubileusz: 
25. Spotkanie Młodych w Wołczynie, 
 
80. rocznica powołania Krakowskiej 
Prowincji Kapucynów, która jest organi-
zatorem festiwalu. 
 

 
 
Do Wołczyna przyjechał w tym roku 
również brat Józef Mizera, który 25 lat 

temu zapoczątkował Spotkania Młodych 
w Wołczynie.  
 
Motto pierwszego zjazdu w 1994 roku 
brzmiało: „Ludzie, którzy kochają ludzi" - 
przypomniał brat Józef Mizera. To motto 
przyświeca tak naprawdę każdemu 
spotkaniu.  
 
W tym roku w Spotkaniu Młodych w 
Wołczynie wzięło udział prawie 700 osób 
z całej Polski: od Wrocławia do Prze-
worska i od Gdańska do Tenczyna. 
 
Na 5-dniowym ewangelizacyjnym zlocie 
było dużo modlitwy, ale też dużo zaba-
wy: koncerty, grill i taniec z gwiazdami.  
Podczas jednego z nabożeństw kapucy-
ni zaprezentowali trzy małżeństwa, które 
poznały się właśnie w Wołczynie. 
 
- Tak więc rozejrzyjcie się w prawo i w 
lewo, bo może obok was siedzi przyszła 
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żona albo mąż! - mówił ze sceny brat 
Piotr Kowalski i brat Bartosz Tkaczyk. - 
Zauważcie też, że dużo jest tutaj zakon-
ników i zakonnic. Może życie konsekro-

wane jest waszym powołaniem. To jest 
bardzo fajne mieć wielu braci, a w zako-
nie właśnie ma się ich mnóstwo! 
 

Kolejne Spotkanie Młodych w Wołczynie 
zostanie zorganizowane na początku 
lipca 2020 roku.                Za: www.nto.pl 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

BONIFRATRZY OTWORZYLI KOLEJNE CENTRUM 
REHABILITACJI - W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH 
 
W dniu 5 lipca 2019r o godz. 11.00 w nowo wyremontowanym 
skrzydle konwentu Bonifratrów w Ząbkowicach Śląskich odbyło 
się uroczyste otwarcie nowej lokalizacji Dziennego Oddziału 
Rehabilitacji Ogólnoustrojowej. Uroczystość rozpoczął Prowin-
cjał – brat Łukasz Dmowski, OH wraz z Panią Prezes Wiolettą 
Niemiec, którzy w krótkich słowach podziękowali wszystkim 
zaangażowanym w remont pomieszczeń i pracę włożoną w 
przygotowanie Ośrodka.   
 
Wśród przybyłych gości znaleźli się przedstawiciele władz 
lokalnych i samorządowych, współpracownicy, bracia i przede 
wszystkim zainteresowani nową działalnością pacjenci. 
 
Piękne, funkcjonalne pomieszczenia, robiące ogromne wraże-
nie na przybyłych, poświęcił ks. dziekan Krzysztof Herbut. 
Ośrodek przygotowany został aby nieść pomoc w zakresie 
rehabilitacji wszystkim potrzebującym. 
 

Planowany jest remont kolejnych pomieszczeń gdzie od stycz-
nia 2020r. ruszyć ma działalność w zakresie Dziennego Domu 
Opieki Medycznej. Mamy nadzieję, że podejmowane inicjatywy 
mające na celu rozwój bonifraterskiej działalności medycznej w 
Ząbkowicach Śląskich przyniosą bezpośrednią korzyść cho-
rym.                                                          Za: www.bonifratrzy.pl  
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

WARSZAWSCY DOMINIKANIE POMAGAJĄ UKRAIŃSKIM KATOLIKOM 
 
Ojcowie dominikanie z klasztoru na 
Nowym Mieście w Warszawie pomagają 
ukraińskim katolikom – studentom, mło-
dym rodzicom, pracownikom różnych 
zawodów. Łączy ich to, że z dala od 
domu chcą wzrastać w wierze. 
 
Jak informuje biuro prasowe archidiece-
zji warszawskiej na swojej stronie inter-
netowej, duszpasterzem ukraińskich 
katolików jest u dominikanów na Freta w 
Warszawie o. Jarosław Krawiec, który 
nauczył się języka pracując przez kilka 
lat w jednej z parafii dominikańskich na 
Ukrainie. To dzięki niemu w czerwcu 
ubiegłego roku zaczęły tam być odpra-
wiane comiesięczne msze św. w ob-
rządku łacińskim, ale po ukraińsku. 
 
Potrzeba wspólnoty 
 
Inicjatywa stworzenia takiego duszpa-
sterstwa – jak podaje biuro prasowe 
archidiecezji warszawskiej – wyszła 
jednak od samych Ukraińców pracują-
cych i uczących się w Polsce. Należy do 
nich Iryna Kondratiuk, studentka, która 
przyjechała ze Lwowa. 
 
„Gdy dwa lata temu przyjechałam do 
Warszawy, nie znałam tu nikogo z moich 
rodaków, nie miałam znajomych, wspól-
noty. Bardzo brakowało mi możliwości 
spowiedzi po ukraińsku, było mi ciężej 

się spowiadać i modlić w obcym języku. 
Początkowo prosiłam o spowiedź zna-
jomych kapłanów z Ukrainy, będących 
akurat przejazdem w Polsce, ale była to 
trudność. Gdy dowiedziałam się, że 
właśnie w Warszawie posługuje domini-
kanin, o. Jarosław Krawiec, który mówi 
po ukraińsku, zaraz się do niego zgłosi-
łam. Od razu się zgodził na odprawianie 
mszy łacińskiej po ukraińsku – opowiada 
Iryna. 
 

 
 
Pierwsza niedziela miesiąca 
 
Na tę pierwszą mszę, odprawioną zale-
dwie rok temu – w czerwcu 2018 r. – 
szukali wiernych przez znajomych ka-
płanów, koleżanki i kolegów oraz przez 
ogłoszenie w mediach społecznościo-
wych. Udało się zebrać grupę. Dziś na 
msze odprawiane u dominikanów na 
Freta – zawsze w pierwszą niedzielę 

miesiąca o godz. 13.30 – przychodzi ok. 
70-100 osób, w większości młodych lub 
rodzin z dziećmi. Bardzo szybko utwo-
rzyli też własną scholę, śpiewającą w 
czasie mszy pochodzące z Ukrainy 
katolickie pieśni. 
 
„Właściwie wszyscy oni już mówią po 
polsku, starają się zresztą uczestniczyć 
w życiu polskich parafii, na terenie któ-
rych w Warszawie mieszkają, tam naj-
częściej chodzą też na msze. Zdawali-
śmy sobie jednak sprawę, że potrzeba 
modlitwy czy spowiedzi we własnym 
języku to ważna sprawa. Jednocześnie 
jednak nie chcieliśmy odrywać ich od 
parafii zamieszkania. Właśnie dlatego 
nasza msza jest tylko raz w miesiącu” – 
mówi o. Jarosław Krawiec. 
 
„Ci Ukraińcy, którzy przyjeżdżają na 
mszę do dominikanów, często jadą z 
daleka, nawet z podwarszawskich miej-
scowości. Bardzo ważna jest dla nich ta 
możliwość spowiedzi i modlitwy we wła-
snym języku. To, że jesteśmy tam ra-
zem, modlimy się razem, zbudowało 
prawdziwą wspólnotę między nami. 
Często sobie pomagamy też w codzien-
nym życiu” – podkreśla Iryna. 
 
Dodaje jednocześnie, że cotygodniowa 
msza i możliwość umówienia do spo-
wiedzi to jednak nie wszystko. Ważne są 
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również rekolekcje adwentowe lub wiel-
kopostne, które do Warszawy przyjeż-
dżają głosić inni dominikanie na stałe 
posługujący na Ukrainie. 
 
Inne działania duszpasterskie 
 
„Chcielibyśmy nawet zrobić jeszcze 
więcej, może jakieś spotkania, ale też 
zdajemy sobie sprawę, że Ukraińcy w 
Warszawie – jak wszyscy inni pracujący 
emigranci – są ludźmi bardzo zajętymi, 
zapracowanymi. Nie jesteśmy więc 

pewni, że mieliby możliwość częstszego 
udziału w działaniach duszpasterskich” – 
mówi o. Jarosław. 
 
Iryna dodaje, że duszpasterstwo u ojców 
dominikanów na Freta uzupełniło ważną 
lukę w możliwościach rozwoju życia 
duchowego dla Ukraińców w Warszawie. 
„W większości to ludzie obrządku greko-
katolickiego lub prawosławnego. Dla 
grekokatolików w Warszawie już istnieje 
wiele liturgii czy wspólnot. My dotych-
czas nie mieliśmy czegoś takiego dla 

siebie albo już odprawiane msze po 
ukraińsku nie były dostatecznie nagło-
śnione” – zaznaczyła Iryna. 
 
Katolicy wyznania rzymskiego są na 
Ukrainie niewielką grupą, liczącą ok. 
milion osób. Największe ich skupiska 
znajdują się oczywiście na Ukrainie 
zachodniej – dawnych Kresach Rzeczy-
pospolitej. Nie wszyscy jednak należący 
do tego obrządku są pochodzenia pol-
skiego.                           Za: www.deon.pl  
  

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SPOTKANIE Z O. JOHNEM BASHOBORĄ W LICHENIU 
 
„Bóg dał Ci przywilej bycia katolikiem, raduj się w tym przywile-
ju. Jezus jest Panem, Prawdą i Życiem” – mówił o. John Baptist 
Bashobora w czasie spotkania otwartego, które odbyło się w 
sobotę, 13 lipca w licheńskiej bazylice. 
 
Około 3 tysiące osób wysłuchało konferencji ugandyjskiego 
charyzmatyka i modliło się wraz z nim przed Cudownym Obra-
zem Matki Bożej Licheńskiej. 
 
Spotkanie rozpoczęła modlitwą s. Tomasza Potrzebowska 
CSC: „Panie Jezu wywyższamy Cię i oddajemy Ci chwałę. 
Niech ten czas będzie czasem zanurzania się w Twoim Świę-
tym Duchu, patrzenia na nasze relacje, na siebie samych tak, 
jak Ty tego chcesz, na naszych bliskich – tak, jak Ty na nich 
patrzysz. Bądź uwielbiony, Panie!” 
 
Po konferencji wygłoszonej przez o. Johna odprawiono Eucha-
rystię, w której udział wzięło około 3000 wiernych. Mszę konce-
lebrowało dziesięciu kapłanów, m. in. o. John Bashobora i ks. 
Piotra Kieniewicz MIC, rzecznik Zgromadzenia Księży Maria-
nów. 
 
O. Bashobora zwrócił się do wiernych w homilii: „Oskarżamy 
siebie nawzajem o nasze grzechy, nawet jeśli wyznaliśmy je 
już dawno temu. Jezus obmywa Swą krwią wszystkie grzechy, 
które popełniłeś. Jezus mówi: każdy grzech, kiedy żałujesz za 
niego, jest Ci przebaczony. Nie ma takiego grzechu, którego 
nie mogę przebaczyć.” 
 
„Jezus mówi: przejdziesz z ciemności życia do światłości i 
będziesz solą ziemi. Będziesz zachowywać życie, nie pozwo-
lisz aby ono uległo zniszczeniu. – mówił charyzmatyk – Jest 
bardzo wiele chorób które spadły na nas przez brak przeba-
czenia. Czy jesteś w stanie wyjść ponad krzywdę, którą otrzy-
małeś od ojca, matki i otworzyć się na miłosierną miłość od 
Miłosiernego?” 

„Przynosimy wszystko, co jest w nas, burzę ciemności, strach. 
Uzdrów chorych, otwórz oczy ślepych otwórz uszy głuchych. 
Napełnij serca tych, którzy nienawidzą przebaczeniem – modlił 
się ks. Piotr Kieniewicz. Jeśli cały czas będziesz patrzeć na 
swoje cierpienie, nie zobaczysz Boga, który przychodzi Cię 
uzdrowić. Spójrz na Niego” – zachęcał do modlitwy uwielbienia 
ks. Kieniewicz. 
 

 
 
Po Eucharystii odbyła się Adoracja Najświętszego Sakramentu 
oraz modlitwa o uzdrowienie. O. Bashobora rozpoczął modlitwę 
nawiązując do Księgi Apokalipsy (Ap 18,4): „Nie akceptuj grze-
chu, odrzuć grzech. Chcemy złączyć się z tymi, którzy są w 
Niebie, tam jest nasza Matka, święci i aniołowie. To jest głos od 
Boga: odejdźcie od grzechu.” 
 
Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił zespół DNA. Od 15 
do 18 lipca o. Bashobora prowadzi w sanktuarium ogólnopol-
skie warsztaty posługi charyzmatycznej „Jesteśmy uczniami 
Chrystusa”.                                                      Za: www.lichen.pl  

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SACRUM I PROFANUM  
KONFERENCJA W CHLUDOWIE 
 
W dniach 1-3 lipca 2019 roku w Domu 
Misyjnym św. Stanisława Kostki w Chlu-
dowie odbyła się XIX Wielodyscyplinar-
na Konferencja Naukowa z cyklu „Sa-
crum i profanum we współczesnym 
świecie”. 

Konferencja zatytułowana była „Chrze-
ścijaństwo i chrześcijanie we współcze-
snym świecie. Stolica Apostolska oraz 
inne podmioty religijne i motywowane 
religijnie w stosunkach międzynarodo-
wych”. 
 
Odbywający się nieprzerwanie od 19 lat 
cykl konferencyjny organizuje Instytut 
Stosunków Międzynarodowych Wydziału 
Nauk Politycznych i Studiów Międzyna-
rodowych Uniwersytetu Warszawskiego 

wraz z Wydziałem Teologii Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
przy współpracy Fundacji Stosunków 
Międzynarodowych oraz Misyjnego 
Seminarium Duchownego Księży Werbi-
stów w Pieniężnie. Inicjatorami tych 
naukowych spotkań byli prof. dr hab. 
Leonard Łukaszuk oraz o. Eugeniusz 
Śliwka SVD. 
 
W tym roku akcent położono na rolę 
chrześcijaństwa oraz stolicy apostolskiej 
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w życiu politycznym i relacjach między-
narodowych. Zwrócono uwagę na formy 
aktywności instytucji religijnych w sto-
sunkach międzynarodowych, na sytua-
cję chrześcijan na Bliskim Wschodzie, 
na wymiary obecności chrześcijaństwa 
w Afryce. Podkreślono związki religii i 
polityki, społeczno-kulturowe aspekty 
religijności oraz miejsce religii w odnie-
sieniu do wartości europejskich. 

W obradach uczestniczyło 35 osób re-
prezentowanych przez Uniwersytety: 
Warszawski, Warmińsko-Mazurski, Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego, Jagiel-
loński, Opolski, Wrocławski i Przyrodni-
czo-Humanistyczny w Siedlcach, przez 
Politechnikę Białostocką Akademię 
Marynarki Wojennej w Gdynie, Wyższą 
Szkołę „Ateneum” w Gdańsku oraz Pań-
stwową Wyższą Szkołę Zawodową in. 

Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. 
Szczególnym gościem był dr Uri Huppert 
z Jerozolimy. 
 
Mimo tak bogatego programu wystąpień, 
uczestnicy znaleźli czas na dyskusję 
oraz nieformalne rozmowy i rekreację. 

Za: www.werbisci.pl 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
GENERAŁ PIJARÓW SPOTKAŁ SIĘ Z ZARZĄDEM PROWINCJI 

 
„W czwartek 4 lipca 2019 r. o. Pedro Aguado, Generał Zakonu 
Pijarów oraz o. Miguel Giráldez, Asystent Generalny naszego 
Okręgu Europy spotkali się w Krakowie z członkami Kongrega-
cji Prowincjalnej. 
 

 

Ojciec Generał chciał poznać ocenę i owoce kwietniowej Kapi-
tuły Prowincjalnej. Ojciec Prowincjał i Asystenci Prowincjalni, 
każdy według zakresu swoich działań, przedstawili planowanie 
na rozpoczęte czterolecie, które obejmuje wnioski i propozycje 
przyjęte na Kapitule. 
 
O. Mateusz Pindelski jako Prowincjał będzie bezpośrednio 
odpowiedzialny za animowanie życia wspólnotowego w po-
szczególnych domach zakonnych. On też przedstawił plano-
wanie dotyczące formacji oraz integracji charyzmatycznej na-
szych świeckich współpracowników. 
 
O. Józef Matras mówił o sprawach związanych z formacją 
młodych zakonników, w tym nowicjuszy i kleryków. Sytuację 
szkół pijarskich w Polsce przedstawił o. Sławomir Dziadkiewicz. 
O. Tomasz Jędruch nakreślił linie działania dla duszpasterstwa 
w pijarskich parafiach oraz dziełach edukacyjnych poza szkołą. 
O kulturze powołaniowej i duszpasterstwie dzieci i młodzieży 
mówił o. Jacek Wolan. Sprawy ekonomiczne przedstawił Eko-
nom Prowincji, o. Józef Tarnawski.                Za: www.pijarzy.pl 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
W LICHENIU STANĄŁ ZMODYFIKOWANY 

POMNIK JANA PAWŁA II 
 
Pomnik Jana Pawła II – już bez klęczą-
cego przed papieżem b. kustosza sank-
tuarium Matki Bożej Licheńskiej – zain-
stalowano w sanktuarium w Licheniu 
Starym. W czerwcu pomnik został 
usunięty sprzed tamtejszej bazyliki. 
 
Sprawa ma związek z filmem dokumen-
talnym braci Sekielskich „Tylko nie 
mów nikomu”, w którym przedstawiono 
przypadki wykorzystywania seksualne-
go małoletnich przez osoby duchowne. 
Znalazła się w nim m.in historia kapła-
na, który w latach 1966-2004 pełnił 
funkcję kustosza sanktuarium. 
 
Przedstawiciele sanktuarium potwier-
dzili PAP w piątek, że pomnik papieża 
w zmodyfikowanej wersji wrócił na 
miejsce. Nie chcieli szerzej komento-
wać sprawy. 
 

W maju, tuż po premierze filmu, pomnik 
Jana Pawła II został zasłonięty. Monu-
ment przedstawiał papieża, który z rąk 
klęczącego kustosza sanktuarium 
otrzymuje makietę świątyni. 
 

 
 
Rzecznik prasowy Zgromadzenia Księ-
ży Marianów ks. Piotr Kieniewicz infor-
mował w czerwcu PAP, że „zgodnie z 

decyzją ks. prowincjała rozpoczęto 
prace przy modyfikacji pomnika Ojca 
Świętego, polegające na usunięciu 
postaci kapłana ofiarowującego makie-
tę świątyni papieżowi”. 
 
Ks. Kieniewicz powiedział też, że z 
terenu bazyliki sukcesywnie będą usu-
wane miejsca, w których widnieje wize-
runek b. kustosza. Rzecznik zastrzegł, 
że w działaniu tym „nie chodzi o pisanie 
historii Lichenia na nowo”. 
 
Poświęcenie i odsłonięcie pomnika 
odbyło się w 1999 r. 
 
W maju, odnosząc się do oskarżeń 
formułowanych wobec kapłana, Zgro-
madzenie Księży Marianów zapewniło, 
że zgłoszone przypadki zostały przeka-
zane do Stolicy Apostolskiej w trybie 
określonym przez prawo kościelne, a 
kapłan „decyzją przełożonych zakon-
nych został odsunięty od pełnienia 
jakiejkolwiek działalności duszpaster-
skiej”.                           Za: www.gosc.pl  
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Refleksja tygodnia 
 
 
 

 

HOMILIA O. RADCLIFFE’A PRZED WYBOREM NOWEGO GENERAŁA DOMINIKANÓW 
 
Publikujemy tekst homilii o. Timothy Radcliffe’a OP, wy-
głoszonej podczas mszy św. przed wyborem generała 
Zakonu. 13 lipca o 9:00 członkowie kapituły generalnej w 
Bien Hoa i licznie zgromadzeni przedstawiciele Rodziny 
Dominikańskiej uczestniczyli we mszy świętej do Ducha 
Świętego przed wyborem generała Zakonu, której prze-
wodniczył o. Timothy Radcliffe, generał Zakonu w latach 
1992-2001. Publikujemy tekst jego homilii. 
 
Uczniowie są zamknięci w sali na górze, ponieważ się boją. 
Jezus wchodzi do pomieszczenia, tchnie na nich Ducha Świę-
tego i uwalnia ich, aby wyruszyli na zewnątrz głosić, aby wyru-
szyli na misję. Jesteśmy dziś trochę jak oni. Nie jesteśmy tu 
zamknięci w Bien Hoa ze strachu. Zostaliśmy przepięknie przy-
jęci przez naszych wietnamskich braci. Ale każdy z nas może 
być czasem uwięziony przez obawy, które zatrzymują nas 
przed wyruszeniem na misję. 
 
Czego się boimy? Możemy się bać wyruszyć na nową misję, 
która może się zakończyć porażką. To może być strach 
przed opuszczeniem naszych wygodnych domów, aby wyru-
szyć w pewne niebezpieczne miejsca, gdzie nie będziemy 
bezpieczni. Możemy się bać podejmowania nowych pytań, 
na które nie znamy odpowiedzi. Yves Congar miał zwyczaj 
odpowiadać, gdy go pytano, czy jego odpowiedzi są właściwe: 
„Nie wiem, ale pytania są właściwe”. Czy mamy odwagę stawić 
czoła trudnym pytaniom, na które nie znamy odpowiedzi? Mo-
żemy obawiać się porażki. Szczególnie na Zachodzie możemy 
się bać, że nasze prowincje nie przetrwają. A niektórzy starsi 
bracia mogą się bać młodych braci i ich marzeń. 
 
A zatem modlimy się do Ducha Świętego, żeby uwolnił nas 
od strachu i żebyśmy opuścili zamknięte pomieszczenie, aby 
głosić. Modlimy się o to, co poprzedni generał, Vincent de 
Cougesnogle nazwał „le courage de l’avenir”, odwagą przy-
szłości. Jeśli zaryzykujemy, możemy zostać zranieni. Jeden 
z moich angielskich braci, Herbert McCabe często mówił: „Jeśli 
kochasz, będziesz zraniony; może cię nawet spotkać śmierć. 
Ale jeśli nie kochasz, już jesteś martwy”. Więc tak, jeśli mamy 
odwagę wyruszyć na misję, może zostać zranieni. Może nas 
spotkać śmierć jak błogosławionego Ignacego Delgado, 
o którym przepięknie mówił wczoraj Bonifacio, lub błogosławio-
nego Pierre’a Claverie beatyfikowanego zeszłego grudnia. 
Ale Zmartwychwstały Chrystus pokazuje nam swoje rany. Zo-
stał zraniony, ale żyje. Jeśli boimy się wystawić na zranienie, 
nic nigdy nie zdziałamy. 
Modlimy się również w czasie tej mszy o wybór nowego gene-
rała Zakonu. To nie musi być najdzielniejsza osoba na sali. 
Nie do niego należy wyzwolić nas ze strachu. To rola Jezusa 
i Ducha Świętego. Ale uważam, że jego główną rolą jest wspie-
rać prowincje i braci, którzy ośmielają się podjąć ryzyko, któ-
rzy ośmielają się wyruszyć na odważną misję. Ponieważ zaw-
sze pojawią się ludzie, którzy będą mówić: „O nie, nie pójdę. 
To jest zbyt ryzykowne. Może się nie udać. Robimy już 
i tak za wiele. Mogą nas nie zrozumieć. To jest niebezpieczne”. 
Jednak częścią roli generała jest nie dać się zmanipulować 
tym, którzy się boją. Pierwszego dnia Bruno powiedział nam, 
że mamy ośmiuset młodych braci w formacji. Ośmiuset mło-
dych ludzi i wielu z nich będzie miało zwariowane pomysły. 
Czy ośmielimy się ich wspierać? Musimy pozostać realistami – 

oczywiście, ale nigdy nie powinniśmy zniechęcać odważnych. 
Pierwsze, co aniołowie mówią do niewiast po  Zmartwychwsta-
niu, to: „Nie bójcie się”.  
 
Czasami bracia myślą, że rolą przełożonych – przeorów, pro-
wincjałów, generała – jest rozwiązywać problemy. I jest wiele 
problemów. Gdy mnie wybrano, mój poprzednik otworzył ar-
chiwa i powiedział: „Timothy, dziewięćdziesiąt procent tych 
archiwów dotyczy dziesięciu procent braci. To twoja przyszłość 
na najbliższe cztery lata”. I miał rację. Troska o trudnych braci, 
braci, którzy mają kłopoty, jest aktem miłości braterskiej; znaj-
duje się w sercu naszej wzajemnej miłości i miłosierdzia. Pro-
kurator generalny Zakonu odgrywa cudowną rolę wyrażania 
miłosierdzia i miłości braterskiej wobec tych, którzy znajdują się 
w trudnościach. Ale nigdy nie powinniśmy definiować roli prze-
łożonego jako rozwiązywania problemów. Inaczej będzie on 
widział tylko coraz więcej problemów. Będzie postrzegał 
wszystkich braci jako problemy. Przeprowadzono badanie 
na temat kanadyjskich szpitali. Odkryto, że idealny szpital 
nie miałby pacjentów. Myślę, że czasami niektórzy prowincja-
łowie byliby skłonni sądzić, że idealna prowincja powinna liczyć 
zero braci, bo wówczas nie byłoby żadnego problemu. 
 

 
 
Uczniowie w sali na górze prawdopodobnie myśleli, że święty 
Tomasz stanowi problem. Dlaczego go tam nie było? Dlaczego 
nie był zamknięty razem z pozostałymi, kiedy Jezus się ukazał? 
Kto pozwolił mu wyjść na zewnątrz? I co się stanie, jeśli go 
zranią? Kto zapłaci za leczenie? Kto będzie się nim opieko-
wać? Ale to właśnie ów problematyczny brat, raczej trudny, 
jako pierwszy wyznał bóstwo Chrystusa. Oczywiście zawsze 
będą problemy. Musimy się nimi zająć całym sercem 
i rozumem, ale główną rolą każdego przełożonego nie jest 
rozwiązywanie problemów. Jest nią posyłać na zewnątrz za-
mkniętych pomieszczeń na misję, aby pełnić to, co Bruno na-
zwał „apostolską kreatywnością”. 
 
Jezus mówi: „Pokój wam”. Nasze głoszenie wypływa z tego 
pokoju. Bogu dzięki, w spolaryzowanym Kościele, w Zakonie 
zasadniczo panuje pokój. Są napięcia, może kilka konfliktów, 
ale zasadniczo panuje między nami pokój. I za to dziękujemy 
przede wszystkim Bogu, dziękujemy też tobie, Bruno. 
 
Ten pokój jest niszczony, kiedy ludzie się zamykają w małych 
pomieszczeniach ideologicznych. Znacie to? Zamykanie drzwi: 
konserwatyści czy liberałowie, tradycjonaliści czy progresiści. 
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Algorytmy mediów ściskają nas w małych bańkach, przez co 
się boimy rozmawiać z ludźmi myślącymi od nas inaczej. Do-
brzy i źli; my i oni… 
 
Bruno wskazał w swojej nowej książce (nie wiem, ilu z was ją 
czytało – powinniśmy przeczytać), że dokładnie w ten sposób 
myśleli katarzy. Był dobry Bóg i zły bóg. Czyści i nieczyści. 
Głoszenie Dominika wywołało ich z tych małych zamkniętych 
pomieszczeń, wezwało do jedności, tak jak wzywa on nas, 
ponad wszelkimi partiami. Dominik, który kocha przestronną 
prawdę katolicyzmu. 

 
Kończąc, ewangelie mówią, że uczniowie się uradowali, 
gdy zobaczyli Pana. Całe nasze głoszenie wypływa 
z tej radości. Bez radości nie mamy nic do powiedzenia. 
Niech Pan da nam generała, który się raduje w Panu i który się 
zatroszczy o naszą radość! Niech będzie pod opieką błogosła-
wionego Reginalda z Orleanu – jednego z pierwszych domini-
kanów, który mówił: „Nie mam żadnej zasługi z bycia domini-
kaninem, bo znajduję zbyt wielką radość w tym Zakonie”. 

Za: www.info.dominikanie.pl  
   
 
 

 
 

  Wiadomości zagraniczne  
 
 
 

 
 

 

FILIPIŃCZYK NOWYM GENERAŁEM DOMINIKANÓW 
 

13 lipca 2019 roku Gerard Francesco 
Timoner III został przez Kapitułę Gene-
ralną dominikanów, obradującą w wiet-
namskim Bien Hoa wybrany na 88. ge-
nerała Zakonu Kaznodziejskiego. 
 
Gerard Francesco Timoner III urodził się 
26 stycznia 1968 roku w Daet na Filipi-
nach. Formację dominikańską rozpoczął 
w 1985 roku. Pierwsze śluby zakonne 
złożył w 1989 roku, a święcenia kapłań-
skie przyjął w 1995 r. W 1991 roku uzy-
skał stopień licencjata filozofii w filipiń-
skim Dominikańskim Centrum Studiów 
Międzynarodowych, a stopień licencjata 
teologii w Uniwersytecie św. Tomasza w 
Manilii w 1994 r. Licencjat z teologii 
świętej uzyskał na Katolickim Uniwersy-
tecie w Nijmegen w Holandii w 2004 
roku. Timoner pracował jako prorektor 
ds. Religijnych i rektor Uniwersytetu św. 
Tomasz w Manilii od 2007 do 2012 roku, 
do czasu, gdy został wybrany na pro-

wincjała Prowincji Filipin. Na najwięk-
szym katolickim uniwersytecie w Azji 
prowadził zajęcia m.in. z teologii mię-
dzykulturowej oraz sakramentologii 
szczegółowej (o sakramencie pokuty i 
pojednania oraz kapłaństwa).  
 

 
 

W 2014 roku papież Franciszek powołał 
go do Międzynarodowej Komisji Teolo-
gicznej (poważne gremium eksperckie 
przy Kongregacji Nauki Wiary). Po za-
kończeniu kadencji na początku 2017 
roku generał Zakonu, Bruno Cadoré 
powierzył mu funkcję socjusza ds. Azji i 
Pacyfiku, którą sprawował do dnia wybo-
ru na generała Zakonu. W swoich homi-
liach często odwołuje się do Francisz-
kowych słów o potrzebie „ubogiego 
Kościoła dla ubogich” oraz ewangeliza-
cji. W roku jubileuszowym 800-lecia 
Zakonu Kaznodziejów napisał artykuł: 
„Miłosierdzie prawdy: Serce dominikań-
skiej teologii ewangelizacji”. 

Za: www.info.dominikanie.pl 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PRZEŁOŻONE GENERALNE ŻEŃSKICH ZGROMADZEŃ 
ZAKONNYCH KONSULTORKAMI KONGREGACJI 
 
Siedem kobiet zostało członkiniami Kongregacji ds. Instytutów 
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. 
To pierwszy taki przypadek w historii. 
 
Papież Franciszek w poniedziałek powołał 23 nowych członków 
Kongregacji. Po raz pierwszy w skład tego gremium weszły – 
obok kardynałów, biskupów i męskich wyższych przełożonych 
zakonnych – także żeńskie wyższe przełożone zakonne i jedna 
szefowa instytutu świeckiego. Ich kadencja potrwa pięć lat. 
 
Od 15 lat siostra zakonna jest jednym z dwojga podsekretarzy 
tej Kongregacji. W latach 2004-11 była to s. Enrica Rosanna z 
Włoch, a następnie do 2018 r. jej rodaczka s. Nicoletta Vittoria 
Spezzati. Obecnie funkcję tę sprawuje s. Carmen Ros Nortes z 
Hiszpanii. Nowe członkinie to s. Kathleen Appler 
ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Pau-
lo (szarytek), s. Yvonne Reungoat ze Zgromadzenia Córek 
Maryi Wspomożycielki (czyli salezjanek), s. Françoise Massy 
ze Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi, s. Luigia 

Coccia z Sóstr Misjonarek Kombonianek, s. Simona Brambilla 
z Misjonarek Pocieszenia i s. M. Rita Calvo Sanz ze Zgroma-
dzenia Sióstr Towarzyszek Maryi. Świecką członkinią jest Olga 
Krizova, przełożona Świeckiego Instytutu im. ks. Bosco. 
 
Papież coraz większą wagę przywiązuje do obecności kobiet w 
strukturach władzy Stolicy Apostolskiej. W 2014 r. po raz 
pierwszy kobieta – s. Irma Luzia Premoli, przełożona generalna 
misjonarek kombonianek – została członkiem Kongregacji ds. 
Ewangelizacji Narodów. Większa rola kobiet w pracach kurii 
rzymskiej jest jednym z tematów dyskusji Rady Kardynałów 
przygotowującej reformę tej instytucji. 
 
Dotychczasowe regulacje prawne, czyli konstytucja Pastor 
bonus z 1988 roku, głoszą, że członkami Kurii Rzymskiej mogą 
być kardynałowie i biskupi, choć w zależności od specyficznej 
funkcji, mogą być również powoływani księża oraz pozostali 
wierni. 
 
Prócz pań w skład Kongregacji wejdą m.in. kardynałowie Ange-
lo De Donatis – wikariusz generalny Rzymu, Kevin Farrell – 
prefekt Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, Luis Ladaria 
Ferrer – prefekt Kongregacji Nauki Wiary oraz Ricardo Blazqu-
ez Perez z Valladolid.             Za: www.deon.pl
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NAZARETANKI TEŻ MAJĄ 
NOWY ZARZĄD GENERALNY 
 
Siostry Delegatki, zebrane w Rzymie na 
XXV Kapitule Generalnej Zgromadzenia 
Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, 
wybrały w dniu 9 lipca 2019 nową Prze-
łożoną Generalną. Została nią Siostra 
Angela Marie Mazzeo. Wyborom, z 
ramienia Kościoła, towarzyszył Arcybi-
skup Tadeusz Wojda, metropolita biało-
stocki. 
 
S. Angela Marie urodziła się w Filadelfii, 
Pensylwania, USA w 1966 roku. Do 
Zgromadzenia wstąpiła w 1992, po uzy-
skaniu licencjatu z farmacji na Uniwersy-
tecie Temple w Filadelfii. Po pierwszej 
profesji Siostra rozpoczęła swoją posłu-
gę w Szpitalu Nazareth. W następnych 
latach S. Angela podjęła kolejne studia 
uzyskując magisterium z administracji 
biznesu. W czasie ponad 15-letniej po-
sługi w szpitalu, Siostra pracowała jako 
farmaceutka, superwizor w dziedzinie 
farmacji i dyrektor apteki. W czasie Kapi-
tuły Generalnej w 2010 roku, została 
wybrana na radną generalną Zgroma-

dzenia i pełniła tę funkcję do dnia dzi-
siejszego. 
 

 
Siostra Angela Marie Mazzeo 

 
W dniach 10-11 lipca 2019 siostry ze-
brane na Kapitule wybrały nowe Radne 
Generalne, które wraz z S. Angelą Marie 
Mazzeo, przełożoną generalną, wybraną 
9 lipca 2019, będą prowadzić Zgroma-
dzenie przez najbliższe 9 lat. 
 
W skład nowej Rady Generalnej weszły: 

Alina Furczyk, asystentka generalna (z 
Prowincji krakowskiej, Polska) 
Maria Fe Mata, radna generalna (z Pro-
wincji na Filipinach) 
Lucyna Frączek, radna / ekonomka 
generalna (z Prowincji w Australii) 
Speranza Grzebielec, radna generalna 
(z Prowincji zachodnioeuropejskiej, 
ostatnio posługiwała w domu misyjnym 
w Nazarecie, w Izraelu) 
Amabilis Sikora, radna / sekretarka 
generalna (Prowincja warszawska, Pol-
ska) 
Na zdjęciu brakuje S. Marie Fe i S. Spe-
ranzy –  nieobecnych na Kapitule. 
 
W niedzielę, 14 lipca, uczestniczki Kapi-
tuły udadzą się na Plac Św. Piotra na 
modlitwę Anioł Pański, by, w choć w ten 
sposób, spotkać się z Ojcem Świętym 
Franciszkiem. Ostatni tydzień Kapituły 
poświęcony będzie planowaniu najbliż-
szej przyszłości Zgromadzenia, w tym 
szczególnie tematom wspólnoty, ubó-
stwa i duszpasterstwa młodych. Uroczy-
sta instalacja nowego Zarządu odbędzie 
się 20 lipca. XXV Kapituła Generalna 
zakończy się 21 lipca 2019 roku. 

Za: Sekretariat Generalny CSFN

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

KAPITUŁA SŁOWACKICH  FRANCISZKANÓW 
WYBRAŁA O. LUCJANA BOGUCKIEGO KUSTOSZEM 
 
O. Lucjan Bogucki (l. 53) został wybrany nowym kustoszem 
franciszkańskiej Kustodii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny w Słowacji. 
 
O. Lucjan Bogucki urodził się w Piwnicznej. Do Zakonu Fran-
ciszkanów wstąpił w 1984 r. Pięć lat później złożył śluby wie-
czyste. Święcenia kapłańskie przyjął w 1991 r. W 2003 r., kiedy 
powstała Kustodia, został wybrany jej pierwszym przełożonym. 
Od 2017 r. był gwardianem Klasztoru św. Piotra w Watykanie, 
znanego również jako wspólnota kolegium penitencjarzy waty-
kańskich. 
 
Kustodia Słowacka, która jako patronkę obrała Niepokalaną 
Dziewicę Maryję po raz piąty przeżywa swoją Zwyczajną kapi-
tułę kustodialną. 
 
Ta młoda jurysdykcja zakonna, która wyłoniła się z Prowincji 
św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Franciszkanów, 
zebrała wszystkich braci, aby po przebytym czteroleciu podsu-
mować miniony czas, wybrać nowego przełożonego kustodii 
oraz jego radę. 
 
To szczególny czas dla każdej wspólnoty franciszkańskiej, w 
czasie którego wyznacza się również plan działania i priorytety 
na kolejny czas do następnej kapituły. 
 
To szczególne spotkanie braci miało miejsce w klasztorze 
franciszkanów w Brehovie na Słowacji dniach od 8 do 11 lipca 
2019r. Zaczęło się ono Mszą św., której przewodniczył Prowin-
cjał Krakowskiej Prowincji Franciszkanów o. Marian Gołąb. 

Nie zabrakło również czasu na adorację Najświętszego Sakra-
mentu i konferencję duchową, w której Prowincjał zaprosił braci 
do ponownego przyglądnięcia się swojemu powołaniu. Tłem do 
tej medytacji była wędrówka Izraela po wyjściu z Egiptu do 
Ziemi Obiecanej. Zakonnik, którego celem jest niebo, nie powi-
nien się nigdzie zatrzymywać na tym świecie, ale wiedziony 
Bożym Duchem, pośród różnych niebezpieczeństw, jakie czy-
hają na pielgrzymujący lud wpatrzony cel powinien pielgrzy-
mować, tam gdzie jest jego przeznaczenie. 
 

 
O. Lucjan Bogucki 

 
Przed rozpoczęciem obrad, przewodniczący kapituły wraz z 
braćmi wybrali sekretarza kapituły o. Tomasza Vlčka, który 
pełniąc równocześnie urząd notariusza tego spotkania przygo-
tował nie tylko sprawozdanie, ale również dokumenty kapitulne, 
które powstają w czasie takiego spotkania. Dalszym działaniem 
był wybór rozmaitych komisji, które koordynowały prace i dzia-
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łania Kapituły oraz skontrolowały kustodię słowacką w najważ-
niejszych obszarach jej działania. 
 
Pierwsza część kapituły, to czas przede wszystkim podsumo-
wania minionego czterolecia. Swoje sprawozdania poprzedzo-
ne wcześniejszymi wizytacjami kanonicznymi przedstawili pro-
wincjał o. Marian Gołąb oraz ustępujący kustosz o Tomasz 
Lesňák. W dalszej kolejności bracia wysłuchali sprawozdania 
ekonoma kustodii o. Petera Gallika, a także sprawozdań przy-
gotowanych przez braci odpowiedzialnych za poszczególne 
dziedziny życia kustodialnej wspólnoty: formację najmłodszych 
braci, Rycerstwo Niepokalanej, działalność powołaniową i pra-
cę z młodzieżą, Franciszkański Zakon Świeckich, rozwój kultu 
męczenników z Radu – Stefana Inglódi i towarzyszy oraz Dom 
im.  św. Franciszka, który zajmuje się osobami uzależnionymi 
od alkoholu. Po zakończeniu każdego wystąpienie bracia mieli 
możliwość zadawania pytań, weryfikacji treści. Proszono rów-
nież o szczegółowe wyjaśnienia przedstawianych treści. 
Kolejny dzień kapituły był dniem przeznaczonym na dyskusje 
dotyczące zaprezentowanej tematyki. Bracia odnosili się do 
zaprezentowanych sprawozdań, przedstawiali swoje opinie, 
wskazywali na blaski i cienie minionego czasu. Owocem dys-

kusji był wypracowany i przedstawiony do zatwierdzenia doku-
ment weryfikacyjny minionego czterolecia. Po zaprezentowaniu 
go na forum kapitulnym i po naniesionych korektach został on 
przegłosowany i zatwierdzony. 
 
Nadszedł czas na wybory kustosza Słowackiej Kustodii Niepo-
kalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Po odczytaniu 
listy obecności i wyjaśnieniu sposobu głosowania, po modlitwie 
do Ducha Świętego rozpoczęło się głosowanie. Bracia w spo-
sób tajny na kartkach zapisywali imię i nazwisko swojego kan-
dydata. Wybrana komisja otwierała kartki odczytywała i po-
twierdzał poprawność zapisu oraz liczyła głosy. 
 
Kapituła to przede wszystkim czas braterskiego spotkania, 
 który służy budowaniu więzi, poszerzaniu relacji, jest też cza-
sem świętowania. Więc świętowaliśmy nie tylko wybór nowego 
kustosza, ale również imieniny braci, który je przeżywali w 
czasie bliskim kapituły. 
 
Jeszcze podczas I części Kapituły zostaną wybrani pozostali 
urzędnicy kustodialni, a za trzy tygodnie, podczas II części – 
przełożeni klasztorów.                          Za: www.franciszkanie.pl  

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

W UGANDZIE PONOWNIE 
ZAMORDOWANO   ZAKONNIKA 
 
W minionym tygodniu, 3 lipca, w Afryce, 
w Ugandzie zamordowano kapłana. 
Przyczyną morderstwa była najprawdo-

podobniej kradzież jego samochodu. 
Jest to już 13 ksiądz zabity w tym roku 
na świecie.O. Norbert Emmanuel Maga-
rura miał 47 lat i od pół roku był przeło-
żonym generalnym Braci św. Karola 
Lwangi, wspólnoty zakonnej założonej w 
Ugandzie w 1927 roku. 
 

Od początku 2019 roku na świecie za-
mordowano 13 kapłanów: 10 w Afryce i 
3 w Ameryce Południowej, a także jedną 
siostrę zakonną, jednego diakona stałe-
go, jednego katechistę i jednego skarb-
nika parafialnego.  

Za: www.vaticannews.va 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

KOŚCIÓŁ ANGLIKAŃSKI  PO 500 LATACH 
UZNAŁ ISTNIENIE WSPÓLNOT ZAKONNYCH 
 
Po raz pierwszy od prawie 500 lat Kościół anglikański formalnie 
uznał wspólnoty zakonne na terenie Wielkiej Brytanii. Nowe 
prawo jest elementem reakcji na skandale nadużyć seksual-
nych wobec małoletnich. 
 
Od kiedy w latach 1536-41 król Henryk VIII zarządził likwidację 
klasztorów, liczba zakonników i zakonnic zmalała praktycznie 
do zera. Dopiero w czasach współczesnych nastąpił powrót do 
organizowania takich wspólnot. Niektóre z nich spotkały się z 

zarzutami o nadużycia seksualne wobec małoletnich w nie-
dawno opublikowanym raporcie niezależnej komisji badającej 
takie przypadki (IICSA). 
 
Raport komisji wskazał również na potrzebę sporządzenia 
wytycznych dotyczących ochrony małoletnich w kontekstach 
wspólnot zakonnych powiązanych z Kościołem anglikańskim. 
W związku z tym Synod Generalny Kościoła Anglii, jaki zebrał 
się w dniach 5-9 lipca w Yorku, jednogłośnie przyjął kanon 
wprowadzający większy nadzór nad żeńskimi i męskimi wspól-
notami zakonnymi, określając m.in. procedury ochrony dzieci i 
bezbronnych dorosłych. Tym samym po raz pierwszy od XVI w. 
formalnie uznał te wspólnoty jako część Kościoła Anglii. 

 Za: www.vaticannews.va
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

W TAIZE MŁODZI FRANCISZKANIE 
UCZĄ SIĘ DIALOGU ZE SWIATEM 
 
Niemal dwustu franciszkanów z 88 pro-
wincji Zakonu Braci Mniejszych, repre-
zentujących 54 kraje świata, uczestniczy 
w Taizé w V kapitule namiotów dla 
przedstawicieli braci, którzy złożyli śluby 
wieczyste w okresie minionych 10 lat. 
 
Temat tej kapituły brzmi „Bracia w dialo-
gu”. Jej uczestnicy, wraz z generałem 
zakonu, o. Michaelem Perrym biorą 
udział w modlitwach i wprowadzeniach 
biblijnych. Dzielą się z 2 tysiącami mło-
dych. Mają też własny program, w tym 

spotkania z braćmi z Taizé i zaproszo-
nymi gośćmi.  
 

 
 
Mówi jeden z organizatorów spotkania – 
o. Witosław Sztyk. „Zapraszając ich do 
Taizé dajemy im możliwość skorzystania 

z dorobku i doświadczenia braci oraz 
tego miejsca. Wybrany temat jest także 
propozycją oraz zachętą, aby stosując 
dialog stać się odpowiedzią na potrzeby 
dzisiejszego świata, by wskazując na 
Chrystusa, który jest jedyną odpowiedzią 
dla każdego człowieka, dać szansę, 
abyśmy jako bracia realizowali tę misję, 
do której Chrystus nas powołał.”  
 
Jak zaznaczył o. Sztyk uczestnicy trwa-
jącej do niedzieli, 14 lipca, Kapituły na-
miotów po powrocie do swych prowincji 
podzielą się jej owocami z ponad tysią-
cem współbraci, którzy złożyli profesję 
wieczystą w ciągu minionych 10 lat. 

Za: www.vaticannews.va  
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U SALEZJANÓW KONFERENCJA O OJCOSTWIE I 
EMOCJONALNYM DOJRZEWANIU ZAKONNIKÓW 
 
“Jakie ojcostwo dzisiaj na poziomie uczuciowego dojrzewania 
salezjanów?”. Taki był temat kusu formacyjnego, którego orga-
nizatorem była Konferencja Salezjańskich Inspektorii Włoch 
(CISI), adresowanego do formatorów z salezjańskich domów 
we Włoszech. Ten odbył się w w dniach 1-3 lipca w Rzymie, w 
Instytucie Salezjańskim “San Tarcisio”, a uczestniczyło w nim 
25 salezjanów. 
 
Każdego roku, na początku lipca Sektor formacji CISI organizu-
je seminarium dla salezjańskich formatorów, które służy pogłę-
bieniu niektórych specyficznych zagadnień. W tym roku zgłę-
biano temat “ojcostwa” salezjanów, wychodząc od doświad-
czenia ojcostwa przeżytego we własnej rodzinie, analizując 
następnie doświadczenie związane z etapami formacji począt-
kowej, by przyjrzeć się na koniec ojcostwu wychowawczemu, 
jakim każdy duchowy syn Księdza Bosko, dawniej i dziś, powi-
nien się odznaczać w odniesieniu do młodzieży. 
 
W pierwszym dniu obrad, które prowadził ojciec Giovanni Salo-
nia OFM Cap., odpowiedzialny za szkołę specjalizacji “post 
lauream” w zakresie psychoterapii Gestalt, uczestnicy analizo-
wali proces rozeznania powołaniowego, wychodząc od Pisma 
świętego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na dojrzałość 
uczuciową zakonników i kandydatów do życia zakonnego oraz 
– na patologie, które nie są do pogodzenia z życiem brater-
skim.    
 
Natomiast koordynatorem drugiego dnia obrad był człowiek 
świecki, dr Tonino Solarino, psychoterapeuta i wykładow-
ca pastoral counseling w Instytucie Teologicznym “San Tom-

maso” w Messynie. W swoim wystąpieniu dr Salarino mówił, w 
jaki sposób można stworzyć rodzinny klimat rozeznania i for-
macyjnego towarzyszyszenia oraz w jaki sposób po ojcowsku 
upominać i rozwiązywać konflikty na etapie formacji. 
 

 
 
I na koniec, w trzecim i ostatnim dniu spotkania, ks. Silvio Rog-
gia, z Dykasterii ds. formacji Zgromadzenia Salezjańskiego – 
korzystając z pomocy salezjanina z Filipin Raymonda Callo, 
koordynatora ds. formacji salezjańskiej w regionie Azja 
Wschodnia-Ocenia – zapoznał uczestników z rezultatami sze-
rokich badań na poziomie międzynarodowym z ubiegłego roku, 
dotyczących “młodych salezjanów i towarzyszenia”, których 
wyniki zebrał salezjanin koadiutor Marco Bay, a na zakończe-
nie wskazał na niektóre tory poszukiwania odpowiedzi na pyta-
nie: “Jakiego rodzaju braterstwa potrzebują młodzi współbra-
cia?”.                                                           Za: www.infoans.org  

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NOWA PLACÓWKA CHRYSTUSOWCÓW 
W PARAFII ŚW. WŁADYSŁAWA W CHICAGO 
 
Decyzją arcybiskupa Chicago, JE Blase 
J. Cupicha od 1 lipca 2019 roku duszpa-
sterstwo w parafii pw. św. Władysława w 
Chicago prowadzą księża z Towarzy-
stwa Chrystusowego dla Polonii Zagra-
nicznej. 
 
W tej ponad 100-letniej wspólnocie po-
lonijnej ostatnie sześć lat ofiarnie i po-
bożnie posługiwali ojcowie jezuici. Z 
poczuciem wielkiej odpowiedzialności za 
dotychczasowe dziedzictwo parafii chry-
stusowcy chcą kontynuować pracę 
duszpasterską. Przełożeni zakonni mia-
nowali ks. Tomasza Ludwickiego SChr  
nowym proboszczem. Pomocą duszpa-
sterską na chicagowskim „Władysławo-
wie” będzie służył ks. Zygmunt Ostrow-

ski SChr, który w tym roku obchodzi 
złoty jubileusz kapłaństwa.  
 

 
 
Parafia św. Władysława powstała w 
1914 roku. Początkowo była misją parafii 
św. Wacława. Została erygowana przez 
arcybiskupa Jamesa Quigley, na prośbę 
polskich emigrantów osiedlających się w 
tej północnej, wtedy jeszcze rolniczej, 
części miasta. Biskup polecił zorganizo-
wanie parafii pw. św. Władysława, ks. 

Ferdynandowi Scieszce, proboszczowi 
parafii św. Wacława. Pierwszy kościół 
stanął już w 1915 roku. Pierwszym pro-
boszczem tejże parafii został ks. prałat 
Antoni Hałgas. Budowę nowego kościoła 
rozpoczęto w 1952 roku. Projekt tegoż 
kościoła był dziełem Leona Strelki. 
Obecny budynek został ukończony do-
piero w 1955 roku. W latach sześćdzie-
siątych parafia liczyła 1500 rodzin i 450 
dzieci w szkole prowadzonej przez sio-
stry nazaretanki. 
 
Parafia św. Władysława chociaż prze-
chodziła różne koleje losu, zawsze była 
w wysokim stopniu parafią polonijną i tak 
jest do dzisiaj. Obecnie w niedzielnych 
Mszach św. uczestniczy około 1500 
Polaków i Amerykanów. Jest to stabilna 
parafia polonijna, bogata w powołania. 
Wywodzi się z niej 9 księży i 14 zakon-
nic.                   Za: www.chrystusowcy.pl  
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STARY POEMAT O ŚW. STANISŁAWIE KOSTCE W NOWYM WYDANIU 
 
 
W Wydawnictwie Benedyktynów „Homi-
ni” ukazało się krytyczne wydanie „Ży-
wotu Świętego Stanisława Kostki, Pola-
ka”, napisanego przez Grzegorza z 
Sambora, XVI wiecznego teologa i ka-
płana, poetę, profesora Akademii Kra-
kowskiej i dziekana kolegiaty św. Anny. 
 
Autorką przekładu jest Elwira Busze-
wicz, która dzieło to opracowała wraz z 
Wojciechem Ryczkiem. Książka wpisuje 
się jeszcze w obchodzony niedawno 
Rok Św. Stanisława Kostki 2018. Jak 
czytamy na okładce publikacji, ten nie-
wielki poemat hagiograficzny ukazał się 
zaledwie dwa lata po śmierci młodego 
jezuity z Rostkowa. „Był to pierwszy 
utwór wierszem poświęcony temu świę-
temu. Dystychami elegijnymi opowie-
dział poeta życie młodzieńca, opisując 
jego głęboką pobożność i drogę do 
świętości”.  

 
 
Autor przedstawia nam Kostkę w trzech 
obrazach: jako odważnego rycerza 

Chrystusowego walczącego z „szata-
nem, światem i ciałem”, jako „ziemskie-
go anioła”, który jest tutaj tylko przez 
chwilę, albo jako „śnieżnobiałego łabę-
dzia”, unoszącego się ku niebu. „Sam-
borczyk” opierał się na relacji o. Stani-
sława Warszewickiego, świadka ostat-
nich chwil życia Kostki. Nie szczędził w 
swojej narracji elementów uwznioślają-
cych, tak charakterystycznych dla ów-
czesnej hagiografii. Stąd po latach, 
zwłaszcza z dzisiejszej perspektywy, 
należy czytać takie teksty krytycznie, ze 
znajomością technik twórczych, faktów i 
źródeł dotyczących Świętego z Rostko-
wa. Umożliwia to kompetentne opraco-
wanie dwojga badaczy literatury z Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, które jako 
lekturę (nie tylko wakacyjną) można 
śmiało polecać.Krzysztof Dorosz SJ 

Za: www.jezuici.pl   
  

  
 


