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Wiadomość Tygodnia 
 

FRANCISZKANIE ŚWIECCY Z PIELGRZYMKĄ NA JASNEJ GÓRZE 
 

26. Pielgrzymka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich trwała 
w dniach 19-20 lipca na Jasnej Górze z udziałem ponad 4 tys. 
osób. Przybyli kapłani, asystenci narodowi, regionalni, wspól-
notowi i wierni III Zakonu, młodzież franciszkańska i Rycerze 
św. Franciszka.  
 
Mottem pielgrzymki jest dziewięcioletnia nowenna przed jubi-
leuszem 800. rocznicy powstania III Zakonu Świętego Fran-
ciszka. Słowa wybrane do rozważania na ten rok brzmią: ‚Po-
święceni są ku jedności’. Jest to zdanie z listu św. Franciszka 
do wiernych na temat jedności. I my, jako Franciszkański Za-
kon Świeckich, staramy się żyć w jedności, jesteśmy zjedno-
czeni, ale tej jedności potrzeba wszędzie, w naszym kraju, w 
naszych rodzinach, więc modlitwa będzie głównie na temat 
jedności. Jedność jest bardzo ważną sprawą nie tylko u nas, 
ale w całej Ojczyźnie, w całym Kościele, wszędzie i o to bę-
dziemy się modlić – opowiada s. Joanna Berłowska, przełożo-
na narodowa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich – Wnosi-
my tą jedność w rodziny, bo żyjemy w rodzinach, pracujemy 
zawodowo, wiec trzeba łagodzić obyczaje, nie wzniecać kon-
fliktów, ale gasić”.  
 
„Ta doroczna pielgrzymka jest uwieńczeniem całej pracy du-
chowej, którą w ciągu całego roku prowadzimy we wspólno-
tach lokalnych – wyjaśnia o. Nikodem Sobczyński, Asystent 
Narodowy Franciszkańskiego Zakonu świeckich – Jest to 
zgromadzenie całego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, 
czyli wszystkich wspólnot lokalnych pod opieka przełożonych 
regionów i przełożonej narodowej, po to, by tworzyć wspólnotę 
jednego Kościoła”.  
 
„Chciałbym zachęcić wszystkich do zainteresowania się ru-
chami w Kościele. Franciszkański Zakon Świeckich, kiedyś był 
to III Zakon św. Franciszka, istnieje już ponad osiem wieków i 
bardzo jest szanowną instytucja, ma swoje struktury i cieszy 
się wielkim szacunkiem”. Jak przyznaje o. Sobczyński obecnie 
liczba franciszkanów świeckich zmalała w porównaniu z po-
przednimi latami, ze względu na okoliczności wiekowe. W całej 
Polsce liczba członków szanowana jest na ok. 11 tys.  
 
„Już za 2 lata będziemy przeżywali okrągły jubileusz 800 lat od 
założenia III Zakonu przez Świętego Franciszka dedykowane-
go dla osób świeckich – podkreśla o. Andrzej Romanowski, 
kapucyn, Asystent Narodowy FZŚ – Rola asystenta narodo-
wego wypływa z powołania franciszkańskiego, czyli jedności 
charyzmatu. Czyli z jednej strony strzec tego charyzmatu, a 
drugiej strony pomagać wszystkim, którzy chcą wzrastać w 
tym charyzmacie, by poznali ten charyzmat, by przyjęli ten 
charyzmat i go rozwijali, to jest nasza droga do świętości”.  
 
 

Mszy św. na Szczycie jasnogórskim w sobotę, 20 lipca prze-
wodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki, franciszkanin, 
przewodniczący Rady ds. Apostolstwa Świeckich, który w tym 
roku świętuje złoty jubileusz kapłaństwa.  
 
W imieniu Jasnej Góry pielgrzymów powitał o. Mieczy-
sław Polak,  podprzeor sanktuarium. Mówił: „Drodzy tercjarze, 
franciszkanie świeccy, którzy żyjąc w świecie według zasad 
Ewangelii, idąc drogą świętego Franciszka z Asyżu dajecie 
świadectwo i szerzycie charyzmat św. Franciszka, serdecznie 
wam życzę byście godnie przyjąwszy Jezusa w Słowie Bożym 
i sakramentach świętych szli z Maryją w nowe czasy, stawali w 
obronie wartości chrześcijańskich, będąc świadkami tego co 
dobre i prawdziwe. A ciesząc się widokiem Jej Cudownego 
Obrazu na Jasnej Górze mogli się radować kiedyś oglądaniem 
Jej oblicza w Niebie. Pokój i Dobro”.  
 

 
 
Na początku Mszy św. głos zabrała również s. Joan-
na Berłowska, przełożona narodowa Franciszkańskiego Zako-
nu Świeckich.  
 
W homilii bp Ignacy Dec, nawiązując do hasła pielgrzymki, 
podkreślał jak ważna jest jedność „Chciejmy Matkę Bożą, 
która jest dana nam ku pomocy, ku obronie prosić, żebyśmy 
czuli się jako posłani do jednoczenia, żebyśmy nie dzielili ludzi, 
ale jednoczyli. Pamiętajmy jednoczymy wokół prawdy, jak nie 
ma prawdy, nie ma jedności, jak nie ma miłości, nie ma jedno-
ści. Moi drodzy prośmy Pana Boga, byśmy byli tymi, którzy 
budują jedność w sobie, w naszych rodzinach, w naszych 
wspólnotach, w naszym narodzie, przez wierność prawdzie, 
wierność miłości, przez pokorę, przez cierpliwość, przez uni-
kanie zazdrości, przez pielęgnowanie jedności z Bogiem, bo 
jedność z Bogiem jest fundamentem każdej innej jedności” .  
 
Przed błogosławieństwem s. Joanna Berłowska odczytała Akt 
Odnowienia Zawierzenia Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

http://www.zyciezakonne.pl/
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Matce Bożej Jasnogórskiej. Słowo podziękowania wypowie-
dział o. Andrzej Romanowski,  Asystent Narodowy.  
 
*  
Franciszkański Zakon Świeckich powstał w 1221 roku. Założył 
go św. Franciszek z Asyżu dla katolików różnych stanów, 
dążących do doskonałości chrześcijańskiej poprzez naślado-
wanie Chrystusa ubogiego, pokornego i posłusznego Ojcu. Nie 
wymaga on opuszczenia dotychczasowego środowiska, rezy-
gnacji z małżeństwa czy pełnienia zadań świeckich. Umożliwił 
jednak wielu ludziom realizację powołania zakonnego. Dawniej 
znany był pod nazwą Trzeciego Zakonu św. Franciszka, stąd 
też jego członków nazywano tercjarzami.  
 

W Polsce świeckie wspólnoty zakładali franciszkanie po dotar-
ciu do kraju w 1227 roku. W okresie międzywojennym działal-
ność Trzeciego Zakonu bardzo się ożywiła, niestety po drugiej 
wojnie światowej władze komunistyczne dekretem z 1949 roku 
zakazały działalności ruchów i stowarzyszeń katolików świec-
kich. W 1978 roku papież Paweł VI nadał świeckim franciszka-
nom odnowioną regułę, która wprowadziła istotne zmiany w 
organizacji i posłudze Trzeciego Zakonu. Została także zmie-
niona nazwa wspólnoty na Franciszkański Zakon Świeckich, 
który odtąd stał się wspólnotą autonomiczną pod duchową 
opieką Pierwszego Zakonu św. Franciszka: Braci Mniejszych, 
Braci Mniejszych Konwentualnych i Braci Mniejszych Kapucy-
nów.               Za: www.jasnagora.com 

 
 
 
 

  Wiadomości z kraju 
 

 

 

ZAKOŃCZYŁA SIĘ 13 KAPITUŁA GENERALNA CHRYSTUSOWCÓW 

 
 

Podczas poniedziałkowych obrad (15 
lipca) Kapituła zapoznała się z wnio-
skami przedstawionymi przez wyzna-
czone komisje: ds. ochrony dzieci i mło-
dzieży, ekonomiczno-administracyjnej, 
komunikacji społecznej, formacji ducho-
wej oraz realizacji charyzmatu. Podjęto 
dyskusję nad nimi i rozpoczęto głoso-
wania nad zaproponowanymi uchwałami 
i postulatami. 
 
Następnego dnia, po kolejnym bloku 
głosowań przedstawiono Odezwę do 
Współbraci oraz ostateczną wersję i 
układ przyjętych Uchwał i Postulatów.  
 
Nowy przełożony Generalny ks. Krzysz-
tof Olejnik SChr podsumował prace 
Kapituły dziękując wszystkim członkom 
Kapituły za uczestnictwo i posługę, 

pracę podczas obrad, dary i talenty, 
którymi dzielili się z całą wspólnotą. Jak 
podkreślił – wspólnie można zrobić 
więcej i dojść do momentu, gdzie do-
świadczać się będzie, że Towarzystwo 
rozwija się, wrasta; dostrzec, jak wspól-
nota podąża Bożymi drogami. Podsu-
mowując, wyraził wdzięczność tym 
wszystkim współbraciom, którzy w po-
czuciu odpowiedzialności za dobro 
Zgromadzenia poświęcili swój czas i 
wyrazili swoją opinię czy propozycję w 
nadesłanych wnioskach, projektach 
uchwał czy postulatach. Bez wątpienia, 
niezaprzeczalny wkład, przed kapitułą i 
w czasie jej trwania, mieli ci współbracia, 
którzy przygotowania i same obrady 
omadlali. 
 

Zaproponowany temat wzywający do 
„ofiary totalnej” ma być impulsem do 
działania, do wzrostu w łasce Bożej, a 
by to co Bóg przygotował dla Towarzy-
stwa, zostało rozważone, przyjęte i 
wprowadzone w życie. Niech to, co było 
skupione wokół myśli kardynała Założy-
ciela: będzie impulsem do działania i 
wzrostu w łasce Bożej i życiu zakonnym; 
tak, by wszystko od tej pory „jeszcze 
bardziej” czynić dla Boga, dla dusz, 
polskich emigrantów – wskazał ks. Olej-
nik. 
 
Następnie przyjęto protokół z ostatniego 
dnia obrad. Przełożony Generalny po 
uzyskaniu zgody członków zamknął ją. 
Tym samym wygasły uprawnienia kapi-
tuły. Wieczorem wszyscy uczestniczyli w 
nabożeństwie ekspiacyjnym. 

http://www.jasnagora.com/


16-22 lipca 2019          Biuletyn Tygodniowy CiZ                             29/2019 (542)  

 3 

Spotkanie kapitulne zakończyło się w 
środę Mszą Świętą dziękczynną, pod 
przewodnictwem Przełożonego Gene-
ralnego. W homilii wskazał on na pewien 
punkt dziejowy, w jakim znalazło się 
Zgromadzenie. Przypomniał słowa kard. 
Hlonda, że „bez ducha ofiary i karności 
nadprzyrodzonej nic wielkiego w Koście-
le”, ani w Towarzystwie nie może po-
wstać, a tym bardziej się utrzymać. 
Mimo wszystko, swoista myśl, zaczerp-

nięta z liturgii słowa, jest pokrzepiającym 
słowem Boga. Jest nim: Ja Jestem, 
które zapewnia o Jego obecności, ale 
również interwencji i obdarzeniu po-
trzebną łaską. 
 
Sama kapituła, to zapewne część drogi, 
którą kończymy, ale zadania pozostają i 
wyznaczają nowe kierunki. Nie wystar-
czy tylko widzieć, ale trzeba podjąć, to 
co rozważyliśmy, zauważyliśmy, co jest 

ważne. Stąd obok refleksji potrzebna 
jest modlitwa, by Bóg dał siłę do realiza-
cji naszych zamierzeń. 
 
Ksiądz Generał zachęcił, by wszyscy 
chrystusowcy trwali na intensywnej 
modlitwie i wypraszali łaski dla Towarzy-
stwa i każdego z jego członków, by w tej 
trosce i modlitwie: „byli jedno”.  

Za: www.chrystusowcy.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA RÓŻAŃCOWA W LICHENIU 

 
 „Piękno życia z Maryją” to temat I Ogólnopolskiej Pielgrzymki 
Różańcowej, która odbyła się w Sanktuarium Matki Bożej Li-
cheńskiej w dniach 20-21 lipca. Uczestniczyło w niej ok. 8 tys. 
pielgrzymów. 
 
„Chcemy w sposób szczególny patrzeć na Jezusa, tak jak 
patrzyła na Niego Maryja; rozważać tajemnice życia Jezusa tak 
jak to Ona czyniła i uczestniczyć w życiu Jezusa na sposób 
Matki Najświętszej” – mówił ks. Janusz Kumala MIC. Sobota 
nosiła temat „Maryja – Matka i Mistrzyni życia duchowego”. 
Wierni po otwierającej pielgrzymkę Eucharystii o godz. 12.00 
wysłuchali koncertu „Magnificat” w wykonaniu grającego na 
organach André Siekierskiego z Paryża  i Julii Karlovej – so-
pranistki z Warszawy. Muzycy wykonali m. in. Ave Maria róż-
nych kompozytorów. 
  
O godzinie 17.00 w bazylice konferencję różańcową wygłosił 
ks. Jarosław Hybza MIC. Mówiąc o istocie tej modlitwy, pod-
kreślił, że różaniec to siła i moc walki duchowej – oręż walki z 
szatanem. „Wielcy święci Kościoła modlili się wiele razy dzien-
nie różańcem. Święta siostra Faustyna odmawiała nawet tysiąc 
razy dziennie Zdrowaś Maryja” – mówił marianin. Dzień zakoń-
czyło uczestnictwo w Apelu Maryjnym, połączonym z modlitwą 
różańcową i procesją maryjną ze światłami. 
  
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny 
śpiewane o godzinie 8.30 w bazylice rozpoczęły drugi dzień 
Pielgrzymki Różańcowej, któremu przyświecało hasło: „Róża-
niec ocala rodziny”. W dolnej bazylice kolejno odbył się róża-
niec matek (o 9.00) i ojców (o 11.00). Wierni brali także udział 
w indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu. 
  
Kulminacyjnym momentem pielgrzymki była Msza Święta od-
prawiona w niedzielne południe przed Cudownym Obrazem 
Matki Bożej Licheńskiej. Eucharystii koncelebrowanej przez 
czterech kapłanów, przewodniczył kustosz Sanktuarium, ks. 
Janusz Kumala MIC.  „Modlitwa jest jedyną drogą, po której 
należy iść, by odnaleźć szczęście i zapewnić sobie wieczność 
z Bogiem” – mówił w homilii, wyjaśniając, dlaczego w Sanktua-
rium odbywa się Pielgrzymka Różańcowa.  
  

„Różaniec to modlitwa, gdy tak, jak Maryja siadamy u stóp 
Jezusa, słuchamy Go i patrzymy na Niego, rozważamy i kon-
templujemy Jego życie. Wyciszamy nasze serca, by być tylko z 
Jezusem. Różaniec jest streszczeniem Ewangelii”– mówił 
marianin, podkreślając, że licheńskim pielgrzymom o modlitwie 
różańcowej przypomina zawieszony obok Cudownego Obrazu 
podarowany przez św. Jana Pawła II różaniec. 
  
„Zachęcam, by różaniec był naszą modlitwą, byśmy często po 
nią sięgali, potrafili znajdować czas, by wyłączyć świat i włą-
czyć świadomość obecności Boga, rozważając tajemnice ró-
żańcowe.” – zakończył homilię ks. Kumala. 
 

 
 
Po Eucharystii wierni wzięli udział w uroczystej procesji różań-
cowej. Zgromadzeni przeszli alejkami przed bazyliką licheńską, 
modląc się chwalebnymi tajemnicami różańca świętego. Przed 
błogosławieństwem końcowym odmówiono Akt zawierzenia 
rodzin Matce Bożej Licheńskiej, prosząc o Jej opiekę i wsta-
wiennictwo u Boga.  
  
Zakończeniem dwudniowej pielgrzymki był koncert Jana Van 
Mola. Wybitny organista z Antwerpii (Belgia) zagrał na licheń-
skich organach w ramach trwającego Pierwszego Licheńskiego 
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. 

Za: www.lichen.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SPOTKANIE RODZINY SZKAPLERZNEJ 
W SANKTUARIUM W CZERNEJ  

 

Spotkaniu Rodziny Szkaplerznej, tj. 
wszystkich noszących szkaplerz Maryi i 
pragnących go przyjąć, w sanktuarium 
Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej k. 
Krakowa, 20 lipca 2019 r., przewodni-
czył bp Jan Piotrowski, ordynariusz 

diecezji kieleckiej. Było to już po raz 21. 
Ogólnopolskie Spotkanie przed łaskami 
słynącym obrazem Maryi na „polskiej 
Górze Karmel”. 
 
Spotkanie to odbyło się z udziałem 
władz państwowych, m.in. z ministrem 
infrastruktury Andrzejem Adamczykiem, 
posłem Jerzym Polaczkiem, czy senato-
rem Zbigniewem Cichoniem, władz 

samorządowych województwa, powia-
tów, różnych stopni i funkcji, kilkudzie-
sięciu kapłanów z kilkunastu diecezji, 
współbraci karmelitów bosych z Polski i 
z misji afrykańskich pod kierunkiem 
prowincjała o. Tadeusza Florka OCD z 
Krakowa oraz kilkoma tysiącami wier-
nych z ponad  60 miejscowości Polski 
południowej od Świdnicy do Lublina i 
Przemyśla. Przybyły wszystkie zgroma-

http://www.chrystusowcy.pl/
http://www.lichen.pl/
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dzenia karmelitańskie, wspólnoty i grupy 
karmelitańskie, członkowie Świeckiego 
Zakonu Karmelitów Bosych, a przede 
wszystkim kilkadziesiąt wspólnot katolic-
kiego stowarzyszenia wiernych Bractwa 
Szkaplerznego, jak i szeroko rozumianej 
Rodziny Szkaplerznej z południowej 
Polski z kilkunastoma pocztami sztanda-
rowymi. 
 
Spotkanie miało charakter formacyjny z 
konferencją o. Damiana Sochackiego 
OCD, redaktora naczelnego „Głosu 
Karmelu” z Krakowa. Tematem spotka-
nia były słowa „Przy Maryi w mocy Bo-
żego Ducha”, które nawiązują do obec-
nego programu duszpasterskiego Ko-
ścioła w Polsce. Podczas spotkania 
intronizowano relikwie św. Szymona 
Stock, karmelity z Anglii, który otrzymał 
szkaplerz od Matki Bożej w 1251 r.; od 
tej pory będą one w czerneńskim sank-
tuarium. Do Polski przywiózł je o. 
Szczepan T. Praśkiewicz OCD, konsul-
tor Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. 
Po Eucharystii wierni tłumnie je całowali. 
Bp Piotrowski w homilii uwypuklił wagę 
obecności matki w życiu każdego czło-
wieka i obecności Maryi, naszej ser-
decznej matki, w życiu człowieka wie-
rzącego. Jeśli wiernie za Maryją w życiu 
podążymy Jej śladem (w Jej szkole – jak 
pisał św. Jan Paweł II), będziemy szli 
piękną drogą chrześcijańską. 
 
Gości powitał i w klimat spotkania wpro-
wadził przeor i kustosz sanktuarium o. 
Leszek Stańczewski OCD, a podzięko-

wanie wygłosił o. prowincjał Tadeusz 
Florek OCD. 
 
Nie zabrakło też powitań ze strony o. 
Włodzimierza Tochmańskiego OCD, 
prowincjalnego moderatora Bractwa 
Szkaplerznego. Moderowanie całości 
spotkania prowadził o. Jacek Pawlikow-
ski OCD. Od strony muzycznej spotka-
nie upiększyły połączone chór „Cantate 
anima” z Tenczynka i schola Mariam z 
Czernej, pod dyrygencką batutą Marii 
Sołek oraz znana w środowisku jazz-
gospelowym wokalistka Ewa Uryga. 
 

 
 
Po Mszy św. czas spędzano na wza-
jemnym spotkaniu, obudzeniu więzi 
bratersko-siostrzanych, tak bardzo po-
trzebnych nam Polakom, oraz na odpo-
czynku, posiłku i zwiedzaniu sanktua-
rium, klasztoru, Drogi Krzyżowej, dróżek 
karmelitańskich dawnego eremu, sekre-
tariatu Bractwa Szkaplerznego (Rodziny 
Szkaplerznej), nowoczesnego Domu 
Pielgrzyma, księgarni Karmelitana, mul-
timedialnych muzeów karmelitańskiego i 
misyjnego, kameralnego kina duchowe-
go, stoisk wydawnictwa, czy kiermaszu 

misyjnego. Wśród pielgrzymów popular-
nością cieszyły się podkoszulki z nadru-
kiem różańca i szkaplerza, kalendarze, 
małe medaliki włoskie oraz puzzle szka-
plerzne dla dzieci. 
 
Na wielkim kiermaszu misyjnym można 
było ufundować opłacenie studiów afry-
kańskim klerykom karmelitańskim z 
misyjnych państw Burundi i Rwandy, 
gdzie pracują karmelici bosi z Polski, 
poprzez nabycie rożnych pamiątek, 
książek i rzeczy. Długoletni misjonarz br. 
Ryszard Żak OCD podpisywał własną 
książkę o misjach. 
 
Odbyły się też nabożeństwa nałożenia 
szkaplerza św. tym, którzy jeszcze go 
nie przyjęli (ponad 100 osób) oraz nabo-
żeństwo eucharystyczne z odnowieniem 
przyrzeczeń szkaplerznych, różańcem i 
koronką do Bożego Miłosierdzia. Kilka-
set osób w ciągu tego odpustowego 
tygodnia przyjęło piękny dar szaty Maryi 
– szkaplerz karmelitański, który jest 
traktowany jako sakramentale Kościoła. 
Można o nim więcej się dowiedzieć na 
portalu www.szkaplerz.pl. 
 
Jutro w niedzielę, 22 lipca, ostatni akord 
odpustu w Czernej – przypada ze-
wnętrzna uroczystość św. Eliasza proro-
ka, patrona Zakonu i patrona karmeli-
tańskiego kościoła (dawnego eremickie-
go) w Czernej, połączona z poświęce-
niem pojazdów samochodowych i moto-
cykli z okazji wspomnienia św. Krzyszto-
fa.                               Za: www.karmel.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

KARD. BENIAMINO  STELLA NA  JUBILEUSZU 
25- LECIA BENEDYKTYNEK W KUPIENINIE 
 
Prefekt Kongregacji do spraw Duchowieństwa kardynał Be-
niamino Stella, Biskup Tarnowski Andrzej Jeż, Matka General-
na zgromadzenia SS. Benedyktynek od Wynagrodzenia Naj-
świętszego Oblicza Naszego Pana Jezusa Chrystusa siostra 
Maria Leonia Scarinci uczestniczyli w obchodach 25-lecia 
działaności sióstr Benedyktynek na ziemi kupienińskiej. 
 
Kupienin znany jest nie tylko jako rodzinna miejscowość abpa 
Zygmunta Zimowskiego. Od ćwierćwiecza funkcjonuje tu Dom 
Radosnej Starości wybudowany i prowadzony przez siostry 
Benedyktynki. 
 
Jak wyjaśnia siostra Maria Vineya, przełożona Domu od roku 
2014, historia sióstr Benedyktynek w Polsce rozpoczyna się w 
1991 roku, wraz z wizytą na ziemi polskiej Kardynała Fiorenzo 
Angeliniego i Matki Generalnej Marii Maurycji Biancucci w 
towarzystwie innych współsióstr zgromadzenia. 
 
– Podczas tej wizyty, razem z ks. Zygmuntem Zimowskim, 
znanym już w Rzymie, Kardynał miał pragnienie odwiedzić 
Jego mamę. Podczas tej podróży skonkretyzowało się pra-
gnienie Kardynała otwarcia misji zgromadzenia SS. Benedyk-

tynek od Wynagrodzenia Najświętszego Oblicza Naszego 
Pana Jezusa Chrystusa w Polsce, a właściwie w miejscowości 
narodzenia Ks. Zimowskiego. Właśnie naprzeciwko jego domu 
rodzinnego znajdowało się uprawne pole, obok już gotowego 
kościółka Świętych Piotra i Pawła. 
 

 
 
– W tym samym roku Kardynał razem z Matką Generalną pod-
jęli decyzję zakupić teren i rozpocząć to dzieło – założenie 
domu zakonnego razem z Domem Radosnej Starości dla osób 
starszych i schorowanych. Na samym początku brakowało 
narzędzi i innych potrzebnych rzeczy. Wspierało nas wówczas 
wielu naszych przyjaciół z zagranicy. Razem z powstaniem 

http://www.szkaplerz.pl/
http://www.karmel.pl/
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domu Radosnej Starości, w czasie, gdy w kraju panowało duże 
bezrobocie, zgromadzenie dało pracę wielu osobom, zatrud-
nionym w naszym Instytucie – tłumaczy siostra Vineya. 
 
Przy okazji wizyty w Kupieninie kardynał Stella w swoim prze-
mówieniu dziękował kapłanom diecezji tarnowskiej, którzy 

pracują w najdalszych zakątkach ziemi. – Często są to miejsca 
bardzo niebezpieczne. Niektórych z nich miałem okazję po-
znać – w Afryce, w Kongo. Jako Prefekt Kongregacji do spraw 
Duchowieństwa chcę podziękować za ich służbę, za wierność 
swojemu powołaniu, którą okazują w różnych częściach świa-
ta.              Za: www.wroclaw.gosc.pl   

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ROZPOCZĘŁO SIĘ 32 FRANCISZKAŃSKIE SPOTKANIE MŁODYCH W KALWARII PACŁAWSKIEJ 
 

Potrzeba właśnie takiego spotkania jak 
to dzisiejsze – po to, aby usiąść u stóp 
Pana, zwalczyć tę pokusę aktywności, 
która każe nam uważać, że wszystko 
można zrobić, wszystko sobie załatwić, 
wszystko można kupić za pieniądze. 
Trzeba usiąść u stóp Jezusa i wyleczyć 
się z przekonania, że wszystko musimy 
zrobić sami. Owszem, zbawienie zależy 
od nas, ale nie zależy tylko od nas. 
Zbawienie zależy także od łaski Chry-
stusa – powiedział abp Adam Szal w 
homilii wygłoszonej podczas Mszy św., 
rozpoczynającej 32. Franciszkańskie 
Spotkanie Młodych, organizowane na 
Kalwarii Pacławskiej przez Krakowską 
Prowincję św. Antoniego i bł. Jakuba 
Strzemię Zakonu Braci Mniejszych 
Konwentualnych (Franciszkanów). 
 
W niedzielę, 21 lipca już po raz 32. 
rozpoczęło się w Kalwarii Pacławskiej 
najstarsze ogólnopolskie spotkanie dla 
młodzieży o charakterze religijnym – 
Franciszkańskie Spotkanie Młodych – 
organizowane przez ojców franciszka-
nów z Krakowskiej Prowincji św. Anto-
niego i bł. Jakuba Strzemię, w którym 
udział bierze także młodzież z Krakowa i 
okolic. 
 
Wydarzenie, które w tym roku odbywa 
się pod hasłem “Obecność”, rozpoczęła 
Msza św. w Sanktuarium Męki Pańskiej i 
Matki Bożej Kalwaryjskiej pod przewod-
nictwem abpa Adama Szala, metropolity 
przemyskiego. 
 
Na początku homilii arcybiskup nawiązał 
do niedzielnych czytań, prezentujących 
dwie postawy, które powinny dopełniać 
się w życiu każdego człowieka: postawy 
Marii i Marty, które w domu św. Łazarza 
ugościły Chrystusa. Najpierw, na pod-
stawie pierwszego i drugiego czytania 
oraz Ewangelii św. Łukasza, kapłan 
wskazał na istotę wspólnoty, która – jako 
jedność w wielości – koncentruje się i 
gromadzi wokół Boga w Trójcy Świętej. 
 
– (…) Do Abrahama przyszło trzech 
aniołów. Abraham mówi do nich w licz-
bie pojedynczej „Panie”. Temu, kto przy-
szedł pod postacią trzech aniołów obmył 
nogi, zaprosił na gościnę. Zobaczmy na 
Ewangelię – tam też jest wspólnota 
Jezusa. Tu też jest wspólnota. Jak może 
być jedność w wielości? Jest nas tak 

wielu, a jesteśmy jednym Kościołem, 
jedną wspólnotą braci i sióstr, którzy 
przybyli tutaj po to, aby spotkać się z 
Panem Bogiem. Bo zarówno w pierw-
szym czytaniu, jak i w drugim, ale także i 
w Ewangelii Świętej osobą główną, taką 
wokół której koncertuje się cały tok roz-
ważań, jest sam Pan Bóg – w trzech 
aniołach, w trzech postaciach, które 
stanowią jedno. Jest to jakby zapowiedź 
tajemnicy Trójcy Świętej czy też postaci 
Chrystusa, Którego św. Paweł nazywa 
nadzieją naszą i zaprasza do tego, aby 
włączyć się do tego dzieła, które Chry-
stus rozpoczął. A wszystko po to, żeby 
dopełniło się to, co rozpoczyna się dzi-
siaj tutaj, na kalwaryjskim wzgórzu – 
abyśmy zajęli postawę Marii i Marty. 
 
Następnie, abp Szal skupił swoją uwagę 
na Ewangelii, odsłaniającej dwie posta-
wy, jakie powinien prezentować każdy 
człowiek, który pragnie podążać za 
Jezusem, wsłuchując się w Jego Słowo i 
pogłębiać z Nim swoje relacje. Jedną z 
nich – postawę zasłuchania w słowa 
Chrystusa – obrazuje Maria. Drugą – 
aktywną, pełnego zaangażowania w 
podjęte działanie – Marta. 

 
– Oto właśnie tak zasłuchana Maria – 
jak ci młodzi ludzie, siedzący tutaj na 
środku kościoła, zasłuchani w Ewangelię 
Świętą – zasłuchana była w słowo Jezu-

sa. A Marta też słuchała, ale inaczej. 
Słuchała, podejmując te czynności, które 
zazwyczaj wykonywała gospodyni do-
mu. Być może Marta była starsza i czuła 
się w obowiązku, aby okazać gościn-
ność równą tej, jaką okazał Abraham 
tym trzem tajemniczym przechodniom. 
 
Metropolita przemyski podkreślił przy 
tym, że obu tych postaci nie trzeba 
przeciwstawiać sobie, ponieważ są one 
dopełnieniem. – Nie ma sprzeciwu: te 
obie osoby, które miały zapewne różne 
temperamenty, miały to samo nastawie-
nie do Chrystusa. Przeszły jakby dwa 
etapy. Zaznaczył ponadto, że Jezus nie 
skrytykował Marty za jej postawę, zaś 
Marię pochwalił, wskazując przy tym, iż 
obie te postawy mają znaczenie w roz-
woju duchowym człowieka. Bóg sam 
przyszedł bowiem po to, by dać siebie. – 
To nie tylko człowiek daje siebie, ale 
bardziej Chrystus daje siebie, napełnia-
jąc nas swoim bogactwem. 
 
Pierwszy z etapów arcybiskup charakte-
ryzuje jako chęć oddania się Bogu ze 
wszystkim, co się ma. Człowiek pragnie 
służyć Mu najlepiej jak potrafi, jednak 
samo działanie nie jest wystarczające w 
procesie budowania z Nim relacji. 
 
– Możemy powiedzieć, że pierwszy 
etap, który jest zaprezentowany przez 
Martę, to chęć dania Panu Bogu wszyst-

http://www.wroclaw.gosc.pl/
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kiego co się ma – od razu, żeby Pana 
Boga w jakiś sposób zadowolić, żeby 
odpowiedzieć na wezwanie, które Pan 
Bóg do nas kieruje. Marta słuchała i 
czyniła wiele rzeczy zabiegana. Może 
nie wszystkiego słuchała, co Jezus do 
nich kierował, ale dawała samą siebie. 
 
W drugim etapie kapłan wskazuje na 
otwarcie się na Boże działanie. – Maria 
podjęła drugi etap, polegający na tym, 
aby otworzyć się przede wszystkim na 
działanie Boże, na to słowo, które Pan 
Bóg kieruje do niej przez usta Chrystu-
sa. 
 
Arcybiskup zaznaczył, że słowa Chry-
stusa, które wypowiedział On do Marii i 
Marty, odnoszą się do każdego z nas. – 
(…) my też mamy często pokusę akty-
wizmu, pokusę działania. Ale łatwo jest 
poprzestać tylko na aktywizmie, a tym-
czasem potrzeba właśnie takiego spo-
tkania jak to dzisiejsze – po to, aby 
usiąść u stóp Pana, zwalczyć tę pokusę 
aktywności, która każe nam uważać, że 
wszystko można zrobić, wszystko sobie 
załatwić, wszystko można kupić za pie-
niądze. 
Zauważył, że każdy człowiek powinien 
zatrzymać się w swoim życiu, by wsłu-
chać się w słowa Pana, które przemie-
niają serca i pozwalają otworzyć się na 
Jego działanie. Potrzebny jest czas, by 
zajrzeć w siebie i dzięki Słowu rozwijać 
oraz umacniać relacje z Ojcem. Podkre-
ślił, że bez Jego łaski nie jesteśmy w 
stanie osiągnąć zbawienia. 
 

– Trzeba usiąść u stóp Jezusa i wyle-
czyć się z przekonania, że wszystko 
musimy zrobić sami. Owszem, zbawie-
nie zależy od nas, ale nie zależy tylko od 
nas. Zbawienie zależy także od łaski 
Chrystusa. Trzeba właśnie tak patrzeć 
na to dzieło, które jest przed nami, na 
ten finał naszego życia i starać się zdo-
być łaskę Bożą i zapracować na to, żeby 
przylgnąć do Chrystusa. (…) – Trzeba 
uzmysłowić sobie, że przychodzimy po 
to, aby będąc zasłuchanymi w słowo 
Pana, zapatrzonymi w Jego gesty, dojść 
do ożywienia swojej wiary w Chrystusa – 
dodał. 
 
Abp Szal wskazał Marię za wzór dla 
nas, abyśmy potrafili otworzyć serca na 
słuchanie Słowa Bożego. – Zapewne 
Maria miała w sobie wiele aktywizmu, 
ale potrafiła w pewnym momencie za-
trzymać się, pomedytować, zastanowić 
się nad swoim życiem i chłonęła całą 
sobą słowa Jezusa. 
 
Podsumowując, metropolita przemyski 
zauważył, że dzisiejsza liturgia łączy 
dwie postawy: Marii i Marty – działania i 
zasłuchania, które powinny dopełniać 
się w naszym życiu. Podkreślił też jak 
ważna jest dla człowieka Eucharystia, 
do której prowadzi go Słowo Boże. 
 
– Trzeba także, aby to zasłuchanie w 
słowo Boże, w Ewangelię Świętą, to 
sięganie do Pisma Świętego prowadziło 
nas do Eucharystii. Bo dzisiejsza Litur-
gia Słowa była rozważana także pod 
kątem w dwóch uczt: u Abrahama, w 
domu Łazarza, ale też tej uczty trzeciej, 

która została zapowiedziana przez 
Chrystusa, którą jest Eucharystia. A w 
każdej Eucharystii integralną częścią 
jest Słowo Boże, które jest do nas skie-
rowane po to, aby nas umocnić, aby nas 
przygotować do przeżywania tych ta-
jemnic. 
 
Na koniec homilii, kapłan porównał ten 
proces do historii uczniów z Emaus – 
rozbitych wewnętrznie i zdezorientowa-
nych, których serca rozpalały się pod-
czas spotkania z Chrystusem, kiedy 
przemawiał do nich w drodze. Arcybi-
skup zaznaczył, że doszło wówczas do 
szczególnego momentu – uczniowie 
Chrystusa poznali Go po łamaniu chle-
ba. – (…) oby on był i naszym udziałem 
– podkreślił. 
 
– Obyście wrócili do swoich środowisk i 
powiedzieli tak jak ci dwaj uczniowie: 
poznaliśmy Chrystusa. Oby spotkanie 
nie było tylko wspomnieniem, ale trwało 
w was. To, co się dobrze zaczęło, po-
winno zostać i powinno was prowadzić 
przez życie – dodał abp Szal. 
 
Pierwsza edycja Franciszkańskiego 
Spotkania Młodych odbyła się w 1988 r., 
a jego pomysłodawcą oraz pierwszym 
dyrektorem był o. Ryszard Wróbel 
OFMConv. Podczas tygodniowego 
FSM-u młodzież uczestniczy w codzien-
nych Mszach św., bierze udział w spo-
tkaniach w grupach. Ponadto, odbywają 
się konferencje z zaproszonymi gośćmi, 
a także: koncerty, kina pod chmurką, 
tańce oraz zawody sportowe. 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

20-LECIE WIECZERNIKÓW MARYJNYCH W OBORACH 
 
„Dzięki duchowości karmelitańskiej i szkaplerzowi oraz sobot-

nim Wieczernikom Królowej Pokoju, sanktuarium Matki Bożej 
Bolesnej jest chyba najchętniej odwiedzanym sanktuarium 
maryjnym w diecezji i regionie. – To wyraz wielkiej gorliwości 
ducha, który rozwinął się w tym miejscu. Szczególnie w tych 
czasach, gdy słabnie wiara i gdy wielu ludzi odchodzi od Ko-
ścioła, wskazujemy na Maryję, bo zwycięstwo przyjdzie wła-
śnie przez Nią – akcentuje o. Bogdan Meger, prowincjał kar-
melitów w Polsce, który przewodniczył Mszy św. w czasie 
ogólnopolskiego spotkania rodziny karmelitańskiej. – W tym 
miejscu bądźmy blisko Maryi i Jej Syna, aby doświadczyć 
wspólnoty Kościoła i wynagradzać za grzechy świętokradztwa i 
odrzucania wiary – mówił w czasie jubileuszowego spotkania 
o. Piotr Męczyński, który od wielu lat opiekuje się pielgrzymami 
w Oborach i animuje sobotnie wieczerniki. 
 
13 lipca br. w Sanktuarium w Oborach odbyy się obchody 20-
lecia wieczerników maryjnych, na które przyjechało wiele grup 
z centralnej i północnej Polski, m.in. z Warszawy, Gdańska, 
Mławy, Płocka, Ciechanowa czy Solca Kujawskiego, były połą-
czone z karmelitańskim dziękczynieniem za 20. rocznicę bea-
tyfikacji o. Hilarego Pawła Januszewskiego, karmelity i mę-
czennika z Dachau, wyniesionego do chwały ołtarzy przez św. 
Jana Pawła II 13 czerwca 1999 r. Do jego postaci nawiązał w 

kazaniu o. Tadeusz Popiela, przeor klasztoru karmelitów w 
Gdańsku i postulator procesu beatyfikacyjnego męczennika. – 
W świętych powinniśmy bardziej szukać doświadczenia życia i 
pokory niż doskonałości. Bł. o. Hilary budował zwyczajność i 
pokorę swego życia na pokorze Pana Jezusa. Tylko stojąc na 
fundamencie, którym jest Jezus, można uczynić taki krok. Ze 
świętymi nie jest łatwo żyć, bo choć byli tacy jak my, to jednak 
mocniej uchwycili się Jezusa. Oni nie pouczali, lecz Jezus był 
ich pouczeniem – mówił o. Popiela. 
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Ważnym uzupełnieniem katechezy o błogosławionym karmeli-
cie i męczenniku był również referat prof. Mirosława Krajew-
skiego, historyka Ziemi Dobrzyńskiej, który mówił o roli obor-
skiego klasztoru „na drogach narodowej Golgoty”. 
 
– Historia oborskich wieczerników zaczęła się od grupy z Mła-
wy, która w 1998 r. przyjechała tu po odbyciu pielgrzymki do 
Medjugorie. – To było dla nas mocne doświadczenie wiary, 
które chcieliśmy kontynuować. Do Medjugorie było za daleko, 
dlatego postanowiliśmy systematycznie przyjeżdżać do Obór – 
mówi s. Marietta, misjonarka Świętej Rodziny z Mławy, która 
od dwóch dekad towarzyszy mławskim pątnikom. – W naszym 
pielgrzymowaniu chodzi przede wszystkim o nasze nawróce-
nie: to pierwsza intencja. Chodzi również o to, aby pod okiem 
Maryi ożywić te duchowe dary i umiejętności, które kiedyś 
otrzymaliśmy w naszych rodzinnych domach – wyjaśnia s. 
Marietta. 
 
Choć kult maryjny w tym miejscu jest obecny od ponad 400 lat, 
to w ostatnich dwóch dekadach, dzięki oborskim wieczernikom, 
czyli sobotnim spotkaniom modlitewno-ewangelizacyjnym 

prowadzonym w duchu karmelitańskiej duchowości, to miejsce 
i maryjna pobożność przyciąga tłumy. 
 
– Każde sobotnie spotkanie ma swój temat przewodni, obecny 
w homilii i katechezach. Posiada dynamikę ewangelizacyjną, 
prowadząc uczestników do odnowienia i umocnienia chrzciel-
nego przymierza z Bogiem, nawrócenia i umocnienia wiary, 
pogłębienia życia duchowego i sakramentalnego, uczy miłości 
do Kościoła i odważnego świadczenia o Chrystusie w codzien-
nym życiu. Wieczernik stanowi przede wszystkim szkołę modli-
twy, adoracji i kontemplacji Bożej obecności, co też zawsze 
było szczególnym charyzmatem Karmelu – opowiadają ojco-
wie. 
 
Spotkania odbywają się co tydzień, w ciągu 20 lat było ich 
około tysiąca, zaś w drugą sobotę lipca odbywa się spotkanie 
ogólnopolskie. Jak podają klasztorne statystyki, przez te lata w 
wieczernikach wzięło udział ok. 800 tys. pielgrzymów, a ponad 
110 tys. osób przyjęło szkaplerz. Od początku koordynatorem i 
duchowym opiekunem tego wydarzenia jest o. Piotr Męczyński. 

 Za: www.karmelici.pl   
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

O. JACEK PLESKACZYŃSKI SJ 
UHONOROWANY PRZEZ PRZEZYDENTA 

 
W Auli Wielkiej Collegium Bobolanum w 
Warszawie odbyła się dzisiaj uroczy-
stość wręczenia o. Jackowi Pleskaczyń-
skiemu SJ „Krzyża Wolności i Solidarno-
ści”. Odznaczenie nadane przez Prezy-
denta Rzeczpospolitej Polskiej wręczył 
prezes IPN – Jarosław Szarek. 
 
Uroczystość rozpoczął rektor Collegium 
Bobolanum o. Piotr Aszyk SJ oraz dy-
rektor Archiwum IPN Marzena Kruk. 
Wśród licznie zgromadzonych gości była 
Zofia Pilecka, córka rotmistrza Witolda 
Pileckiego, a także Jacek Pawłowicz, 

dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i 
Więźniów Politycznych PRL.  
 

 
 
Głos zabrali także wywołani do odpo-
wiedzi przez ojca Pleskaczyńskiego: 
Paweł Nowacki, wydawca programu 
„Warto Rozmawiać” oraz publicysta 
Stanisław Michalkiewicz. Na spotkanie 

przybyli współbracia o. Jacka także 
spoza Warszawy i wiele znanych osobi-
stości. 
 
Przełożonego Prowincji Wielkopolsko-
Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowe-
go, do której o. Jacek należy, reprezen-
tował Socjusz Prowincjała o. Wojciech 
Żmudziński SJ, który podkreślił, że ta 
wyjątkowa uroczystość jest radosnym 
wydarzeniem dla wszystkich jezuitów, 
albowiem „każda wdzięczność za pracę 
współbrata rozgrzewa serca nam 
wszystkim”. 
 
„Krzyż Wolności i Solidarności” jest 
odznaczeniem państwowym nadawa-
nym działaczom opozycji wobec dyktatu-
ry komunistycznej w PRL. 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

„ARS CELEBRANDI” ZAKOŃCZONE W LICHENIU 
 
Szósta edycja największych na świecie warsztatów liturgicz-
nych Ars Celebrandi dobiegła końca. W dniach 11-18 lipca w 
licheńskim sanktuarium około 200 uczestników doskonaliło się 
w celebrowaniu liturgii według dawnych obrzędów. “Wierzymy, 
że nasze warsztaty w jakimś sensie dotykają nieba i tam 
wszystkich chcą prowadzić właśnie poprzez liturgię, którą Ko-
ściół od wieków sprawował” – mówił w rozmowie z KAI ks. 
Paweł Korupka, kapelan warsztatów. 
 
– Podczas naszych warsztatów staramy się pokazać, 
że liturgia to nie tylko obrzędy, gesty czy śpiewy, ale to wszyst-
ko ma nas otwierać na liturgię niebieską. Zdajemy sobie spra-
wę, że my do liturgii rozgrywającej się w niebie dołączamy, 
najpiękniej jak potrafimy. Dlatego wierzymy, że nasze warszta-
ty w jakimś sensie dotykają nieba i tam wszystkich chcą pro-
wadzić właśnie poprzez liturgię, którą Kościół od wieków spra-
wował – mówi w rozmowie z KAI kapelan warsztatów, ks. Pa-
weł Korupka. 
 
W tegorocznej edycji udział wzięło ponad 50 księży i kleryków 
nie tylko z Polski, ale i z kilkunastu krajów Europy Środkowej i 

Wschodniej. Oprócz księży diecezjalnych przybyli m.in. domini-
kanie, pijarzy, redemptoryści i sercanie. Dziewięciu kapłanów 
odprawiło na tegorocznych warsztatach swoją pierwszą Mszę 
św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego (NFRR). Pozostali 
doskonalili posiadane wcześniej umiejętności. Dzięki współpra-
cy z klasztorem benedyktynów w Tyńcu wszyscy kapłani i kle-
rycy uczestniczący w Ars Celebrandi mogli doskonalić śpiew 
kapłański pod kierunkiem kantora klasztoru tynieckiego. 
 
Msza święta oprócz celebransa wymaga także ministrantów. 
Na tegoroczne warsztaty Ars Celebrandi przybyło ich ponad 
stu, z czego ok. 25 z grup dla początkujących służyło do Mszy 
św. w NFRR po raz pierwszy. Dla obcokrajowców nie mówią-
cych po polsku zorganizowana została grupa anglojęzyczna. 
 
– Od ciszy i kontemplacyjnej atmosfery w czasie Mszy recyto-
wanych, poprzez okazałość celebracji solennych, aż po piękny 
śpiew oficjum brewiarzowego, przez te osiem dni mogliśmy 
doświadczać różnorodności rzymskiej liturgii, pogłębiając jed-
nocześnie osobistą relację z Panem Bogiem. Mimo że jestem 
związany z dawna liturgią już od jakiegoś czasu, miałem tu 
okazję doświadczyć nowych rzeczy, np. benedyktyńskiego 
monastycznego oficjum czy posługi przy solennej Mszy. Bar-

http://www.karmelici.pl/
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dzo ważna jest dla mnie towarzysząca całym warsztatom ser-
deczna atmosfera – mówi Filip Tomaszewski z Oleśnicy. 
 
Poza celebracją kapłańską i ministranturą prowadzone były 
również warsztaty chorału gregoriańskiego dla śpiewaków 
liturgicznych, oddzielnie dla mężczyzn i kobiet. Wszyscy 
uczestnicy korzystali z nabywanych umiejętności podczas 
licznych codziennych Mszy św. oraz godzin brewiarzowych. 
Jednak docelowo będą je wykorzystywali tam, gdzie mieszkają 
– w diecezjalnych środowiskach tradycji łacińskiej, a także 
rodzinnych parafiach i placówkach posługi duszpasterskiej. 
 
Uczestnicy „Ars Celebrandi” mogli zapoznać się również z 
bardziej specyficznymi celebracjami, których nie można prze-
żyć w Kościele na co dzień. W poniedziałek 15 lipca w głównej 
bazylice licheńskiej odprawiona została Msza św. solenna w 
rycie dominikańskim – jest to własny obrządek liturgiczny tego 
zakonu, obowiązujący od jego początków do 1969 r., a dzisiaj 
celebrowany okazjonalnie. 
 
– We wtorek odprawiono uroczyście Requiem za papieża Inno-
centego III. Na symbolicznym katafalku leżała tiara, zgodnie ze 
zwyczajem na czerwonej poduszce, ponieważ żałobnym pa-
pieskim kolorem pogrzebowym jest właśnie kolor czerwony. Po 
liturgii apologie wygłosił ks. dr kanonik Jarosław Powąska, 
opowiadając o życiu, czynach i cnotach papieża Innocentego III 
– wyjaśnił w rozmowie z KAI Ryszard Bartoszko, doświadczony 
ceremoniarz i pasjonat dawnej liturgii. 
 
Stałym elementem warsztatów jest również Msza Requiem za 
zmarłych, zakończona procesją na miejscowym cmentarzu. – 
Podczas liturgii stykamy się z Kościołem triumfującym oraz z 
tymi, którzy na niebo czekają. Dlatego chwalebnym zwyczajem 
od początku naszych warsztatów jest modlitwa za dusze w 
czyśćcu cierpiące. Wierzymy, że wstawiennictwo dusz czyść-
cowych i świętych pomoże nam dobrze rozumieć i sprawować 
liturgię – mówi ks. Paweł Korupka. 
 
Przy okazji warsztatów bp Wiesław Mering konsekrował naczy-
nia liturgiczne w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Pod-
kreślił piękno dokonanych obrzędów: „Z wielką starannością i 
pieczołowitością dokonaliśmy konsekracji kielichów. Ta staran-
ność, precyzja oddawana świętej liturgii, jest wyrazem naszej 
czci wobec wszechmogącego Boga”. Hierarcha wyraził także 
radość z tego, że w licheńskich warsztatach uczestniczą ludzie 
młodzi. „Niech ratują, jak św. Franciszek, Kościół naszego 
Pana” – powiedział włocławski ordynariusz. 
 
W trakcie warsztatów ks. Piotr Buda codziennie głosił kazania 
rekolekcyjne, poświęcone pełnieniu woli Bożej w ujęciu św. 
Józefa Sebastiana Pelczara. “Bez posłuszeństwa woli Bożej 
nie ma pokoju serca, nie ma zbawienia” – zaznaczył ks. Paweł 
Korupka, kapelan warsztatów. Wyjaśnił, że “w tych czasach 
jesteśmy szczególnie narażeni na zagubienie, dezorientację, 
brak głębokiego porządku, a lekarstwem na to jest właśnie 
podporządkowanie się woli Bożej”. 
 
Uczestnicy wysłuchali też dwóch wykładów. Ryszard Bartoszko 
opowiedział o liturgii dawnej kaplicy papieskiej, a ks. Grzegorz 
Śniadoch IBP o postaci Dom Prospera Gueranger OSB i podję-
tej przez niego restauracji liturgii rzymskiej. 
 
– Podczas warsztatów poznawaliśmy muzykę katolicką, czyli 
taką, która jest katolicka nie tylko w treści, ale też w formie i 
stylu. Co paradoksalne, ta dziedzina sztuki jest dzisiaj odkry-
wana i doceniana nierzadko bardziej poza Kościołem niż przez 
katolików, lecz dopiero w wymiarze liturgicznym wraca jej tętno 

i rozkwita całe jej piękno. To jest najważniejsza wartość tych 
warsztatów. Śpiewając wiele godzin dziennie podczas Mszy i 
oficjów (a jednego dnia nawet wszystkie osiem godzin brewia-
rzowych, łącznie z nocnym matutinum) wchodzi się w rytm tej 
modlitwy i tej muzyki, zaczyna się nimi oddychać. Dla nas, 
naturalnie nieprzyzwyczajonych do takich “sportów ekstremal-
nych”, jest to trochę szokujące, ale dopiero w takim zanurzeniu 
można zacząć czuć i rozumieć o co w tym chodzi. Dzięki prze-
wodnictwu kantorów na czele z Marcinem Bornusem-
Szczycińskim, jedni mogli zacząć przygodę z monodią litur-
giczną, a inni dochodzić do wprawy w śpiewie i czytaniu neum 
(średniowiecznego zapisu chorału gregoriańskiego) – wyjaśnia 
Jan Kiernicki. 
 

 
 
Oprócz chorału gregoriańskiego nie zabrakło dawnych polskich 
nabożnych pieśni. Uczestnicy mogli wziąć udział w cieszących 
się dużym zainteresowaniem spotkaniach śpiewaczych prowa-
dzonych przez niestrudzonego popularyzatora muzyki tradycyj-
nej, Adama Struga. „Prowadzę spotkania śpiewacze na Ars 
Celebrandi od czterech lat. Warunkiem dobrego śpiewu jest 
stała praktyka śpiewacza. Mam nadzieję, że to, co robimy, 
będzie owocowało w lokalnych środowiskach uczestników” – 
powiedział śpiewak. 
 
– Chociaż nie wymienia się tego jawnie w celach warsztatów, 
za jedną z ich największych zalet uważam wspaniałe poczucie 
przyjaźni i wspólnoty, które się na nich wytworzyło. Uczestnicy 
autentycznie czekają cały rok, żeby znowu przyjechać i mówią 
nam o tym. Pierwszy dzień jest pełen radosnych okrzyków i 
uścisków, a ostatni smutku z rozstania i obietnic odwiedzin w 
swoich miastach – powiedziała KAI dr Dominika Krupińska z 
biura prasowego Ars Celebrandi. Zaznaczyła, że jednym z 
ważniejszych owoców warsztatów są powołania kapłańskie. 
 
Warsztaty „Ars Celebrandi” odbywają się na terenie Sanktua-
rium Maryjnego w Licheniu, które posiada wystarczającą liczbę 
kaplic i ołtarzy, by kapłanom uczestniczącym w warsztatach 
zapewnić możliwość codziennego odprawiania Mszy św. w 
NFRR oraz odpowiednie zaplecze logistyczne dla wszystkich 
uczestników. 
 
Organizatorem warsztatów liturgicznych „Ars Celebrandi” w 
Licheniu jest Stowarzyszenie Una Voce Polonia – członek 
Międzynarodowej Federacji Una Voce, stanowiącej oficjalną 
reprezentację katolików świeckich, przywiązanych do nadzwy-
czajnej formy rytu rzymskiego. 
 
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął bp Wiesław Mering, 
a patronat medialny Katolicka Agencja Informacyjna.    Za: KAI 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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DOMINIKAŃSKIE „WARSZTATY 

MUZYKI NIEZWYKŁEJ” 

 
W poniedziałek o świcie uczestnicy 
przybyli z całej Polski wypełnili domini-
kański kapitularz, aby poranną modlitwą 
rozpocząć piątą edycję Warsztatów 
Muzyki Niezwykłej, organizowanych 
przez Fundację Dominikański Ośrodek 
Liturgiczny. Przez cały tydzień prawie 
300 osób będzie doskonalić swoje umie-
jętności w różnych formach śpiewu. 
 
Warsztaty Muzyki Niezwykłej to jednak 
tradycyjnie także wieczorne wydarzenia 
otwarte dla szerokiej publiczności: kon-
certy i nabożeństwa, stanowiące co-
dzienną ucztę dla ducha i ucha. Na 
wieczorne punkty programu od ponie-
działku do soboty o 20:15 zaproszeni są 
wszyscy zainteresowani. 
 

Poniedziałek: Noli me tangere – muzyczna medy-
tacja na święto św. Marii Magdaleny 

 
Była to premiera utworu Noli me tange-
re, zainspirowanego ewangeliczną sce-
ną spotkania Zmartwychwstałego Jezu-
sa z Marią Magdaleną. Muzykę stworzyli 
związani z Fundacją kompozytorzy Pa-
weł Bębenek, Urszula Rogala i Tomasz 
Samulnik OP. Dwunastoosobowemu 
zespołowi wokalnemu towarzyszyli znani 
artyści jazzowi Piotr Baron (saksofon) i 
Maciej Adamczak (kontrabas). 
 
„Noli me tangere (nie zatrzymuj mnie) 
jest zaproszeniem do pójścia po śladach 
Marii Magdaleny, zachętą do wsłuchania 
się w Jej świadectwo dotyczące życia, 
śmierci i zmartwychwstania Pana Jezu-
sa” – mówi kontrabasista Maciej Adam-

czak. „Wybranym z Pisma Świętego 
tekstom, z zachowaniem ich oryginalne-
go kształtu i brzmienia, nadano formy 
krótszych i dłuższych utworów muzycz-
nych, w taki sposób, aby poprzez wielo-
krotne ich powtarzanie, utrwalanie i 
rozważanie stworzyć przestrzeń dla 
chrześcijańskiej modlitwy i medytacji.” 
 

 
 

Piątek: Koncert litewskiej grupy Gailestingumo 
šventovės ansamblis 

 
Przyjaźń ze szkoły, miłość do muzyki i 
wiara to prawdopodobnie główne powo-
dy, dla których Gailestingumo šventovės 
ansamblis („Zespół Miłosierdzia”) zebrał 
się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Wilnie trzy lata temu. Od samego 
początku życie zespołu oscylowało mię-
dzy tą a inną wileńską świątynią – ko-
ściołem Najświętszego Zbawiciela Braci 
Joannitów. Repertuar zespołu powstał z 
pragnienia, by wypełnić te święte miej-
sca muzyką. Obejmuje on arcydzieła 
muzyki późnego średniowiecza i wcze-
snego renesansu. 
 
„Poszukiwanie piękna autentycznej 
muzyki sakralnej to najlepszy opis stwo-
rzonego przez nas kolażu” – wyjaśnia-
ją członkowie zespołu. „Szukamy pięk-
na, które ujawnia tajemnice świata.” 

 
Koncert odbędzie się w piątek 26 lipca, o 
21.00 w bazylice Świętej Trójcy ojców 
Dominikanów.  
 

Niezwykła codzienność na warsztatach 
 
Także w pozostałe wieczory nie zabrak-
nie ciekawych akcentów muzycznych: 
we wtorek uczestnicy i inni goście we-
zmą udział w „nabożnym śpiewaniu”; w 
środę odbędzie się tradycyjne, grego-
riańskie nabożeństwo – tzw. Matutinum 
święta św. Jakuba, w piątek Misterium 
Męki Pańskiej, a w sobotę bizantyjskie 
nabożeństwo – Paraklisis do Bogurodzi-
cy. Szczytem wieczornych spotkań bę-
dzie czwartkowa Msza św. i koncert 
premierowy nowej płyty o. Dawida Ku-
sza OP «Ite in mundum». 
 
Warsztaty zakończy niedzielna Msza 
święta o 13:30, po której obecni w bazy-
lice Świętej Trójcy będą mogli wysłuchać 
prezentacji uczestników warsztatów. 
 
Zajęcia warsztatowe dostępne są dla 
zarejestrowanych uczestników, nato-
miast wstęp na Msze święte o 12:00 i 
wieczorne wydarzenia jest wolny dla 
każdego. 
 
Fundacja Dominikański Ośrodek Litur-
giczny dąży do tego, by wszyscy mogli 
świadomie uczestniczyć w pięknej litur-
gii. Organizuje warsztaty, rekolekcje i 
katechezy, wydaje książki i nagrania 
muzyczne oraz tworzy przedmioty, które 
podkreślają treść i godność celebracji 
liturgicznej, a także organizuje środowi-
sko osób zaangażowanych w odnowę 
liturgii. Jest organizacją pożytku publicz-
nego.          Za: www.info.dominikanie.pl  

 
 
 

 
 
 

 
 

Refleksja tygodnia 
 
 

 

 

GOOD MORNING VIET-NAM! 
 

Jak wygląda codzienne życie na kapitule generalnej, co 
bracia robią, co jedzą, jak mieszkają i śpią, opisuje obecny 
w Biên Hòa br. Jarosław Głodek OP. 

 
Najgorsze są poranki. O 5.30 każdego dnia budzą nas uliczne 
głośniki, tak zwane „szczekaczki”. Jakaś muzyczka 
i pogadanka po wietnamsku, przypominająca, jak piękny 
to kraj. Ten socjalistyczny zwyczaj zachował się w wielu czę-
ściach kraju i właściwie wszyscy tutaj wstają przy motywują-
cych dźwiękach słowno-muzycznych programu. U nas słychać 
te szczekaczki bardzo wyraźnie, bo wokół seminarium du-
chownego umieszczono szczególnie wiele głośników, że-
by przyszli kapłani czuli jedność z ludem Wietnamu. 
 

No więc budzimy się wcześnie, tzn. prowincjał wstaje, 
by pobiegać, a reszta jeszcze trochę dosypia, o ile się da, bo 
msze i modlitwy mamy o 7.00 rano. Spanie to zresztą słaba 
część tej kapituły, bo łóżka są twarde jak kamień: dechy 
i słomiana plecionka, a ponieważ jesteśmy z Europy, 
to dostaliśmy jeszcze centymetrowy materac pleciony. No 
i moskitiera nad łóżkiem. Na szczęście komarów na razie 
nie ma za dużo, pojedyncze egzemplarze, bo pora deszczowa 
i prawie codziennie po południu pada. 
 
Warunki w budynku seminarium duchownego są bardzo dobre. 
Pokoje mają łazienki i klimatyzację. Jest też spory ogród, co 
jest o tyle ważne, że miasteczko, w którym mieszkamy, jest 
małe i składa się głównie z przelotowej ulicy, bez chodnika, 

https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/07/Warsztaty-Muzyki-Niezwykłej.jpg
http://www.info.dominikanie.pl/


16-22 lipca 2019          Biuletyn Tygodniowy CiZ                             29/2019 (542)  

 10 

z kilkoma sklepami, stacją benzynową i piękną świątynią bud-
dyjską. Smog na ulicy straszny i ludzie jeżdżą na skuterach 
w maskach. Na ulicę można wyjechać bez świateł, 
bez hamulca, ale bez klaksonu jeździć się nie da! Naprawdę 
jest głośno. 
 

 
 
Ale wracając do naszego dnia: po mszy świętej i jutrzni jest 
śniadanie. Jedzenie mamy europejskie, z tym, że to jest euro-
pejskość według wyobrażeń miejscowych kucharzy. Jest 
więc oczywiście jajecznica z boczkiem, a czasem hamburgery. 
Jest również tradycyjna wietnamska zupa śniadaniowa, czyli 
rodzaj rosołu z warzyw rozmaitych. I dużo owoców, 
do każdego posiłku. Cudowne i nieznane z nazwy owoce, 
np. smocze oko – wyłupiaste, słodkie, pyszne! Albo smoczy 
owoc, w kolorze buraka. Albo 5 rodzajów bananów, 
z których najlepsze są takie małe grube, o smaku kiwi. 
 
O 9.00 zaczyna się praca w gronie wszystkich kapitularzy lub 
w komisjach. Po jej zakończeniu, około 12.30 mamy obiad, 
który niewiele się różni od kolacji. Dużo potraw z kurczaka, 
wołowiny, warzywa na gorąco, i bardzo często krewetki 
i ośmiornice w różnych wersjach, a to w zupie, a to z ryżem, 
a to z makaronem. A same krewetki czasem malutkie, obrane, 

a czasem ogromne 15-centymetrowe z wyłupiastymi oczkami 
i wielkimi czułkami, większe niż polskie raki. A do tego rozmai-
te soki: imbirowe albo z owoców mango, albo ze smoczego, 
czy innych nieznanych z nazwy owoców, np. zielonych, słodko-
kwaśnych pomarańczy. 
 
Po krótkiej sjeście, o 15.30 znów są obrady: plenarne al-
bo w komisjach, a potem nieszpory o 19.00, a po nich kolacja. 
Zawsze kilka potraw mięsnych, kilka warzywnych i trochę owo-
ców morza. Pojawiają się oczywiście też sajgonki, spring 
rolls, czyli warzywa zawinięte w ciasto ryżowe, i rozmaite ro-
dzaje quasi pierogów z ciasta ryżowego, często słodkiego, 
a w środku mięso. Ciekawe, że do kolacji jest tylko woda. 
Po inne napoje w postaci piwa, coli lub sprite’a można sięgnąć 

w barku pod daszkiem z liści palmowych, ale trzeba zapłacić 
za nie po dolarze za puszkę. W czasie posiłków generalnie 
lepiej za dużo nie myśleć. Ponieważ jest wielki szwedzki (wiet-
namski?) stół, to najlepiej po prostu nakładać rozmaite strawy, 
jeśli tylko kolory czy konsystencja nie przestraszy. 
 
Jedzenie jest tu doświadczeniem trudnym do opisania. 
Zwłaszcza w naszym wydaniu, bo bracia, którzy nas obsługują, 
jedzą inaczej: prościej, raczej jedno danie z małej miseczki 
i pałeczkami. Nasze „europejskie” posiłki to coś dla nich nie-
zwykłego i dar dla nas, żebyśmy się dobrze czuli. I tak się 
czujemy. Niezwykła jest gościnność i życzliwość wietnamskich 
braci. We wszystkim pomogą, naprawią, lekarstwo przyniosą, 
sandała skleją, oddaliby wszystko, a przecież żyją bardzo 
skromnie. Niezapomnianie wrażenie. 
 
Ciekawe są też wydarzenia niecodzienne, religijne, takie jak 
pielgrzymka do sanktuarium maryjnego albo taniec liturgiczny 
sióstr z profesjonalną baletnicą przebrana za anioła. Mamy też 
takie atrakcje jak wyprawa nad ocean, żeby się wykapać. 
Z innych atrakcji zapisała się nam w pamięci orkiestra dęta 
pod dyrekcją jednego z tutejszych braci i miejscowy jazzman 
na saksofonie. Jednym słowem jest ciekawie. Tylko, że jak 
kończymy prace około ósmej wieczorem, to już jest ciemno 
i nie da się za dużo pooglądać czy wyjść. Zresztą o 5.30 znów 
obudzą nas głośniki… Jarosław Głodek OP  

Za: www.info.dominikanie.pl     

 
 
 

 

 

  Wiadomości ze świata 
 
 

 
 

KARD. BRAZ DE AVIZ O WYZWANIACH ŻYCIA KONSEKROWANEGO 
 

Podstawowym wyzwaniem życia konse-
krowanego jest dziś formacja. Na tym 
polu wiele się jeszcze musi zmienić – 
uważa kard. João Braz de Aviz. Podkre-
śla on, że formacja zakonna musi być 
procesem, drogą i wymaga wiele uwagi, 
odpowiedzialności, słuchania, a także 
umiejętności przebaczenia. 
 
Prefekt watykańskiej Kongregacji ds. 
Instytutów Życia Konsekrowanego i 
Stowarzyszeń Życia Apostolskiego 
przebywał w tych dniach w Paragwaju. 
Wziął tam udział w ogólnokrajowym 
spotkaniu osób konsekrowanych, które 
zgromadziło przedstawicieli 90 zgroma-
dzeń zakonnych.  
 

 
 
Dzieląc się doświadczeniami z tego 
wydarzenia, kard. Braz de Aviz podkre-
ślił potrzebę dobrego rozeznania wła-
snego charyzmatu, aby zobaczyć, co 
jest w nim istotne i powinno być zacho-
wane, a co ma znaczenie drugorzędne, 

jest związane z osobą założyciela i mo-
że zostać zaniechane. 
 
Nawiązując do dyskusji o celibacie, 
brazylijski purpurat podkreślił, że ślub 
czystości jest jednym z filarów życia 
konsekrowanego i na pewno nie można 
z niego zrezygnować. Do życia w celiba-
cie trzeba być jednak powołanym. Kard. 
Braz de Aviz zachęcił też zgromadzenia 
zakonne do pogłębionej refleksji na 
temat klerykalizmu. Jest to tym ważniej-
sze, że w życiu konsekrowanym kapłań-
stwo nie jest najważniejsze. 

 Za: www.vaticannews.va  

http://www.info.dominikanie.pl/
http://www.vaticannews.va/
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ZAKONNICE ARESZTOWANE PODCZAS PROTESTU 
PRZECIWKO POLITYCE PREZYDENTA TRUMPA 
 

Na potrzebę ciągłego, pokornego i cierpliwego towarzyszenia 
młodym zwrócił uwagę Papież w przemówieniu skierowanym 
do członków Zakonu Trójcy Przenajświętszej zwanego trynita-
rzami. Przyjął ich na audiencji z okazji kapituły generalnej za-
konu, która odbywa się w Rzymie. 
 
Kilka sióstr zakonnych, w tym jedna 90-letnia, zostało areszto-
wanych 18 lipca w Waszyngtonie czasie protestu przeciwko 
polityce migracyjnej prezydenta Donalda Trumpa. W sumie 
zatrzymano ponad 60 katolików. 
 
Manifestanci okupowali jedną z sal Senatu w ramach Katolic-
kiego Dnia Działań na rzecz Dzieci Migrantów. Była to forma 
„cywilnego nieposłuszeństwa” wobec polityki władz USA. 
 

Tłumacząc swój udział w proteście 90-letnia siostra Patricia 
Murphy z Chicago oświadczyła, że sytuacja w ośrodkach, w 
których przetrzymywani są imigranci jest „niemoralna”. Podkre-
śliła też, że to, co dzieje się na granicy z Meksykiem – budowa 
muru, traktowanie imigrantów z Ameryki Łacińskiej chcących 
przedostać się do Stanów Zjednoczonych itp. – jest „okropne”. 
Tuż przed aresztowaniem zakonnica przyznała, że będzie to jej 
szóste zatrzymanie. W Chicago co tydzień w piątkowe poranki 
protestuje ona i modli się przed ośrodkiem zatrzymań dla imi-
grantów. 
 
Inna aresztowana siostra zakonna Donna Korba ze Scranton w 
stanie Pensylwania, która niedawno była wolontariuszką na 
granicy z Meksykiem, stwierdziła, że w kwestii imigracji nie ma 
łatwych rozwiązań, ale przede wszystkim trzeba zająć się jej 
przyczynami. Wspominając swą wieloletnią pracę w Gwatema-
li, zacytowała ojca rodziny, który zapytany, dlaczego chce pod-
jąć niebezpieczną próbę dostania się do USA, odpowiedział: 
„Bo moje dzieci są głodne”.                                      Za: KAI 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PARLAMENTARZYŚCI Z POLSKI 
NA ODPUŚCIE W BERDYCZOWIE 
 
Z udziałem przedstawicieli polskiego 
Sejmu i Senatu oraz dyplomatów z kilku 
krajów, m.in. z Polski, a także władz 
Ukrainy, województwa żytomierskiego i 
Berdyczowa rozpoczął się w tamtejszym 
Ogólnoukraińskim Sanktuarium Matki 
Boskiej Szkaplerznej odpust ku Jej czci. 
W tym roku nawiązuje on do trwającego 
obecnie w Kościele katolickim na Ukrai-
nie Roku świętości Małżeństwa i Rodzi-
ny. Tematyka rodzinna będzie obecna w 
naukach głoszonych pielgrzymom w 
drodze do tego miejsca, w homiliach 
biskupów oraz w rozważaniach podczas 
nocnego czuwania z soboty 20 na nie-
dzielę 21 lipca. Głównej Mszy św. odpu-
stowej w niedzielę 21 lipca będzie prze-
wodniczył abp Tommaso Caputo z 
Sanktuarium Maryjnego w Pompejach. 
Rozpocznie się ona o godz. 11 czasu 
miejscowego. 
 
Z Polski na uroczystości do Berdyczowa 
przybyli m.in. wicemarszałek Sejmu 
Małgorzata Gosiewska, poseł Jan Dzie-
dziczak i senator Jan Żaryn. Z ramienia 
korpusu dyplomatycznego, akredytowa-
nego na Ukrainie, przybędą ambasado-
rzy Polski, Hiszpanii i Chorwacji, a także 
przedstawiciele władz tego kraju, obwo-
du żytomierskiego i miasta Berdyczowa. 
Do sanktuarium pierwsi pielgrzymi dotar-
li, jak co roku, w przededniu głównych 
uroczystości – w sumie są to tysiące 
ludzi, którzy przybywają tu pieszo i na 
rowerach (trzy grupy) z różnych stron 
Ukrainy i z zagranicy, głównie z Polski. 
Wszystkich ich witali biskup kijowsko-
żytomierski Witalij Krywicki i karmelici. 
Biskup nie tylko witał każdą grupę piel-
grzymów, ale był też obecny wśród nich, 

np. dołączał do niektórych grup, głosił im 
Słowo Boże i odprawiał dla nich msze. 
 
Jako pierwsi przybyli do Berdyczowa 
pątnicy z Bykówki w obwodzie żytomier-
skim, nad którymi opiekę duchową peł-
nią ojcowie sercanie. Szli do sanktua-
rium trzy dni. Jeden z uczestników – 
Wołodymyr Hryniw ze wsi Marianówka 
wyruszył w drogę z żoną Natalią. “W 
Roku Rodziny idę z rodziną i oferuję 
swoją pracę za rodzinę” — powiedział 
pątnik. 
 
W tym roku najliczniejsza jest 27. Piel-
grzymka Franciszkańska, wędrująca 
trasą Szepietówka — Połonne — Berdy-
czów i licząca 686 osób; towarzyszył im 
biskup-koadiutor diecezji odesko-
symferopolskiej i administrator apostol-
ski diecezji charkowsko-zaporoskiej 
Stanisław Szyrokoradiuk. Wierni z róż-
nych zakątków Ukrainy, Białorusi i Nad-

dniestrza w ciągu 4 dni przemierzali 
drogi Ukrainy i razem się modlili. Najdłu-
żej do sanktuarium szło 90 pielgrzymów 
z Kijowa – łącznie 8 dni. Po przybyciu na 
miejsce przedstawili oni na placu przed 
sanktuarium prawdziwe widowisko. 
 
Tradycyjnie do Sanktuarium Berdyczow-
skiego przybyła pielgrzymka rowerowa z 
Charkowa, po raz pierwszy natomiast 
dotarli tam pątnicy-kolarze z Chmielnika 
(31 osób). Najmłodsza uczestniczka 
Salomea liczyła zaledwie 6 lat. Z 
Chmielnickiego przybyła, według bp 
Witalija, najbardziej kapucyńska piel-
grzymka: 235 osób szło pieszo 6 dni. 
Najstarsza natomiast jest pielgrzymka z 
Żytomierza. Wierni wyruszyli stamtąd już 
po raz 41 po Mszy świętej w katedrze 
św. Zofii 19 lipca. 
 
Tradycyjnie już od wielu lat pątnicy przy-
bywają w sobotę i uczestniczą w wigilij-
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nej odpustowej mszy, a później — w 
nocnym czuwaniu. Główna odpustowa 
Msza św. odpustowa sprawowana jest w 
niedzielę – w tym roku towarzyszy jej 
hasło: „Matko Boża, przyjmij pod swoją 
opiekę rodzinę ukraińską!“. 
 
Komentując te słowa, kustosz Sanktua-
rium o. Rafał (Rafajił) Myszkowski zwró-
cił uwagę, że tegoroczna uroczystość 
zbiega się z dniem wyborów do Rady 
Najwyższej Ukrainy. “Chcemy złożyć 
nadzieję na lepszą przyszłość rodziny w 
naszym państwie pod opiekę Najświęt-
szej Maryi Panny. Dlatego, jak co roku 
zapraszamy wszystkich na pielgrzymkę 
do Berdyczowa, a modlitewne wezwanie 
naszego spotkania, aby Bogurodzica 
przyjęła pod swą opiekę rodzinę ukraiń-
ską, jest ucieleśnieniem naszego pra-
gnienia polecenia Jej wszystkich rodzin, 
żyjących na naszej ziemi” – powiedział 
o. kustosz. 
 
Podkreślił, że “chcemy prosić szczegól-
nie o wzmocnienie miłości, uratowanie 

od nieporozumień, uwolnienie od szko-
dliwych uzależnień” i dodał, że Kościół 
ma nadzieję na “otrzymanie przed ikoną 
berdyczowską od dobrego Boga po-
trzebnych nam łask”. Zdaniem zakonni-
ka w tym roku do sanktuarium przybę-
dzie ok. 15 grup pieszych i dwie rowe-
rowe. 
 
Od kilku tygodni na Placu św. Jana 
Pawła II w Berdyczowie trwa budowa 
ołtarza polowego, podwyższenia dla 
przedstawicieli mediów oraz przestrzeni 
dla muzyków i chórów. Zajmują się tym 
pracownicy miejscowego klasztoru, 
parafianie, karmelici i siostry ze Zgro-
madzenia św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus. 
 
Powitanie pielgrzymów rozpoczęło się 
20 bm. od godz. 16. O 18 rozpoczęła się 
liturgia, której przewodniczył przewodni-
czący łacińskiego episkopatu Ukrainy, 
biskup odesko-symferopolski Bronisław 
Bernacki, a kazanie wygłosił bp Witalij 
Krywicki. Od 22 w sobotę do 6 rano w 

niedzielę 21 bm. trwać będzie całonocne 
czuwanie modlitewne w intencji rodzin 
ukraińskich. O godz. 9.30 w niedzielę 
rozpocznie się modlitwa różańcowa na 
Placu św. Jana Pawła II, a o 11 – uro-
czysta Eucharystia odpustowa pod 
przewodnictwem abp. Tommaso Caputo 
z udziałem wszystkich biskupów ukraiń-
skich z bp. Bernackim na czele. Wezmą 
w niej udział polscy parlamentarzyści, 
przedstawiciele władz państwowych i 
miejscowych oraz korpusu dyplomatycz-
nego i delegacje oficjalne. 
 
Do udziału w tych uroczystościach za-
prosił wiernych i wszystkich ludzi dobrej 
woli biskup kijowsko-żytomierski Witalij 
Krywicki. “Niech nas będzie coraz więcej 
– tych, którzy odkryli już w swoim życiu 
Boga i przyszli podzielić się z innymi 
zrozumieniem tego ,że Pan naprawdę 
działa w naszym życiu” – zachęcił bi-
skup.                                            Za: KAI 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
   

PO 75 LATACH MATKA BOŻA WRACA DO 
SWOJEJ ŚWIĄTYNI W BOŁSZOWCACH 

 
Po 75 latach Matka Boża powróciła do odbudowywanego przez 
franciszkanów Sanktuarium w Bołszowcach k. Halicza. W nie-
dzielę 14 lipca 2019 r. wierna kopia oryginalnego obrazu zosta-
ła wprowadzona do świątyni m.in. przez przewodniczącego 
Konferencji Rzymskokatolickiego Episkopatu Ukrainy, metropo-
litę lwowskiego i krakowskiego prowincjała franciszkanów. 
 
Przewodniczący KREU bp Bronisław Bernacki z Odessy prze-
wodniczył Mszy Świętej i wygłosił okolicznościowe kazanie, a 
ordynariusz archidiecezji lwowskiej ks. abp Mieczysław Mo-
krzycki uroczyście zawierzył Maryi Królowej Pokoju i Pojedna-
nia wszystkie stany i mieszkańców Ukrainy. 
 
Ordynariusz krakowskiej prowincji franciszkanów podkreślił 
wyjątkowość chwili. „Uczestniczymy w historycznym wydarze-
niu. Jest to nadzwyczajna chwila. Oto po 75 latach Matka Boża 
wraca do tej świątyni w cudownym wizerunku” – mówił pełen 
przejęcia. 
 
„Stoimy na ziemi świętej. W miejscu wybranym przez Syna 
Bożego i Jego Najświętszą Matkę. W XVII w., kiedy obraz 
został wyłowiony z pobliskiej rzeki, Maryja dała znać, że chce 
pozostać w tym miejscu. I od tamtego czasu, dzień po dniu to 
sanktuarium było budowane na chwałę Najświętszej Trójcy i ku 
czci Matki Bożej. Maryja dawała znaki, że to miejsce kocha, i 
że chce aby ono było domem dla wszystkich, którzy tu przy-
chodzą. To miejsce zasłynęło wieloma cudami, łaskami, któ-
rych doświadczyli ci, którzy przychodzili do Maryi z mocną 
wiarą, otwartymi sercami i prosili Matkę Bożą o wstawiennictwo 
przed Bogiem. I tak przez trzy wieki była latarnią, która świeciła 
światłem nadziei na całą okolicę.  
 
W 1944 r. obraz został wywieziony z Bołszowiec, a cały ten 
kompleks: kościół i klasztor popadał w coraz większą ruinę. Ale 
w 2002 r. Zakon Franciszkanów został zaproszony w to miej-

sce przez ówczesnego metropolitę lwowskiego kard. Mariana 
Jaworskiego. Dzięki życzliwości wielu ludzi i instytucji udało się 
odnowić cały kompleks i na nowo przygotować go na godny 
powrót obrazu Matki Bożej” – przypomniał w największym 
skrócie historię tego miejsca. 
 
Przy tej okazji Ojciec Prowincjał prosił wiernych o modlitwę, 
aby ta świątynia już nigdy nie popadła w ruinę, aby Maryja już 
nigdy nie musiała stamtąd uchodzić, i aby współcześni urzęd-
nicy, przezwyciężyli w sobie pokusę zagarnięcia klasztoru 
franciszkanów i przekształcenia go w hotel. 
 

 
 
Dzień wcześniej biskup pomocniczy ze Lwowa, o. Edward 
Kawa poświęcił w kościele sześć nowych obrazów wykonanych 
w Kijowie i ufundowanych przez dobrodziejów dla tej świątyni. 
Przedstawiają one: Jezusa Miłosiernego, św. Franciszka z 
Asyżu, św. Antoniego z Padwy, bł. Jakuba Strzemię, błogosła-
wionych Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego oraz 
św. Jana Pawła II. 
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W uroczystościach odpustowych brała udział również młodzież 
w liczbie ponad pół tysiąca osób, która w pięciu pieszych piel-
grzymkach przyszła na Franciszkańskie Spotkanie Młodych ze 
Lwowa, Kamionki Buskiej, Tarnopola, Śniatyna i Iwano-
Frankiwska. 
 
Wspólnota krakowskiej Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba 
Strzemię Zakonu Franciszkanów w Polsce przy tej okazji uho-
norowała Jana Dudka statuetką św. Franciszka oraz wpisem 
do Księgi Przyjaciół Prowincji „w dowód uznania za ofiarne 
zaangażowanie i bezinteresowną pomoc Kościołowi i Zakonowi 
Franciszkanów na Ukrainie w latach 2008-2019”. 
 
Bołszowce to duża wieś znajdująca się przy trasie Lwów – 
Stanisławów, ok. 5 km od Halicza. Pierwsze wzmianki histo-
ryczne pochodzą z początków XV wieku. Właścicielami dóbr 
ziemskich i miejscowości byli: Kazanowscy, Jabłonowscy, 
Maleccy, a w końcu Krzeczunowicze. Pod koniec XVI wieku 
miejscowość otrzymała prawa miejskie. Bołszowce wielokrotnie 
były najeżdżane przez Szwedów, Kozaków, Turków i Tatarów. 
Niszczone i odbudowywane. 
 
W 1624 r. w Bołszowcach wzniesiono ufundowane przez kasz-
telana halickiego Marcina Kazanowskiego budynki klasztoru i 
kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Kusto-
szami miejsca zostali karmelici. 20 marca 1624 r. obraz został 
przeniesiony z zamku do nowopowstałej świątyni. Budowę 
murowanego kościoła rozpoczął około 1718 r. Jan Gałecki, 
pułkownik wojsk koronnych. Po ukończeniu budowy świątynia 
została poświęcona 15 sierpnia 1777 r. przez biskupa Kryspina 
Cieszkowskiego, który trzy dni później ukoronował obraz Matki 
Bożej koronami papieskimi. 
 
W czasie I wojny światowej świątynia została zrujnowana, a 
zakonnicy razem z cudownym obrazem przez dziesięć lat 
przebywali we Lwowie. Dopiero w latach 30. XX wieku podjęli 
się odbudowy kompleksu, który został ukończony tuż przed 
wybuchem II wojny światowej. Po II wojnie światowej, na sku-
tek wygnania ludności polskiej, zamknięto kościół i klasztor. 
Cudowny obraz Matki Bożej został przez ojców karmelitów 
wywieziony i znajduje się obecnie w Kościele św. Katarzyny w 
Gdańsku. 
 
W czasach komunizmu świątynia przeżyła swój najcięższy 
okres. Początkowo urządzono w niej chlew dla świń, następnie 
gromadzono tam złom i przechowywano szklane butelki. Na 
terenie klasztoru był szpital, a po nim sanepid miał swoje biura. 
Takie działania doprowadziły do spustoszenia kościoła i do 
ruiny klasztoru. W latach 90. zwrócono diecezji lwowskiej zruj-
nowany obiekt, a w 2000 roku kard. Marian Jaworski przekazał 
go franciszkanom z zadaniem dokonania odbudowy dawnego 
sanktuarium maryjnego. 

 
Początkowo zakonnicy mieszkali w Haliczu, pracowali w trzech 
parafiach i zajmowali się remontem kościoła. Odbudowa zabyt-
kowego kompleksu klasztornego była możliwa dzięki wsparciu 
finansowemu Senatu RP oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, przy ogromnym zaangażowaniu się pani 
Wiesławy Holik w pozyskiwanie dotacji. 
 
W 2010 r. została zakończona rekonstrukcja pierwszego skrzy-
dła klasztoru. To sprawiło, że bracia mogli na stałe przeprowa-
dzić się do Bołszowiec. 21 października 2012 r. nastąpiło ery-
gowanie klasztoru pw. bł. Jakuba Strzemię. W 2014 r. została 
ukończona rekonstrukcja całego kompleksu klasztornego. 
 
31 maja 2017 r. abp Mieczysław Mokrzycki wydał dekret po-
twierdzający istnienie w kościele pw. Nawiedzenia NMP archi-
diecezjalnego sanktuarium Matki Bożej Bołszowieckiej Królo-
wej Pokoju i Pojednania. 
 
Obecnie trwają prace renowacyjne w kościele, odnawianie 
fresków, kładzenie nowej posadzki w kościele i na zewnątrz 
oraz rekonstrukcja ołtarza głównego i ołtarzy bocznych. 
 
Pierwszy gwardian o. Grzegorz Cymbala zainicjował przy 
klasztorze działalność Centrum Pokoju i Pojednania. Odbudo-
wany kompleks jest miejscem przyjmowania gości i pielgrzy-
mów z Polski i Ukrainy, organizowania kolonii dla dzieci z pol-
skich rodzin na Ukrainie. Odbywają się tam międzynarodowe 
konferencje naukowe, organizowane są wystawy okoliczno-
ściowe, plenery i warsztaty malarskie, spotkania formacyjne 
młodzieży i dzieci, nauka języka polskiego i wiele innych zajęć. 
 
Prawie pół tysiąca młodych Polaków, Ukraińców, Rosjan i 
wiernych innych narodowości bierze udział we Franciszkań-
skim Spotkaniu Młodych w Bołszowcach. Młodzi wspólnie mo-
dlą się, rozmawiają, słuchają konferencji i bawią się na koncer-
tach muzycznych. Pielgrzymi idą kilka dni do Bołszowiec na 
odpust ze swoimi duszpasterzami diecezjalnymi i zakonnymi. 
 
Z Centrum Pokoju i Pojednania od lat współpracuje Fundacja 
Brat Słońce, której wolontariusze przyjeżdżają z Polski, aby 
uczestniczyć w przygotowaniu i uczestniczyć we Franciszkań-
skich Spotkaniach Młodych, a także uroczystościach rocznico-
wych na Cmentarzu Wojennych w pobliskim Dytiatynie. Wolon-
tariusze podjęli się również zadania sprzątania i porządkowania 
polskiej części historycznego cmentarza, na którym znajdują 
się również nagrobki i pomniki zasłużonych Polaków w tym 
oficera jazdy wołyńskiej Ezechiela Berzeviczego, uczestnika 
Powstania Listopadowego oraz Józefa Limanowskiego, 
uczestnika Powstania Styczniowego.   Za: www.franciszkanie.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

URSZULANKI OD ĆWIERĆ WIEKU 
WSPIERAJĄ WSPÓLNOTĘ W TAIZE 

 
Od ćwierć wieku pracują na wzgórzu w 
Taizé siostry Urszulanki Serca Jezusa 
Konającego. Za ich posługę podziękował 
im przeor wspólnoty, brat Alois. Swoją 
wdzięczność każdego tygodnia wyraża 
też młodzież, z którą pracują siostry. 
 
Jak przypomina brat Marek przybycie 
sióstr urszulanek było związane z po-
trzebą wspierania jedynego wówczas 

brata z Polski, by można było przyjąć 
liczne grupy młodych. Zaprosił je założy-
ciel wspólnoty z Taizé. 
 

 
 

Brat Roger bardzo liczył na to, że uda 
się znaleźć siostry odważne, które by 
przyjechały do Taizé. Bardzo je polubił i 
bardzo wspierał. Bardzo nalegał na to, 
by nosiły strój zakonny, żeby było wia-
domo, że są to siostry z Polski. 
 
Siostra Grażyna zaznacza, że chociaż 
początkowo urszulanki służyły głównie 
Polakom i osobom z Europy Środkowo-
Wschodniej, to z czasem objęły swoimi 
działaniami także mieszkańców innych 
krajów. Stopniowo nasza misja się 
zmieniała, ale cały czas jesteśmy na-
stawione na służenie młodym i słuchanie 

http://www.franciszkanie.pl/
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ich. Towarzyszymy dziewczętom z róż-
nych krajów, w zależności od tego, jaki-
mi językami mówimy.  
 
Zdarza się niekiedy, że dziewczęta, 
które w Taizé poznały urszulanki, wstę-
pują do tego zgromadzenia – mówi 

siostra Ania. Właśnie w Taizé poznałam 
siostry urszulanki i tu rozeznawałam 
moją drogę i jak widać jestem w zgro-
madzeniu. 
 
W ciągu dwudziestu pięciu lat na wzgó-
rzu w Taizé pracowało kilkanaście ur-

szulanek. Dla życia każdej z nich do-
świadczenie to było bardzo istotne. 
Także braciom z Taizé i wielu ludziom 
młodym nie sposób sobie wyobrazić 
życia na wzgórzu bez ich obecności. 

 Za: www.vaticannews.va     

_____________________________________________________________________________________________________________________

WERBISTA OPOWIADA O TRUDNEJ SYTUACJI 
EMIGRANTÓW Z WENEZUELI W ORURO 
 

Oruro jest miastem położonym na płaskowyżu Altiplano w za-
chodniej Boliwii, na wysokości nieco ponad 3700 m.n.p.m. 
Zamieszkuje go blisko 300 tys. ludzi. Jest stolicą departamentu 
Oruro i prowincji Cercado. 
 
Jest także stolicą diecezji o obejmującej swym zasięgiem 53 
tys. km2. Od 2005 roku ordynariuszem jest tu werbista, bp 
Krzysztof Białasik SVD. W prowadzeniu diecezji pomaga mu 
br. Krzysztof Walendowski SVD, który do Oruro wyjechał w 
2014 roku. 
 
W chwili obecnej do Oruro przybywa tygodniowo około 100 
migrantów z Wenezueli, gdzie bieda zaczyna przybierać nie-
znane dotąd rozmiary. Większość z Nich chciałaby przedostać 
się do Chile, gdzie sytuacja jest bardziej stabilna – mówi br. 
Krzysztof. – Niestety już wiadomo, że Chile również nie chce 
przyjąć wszystkich, a pozyskanie wizy i statusu uchodźcy poli-
tycznego jest coraz trudniejsze. 
 
Wśród migrantów są osoby starsze, młodzież i całe rodziny z 
małymi dziećmi. Ludzie ci uciekają z całym dobytkiem, na który 
nierzadko składa się jedna walizka z najpotrzebniejszymi rze-
czami. Bardzo często nie mają pieniędzy, bo wszystko, co mieli 
wydali już już na koszty związane z ucieczką z kraju. W więk-
szości nie są przygotowani do pobytu na Altiplano, gdzie o tej 
porze roku temperatura spada poniżej 10 stopni Celsjusza, a 
domy nie mają ogrzewania. 
 
Migrantów przyjmujemy w kaplicach, garażach i domach za-
konnych, gdzie rozkładamy się materace i dajemy koce. Roz-
kładane są też kuchnie polowe, gdzie można coś zjeść. Stara-
my się robić, co tylko możemy – mówi br. Krzysztof. 
 
Po kilku dniach pobytu część z migrantów opusza Oruro i udaje 
się na granicę boliwijsko-chilijską, gdzie proszą o możliwość jej 
przekroczenia. W miejscowościach granicznych pracują siostry 
zakonne i również robią, co mogą. W ich domu i kaplicy prze-
bywa obecnie około 250 osób. Powoli zaczyna już brakować 
wody i żywności, więc każdej soboty organizujemy pomoc i 
zawozimy im ryż i makaron, by można było przeżyć – wyjaśnia 
misjonarz. 
 
Statystycznie, według danych różnych organizacji, każda oso-
ba żyjąca w Wenezueli straciła około 20 kilogramów ze swojej 

wagi. Migranci próbują opowiadać o swoim losie, ale po kilku 
zdaniach słychać już tylko płacz i prośbę o pomoc. Br. Krzysz-
tof przyznaje, że słyszał z pierwszej ręki wiele świadectw o tym, 
co się dzieje w Wenezueli, o biciu ludzi na ulicach i strachu, jaki 
stale towarzyszy mieszkańcom. Te historie pokazują, jak bar-
dzo potrzebna jest pomoc w pilnym rozwiązaniu kryzysu. 
 
Mimo, że werbistów nie ma już w Wenezueli [ze względów 
bezpieczeństwa misjonarze zostali wycofani stamtąd 
w sierpniu 2018 roku; obecnie przebywają w Kolumbii i czekają 
na wyklarowanie się sytuacji – przyp. red.] nasza misja w tym 
kraju nie zakończyła się – mówi br. Krzysztof. – Nasza misja 
nadal trwa wśród tych ludzi, zmieniły się tylko granice. Ludzie 
potrzebujący nadal są i proszą o pomoc. I tą pomoc niesiemy 
na ile jest to dla nas możliwe. Nie jest to łatwe, ale staramy się 
dać tym osobom choć odrobinę miłości, otwartości i zrozumie-
nia. 

 

 
 
W roku 2019 Wenezuelę opuściło ponad 6 milionów mieszkań-
ców. To połowa całej populacji Boliwii. Ludzie próbują przedo-
stać się do Ekwadoru, Peru czy Brazylii, ale te kraje już jakiś 
czas temu zamknęły granice dla mieszkańców Wenezueli. 
Ratunkiem staje się Boliwia, która niestety również sama bory-
ka się z ogromną biedą. 
 
Często mówimy migrantom z Wenezueli o godności osoby 
ludzkiej, by nie zatracili tego, co najważniejsze. By kobiety nie 
poddawały się prostytucji, bo wiemy, że dochodzi do sprzedaży 
własnego ciała– kończy br. Walendowski. – Towarzyszymy im i 
staramy się być świadkami miłości Boga.    Za: www.werbisci.pl  

http://www.vaticannews.va/
http://www.werbisci.pl/
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RZYMSKI ETAP PROCESU 
S. DULCISSIMY HOFFMANN 
 
W Watykanie odbyło się przekazanie 
dokumentów z etapu diecezjalnego 
procesu beatyfikacyjnego sługi Bożej 
siostry Marii Dulcissimy Hoffmann. 
 
Siostra Dulcissima zmarła w 1936 w 
Brzeziu nad Odrą. Dzisiaj jest to dzielni-
ca Raciborza. W miejscu swojej posługi 
cieszy się opinią świętości. Setki ludzi 
mówią o niewytłumaczalnych łaskach, 
których doznali za wstawiennictwem s. 
Dulcissimy. 
 
18 maja abp Wiktor Skworc zamknął 
proces na etapie diecezjalnym. Przypo-
mniał wówczas, że s. Dulcissima „ze 
swojego typowego, śląskiego rodzinne-
go domu wyniosła głęboką wiarę oraz 

szczególną wrażliwość na pracę i cier-
pienie ludzi”. 
 
Metropolita katowicki zauważył również, 
że „w kolejach życia s.M. Dulcissimy, jak 
i w jej zachowanych zapiskach współ-
czesny chrześcijanin może odnaleźć 
wzór i zachętę do wierniejszego podą-
żania za Chrystusem na tym miejscu, 
jakie wyznaczyła mu Opatrzność”. 
 

 
 
Proces beatyfikacyjny s. Dulcissimy 
rozpoczął się w 1999 r. 18 maja 2019, w 
rocznicę śmierci Kandydatki na ołtarze 

metropolita katowicki zamknął etap 
diecezjalny jej procesu beatyfikacyjnego. 
Oznacza to, że cała dokumentacja ze-
brana w czasie trwania procesu zostanie 
przekazana do Stolicy Apostolskiej, 
gdzie w Kongregacji Spraw Kanoniza-
cyjnych nastąpi wymagane rozeznanie, 
aby można było przedstawić całemu 
Kościołowi drogę do świętości s. Dulcis-
simy.  
 
Helena Joanna Hoffman urodziła się w w 
1910 w Świętochłowicach – Zgodzie. 
Jako kandydatka, do klasztoru wstąpiła 
jesienią 1927, a w 1929 w Nysie przyjęła 
habit i przybrała imię Maria Dulcissima. 
Jeszcze w trakcie formacji poważnie 
zachorowała. Stwierdzono u niej guza 
mózgu. Mimo choroby angażowała się w 
działalność apostolską na terenie Brze-
zia, gdzie przebywała. Siostra Dulcissi-
ma zmarła w 1936 w wieku 26 lat. 
       Za: www.archidiecezja.katowicka.pl   

_____________________________________________________________________________________________________________________

MIĘDZYNARODOWY  FESTIWAL  POŚWIĘCONY  TWÓRCZOŚCI  ZAKONNICY 
 
Prestiżowy Międzynarodowy Festiwal Teatru Klasycznego w 
Almagro został w tym roku poświęcony zakonnicy Juanie Inés 
de la Cruz, która żyła w XVII w. (1651-1695). Jest ona wybitną 
przedstawicielką Złotego Wieku literatury hiszpańskiej. Uro-
dzona w Nowej Hiszpanii uznawana jest za pierwszą pisarkę w 
dziejach Ameryki. 
 
Juana Inés de la Cruz urodziła się w meksykańskiej miejsco-
wości Nepantla w połowie XVII w. Już jako młoda dziewczyna 
zasłynęła dzięki swej urodzie, inteligencji, wiedzy i talentowi 
poetyckiemu. Ponieważ w tamtych czasach kobiety nie mogły 
studiować, Juana przebrana za chłopca chodziła na wykłady 
uniwersyteckie. 
 
Mając 16 lat wstąpiła do zakonu sióstr karmelitanek bosych, ale 
wystąpiła już po trzech miesiącach. Dwa lata później wstąpiła 
do zakonu hieronimitek, w którym pozostała aż do śmierci 
(1695). Juana Inés de la Cruz pisała dramaty, komedie, poezję 
i prozę. Jej twórczość stawiana jest na równi z takimi autorami 
jak m. in. Lope de Vega, Tirso de Molina czy Calderón de la 
Barca. Na uwagę zasługuje także piękno tzw. Autos sacramen-
tales czyli moralitetów eucharystycznych. Są to hiszpańskie 
jednoaktówki, które grano w Boże Ciało również w Meksyku. 
Boski Narcyz z 1688 r. zyskał największą sławę i prawdopo-

dobnie został wystawiony także w Madrycie rok czy dwa póź-
niej. Sor Juana stawała w obronie poniżanych kobiet, a nawet 
skrytykowała publicznie kazanie znanego portugalskiego jezui-
ty Antoniego Vieiry. 
 

 
 
Juana Inés de la Cruz uważana jest przez wielu za dziesiątą 
muzę. Należy do czołowych postaci Złotego Wieku literatury 
hiszpańskiej i jest pierwszą wybitną pisarką Ameryki. Bez wąt-
pienia była kobietą, która wyprzedziła swoje czasy. 

                         Za: www.vaticannews.va 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

OCHOTNICZKI KSIĘDZA BOSKO  
ODBYWAJĄ ZGROMADZENIE GENERALNE 
 
W dniu wczorajszym, 18 lipca, rozpoczę-
ło się VIII Zgromadzenie Generalne 
Świeckiego Instytutu Ochotniczek Księ-
dza Bosko (VDB), którego tematem jest: 
“Codzienna misja VDB”. W czasie tego 
Zgromadzenia Generalnego zostanie 
wybrana również nowa odpowiedzialna 
generalna, która zastąpi panią Olgę K., 

kończącą swój urząd po dwóch kaden-
cjach. Nową odpowiedzialną będą wy-
bierać 84 członkinie Instytutu; przewi-
dziany jest także udział obserwatorów i 
delegatów VDB.  

 

Świecki Instytut VDB liczy prawie 1200 
członkiń w 60 krajach świata; te, jako 
osoby konsekrowane, składają śluby 
posłuszeństwa, ubóstwa i czystości, 
zobowiązując się ich przestrzegać zwy-
czajnym życiu codziennym. 
 
Nie żyją we wspólnocie, ale zazwyczaj 
gromadzą się jako “grupa” raz czy dwa 
razy w miesiącu, aby w ten sposób 
wspólnie przeżywać swoje dni skupienia 
i formacji. Są obecne także w Polsce. 

http://www.archidiecezja.katowicka.pl/
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiYlp--8MrjAhUIGuwKHfWEBN4QjRx6BAgBEAU&url=https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201907171088042666-poesia-sor-juana-ines-de-la-cruz-mexico/&psig=AOvVaw3NOuAd8OZBb_fsQoDyfJOx&ust=1563965709847285
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Czasem nie jest łatwo innym grupom 
Rodziny Salezjańskiej zrozumieć 
“świecką konsekrację” VDB. Na bazie 
słów, które wypowiedziała ustępująca 

odpowiedzialna generalna, pani Olga K., 
w wywiadzie dla magazynu VDB pt. 
“Crescere”, lepiej można zrozumieć, 
czym jest ten Instytut. “Chcę, aby dobry 
Bóg uczynił ze zmnie i ze wszystkich 

moich sióstr żywe tabernakulum w tym 
świecie” – oto jej słowa.  

Za: www.infoans.org  

_____________________________________________________________________________________________________________________

ZDECYDOWANIE WOLĘ  DZWON KOŚCIELNY 

 

O senegalskich klimatach opowiada o. Krzysztof, rektor 
naszego Wyższego Seminarium Duchownego, który kilka 
dni temu powrócił z Dakaru z dwutygodniowego spotkania 
odpowiedzialnych za formację. 

 
Wczesnym rankiem, między czwartą a piątą nad ranem, przez 
dwa tygodnie budziły mnie nawoływania muezina, muzułmani-
na odpowiedzialnego za wzywanie do modlitwy. Te same na-
woływania docierały jednocześnie z głośników różnych minare-
tów rozsianych po całym Dakarze, a powtarzały się jeszcze 
czterokrotnie w ciągu dnia. Muezin nawoływał przed wschodem 
słońca, w południe, po południu, po zachodzie słońca i w nocy. 
Treścią tych pięciokrotnych nawoływań są: „Allahu akbar!”; „Nie 
ma bóstwa ponad Allaha a Mahomet jest jego prorokiem”; 
„Ruszajcie do modlitwy, ruszajcie ku powodzeniu”. Przyznaję, 
że zdecydowanie milszym dla mojego ucha, serca i przekonań 
religijnych jest poranne bicie dzwonu kościelnego. Co zatem 
było powodem, że „wystawiłem” się na takie doświadczenie? 
 
W dniach od 24 czerwca do 5 lipca odbyło się Międzynarodowe 
Spotkanie Formatorów w Dakarze, w Senegalu. Czyli spotkanie 
odpowiedzialnych za wspólnoty formacyjne (seminaria, nowi-
cjaty, postulaty, itp.) w Zgromadzeniu Ducha Świętego z całego 
świata. Zjechało się nas 50 osób, w tym zaangażowani w for-
mację młodych misjonarzy, przedstawiciele Rady Generalnej 
Zgromadzenia z Rzymu oraz kilka osób zaangażowanych w 
organizację tego spotkania. 
 
Na pierwszym etapie spotkania dzieliliśmy się tym, jak konkret-
nie wygląda formacja w poszczególnych wspólnotach, domach 
i prowincjach. Następnie wysłuchaliśmy kilku tematycznych 
konferencji dotykających problemów formacyjnych. Po czym, 
na podstawie tego co już jest w naszych domach i w zestawie-
niu z treściami konferencji, poprzez pracę w grupach i dzielenie 
się na forum, sformułowaliśmy całą listę praktycznych wskazań 
dotyczących formacji młodych duchaczy. 
 
Nie były to więc wakacje pod palmą, choć nie zabrakło drob-
nych elementów wakacyjnych. W jedno sobotnie popołudnie 
udaliśmy się na Wyspę Gorée. Wyspa pochodzenia wulkanicz-
nego, położona 3 km na wschód od portu w Dakarze, stolicy 
Senegalu. Zajmuje 36 ha powierzchni, a zamieszkuje ją ok. 
2000 mieszkańców. Na wyspie pierwsi osiedlili się Portugal-
czycy w 1444r. Później wyspa przechodziła z rąk do rąk: Ho-
lendrów, Anglików czy Francuzów. Miejsce bajkowe, aż trudno 
uwierzyć, jak tragiczna historia jest z tym miejscem związana. 
Od XVI do XIX w. stanowiła największą w Afryce bazę handlu 
niewolnikami, gdzie ich więziono, sprzedawano, a następnie 

ładowano na statki i wysyłano przez Atlantyk do Ameryki Płn. 
Płd. oraz Europy. To właśnie z tej pozornie malowniczej wyspy 
przedstawiciele ludów afrykańskich wyruszali w swój niewolni-
czy rejs, w podróż bez powrotu. Niegdysiejszy ośrodek handlu 
niewolnikami, dziś jest swoistym sanktuarium, symbolem wyzy-
sku człowieka przez człowieka. Pierwszy afrykański poseł do 
Zgromadzenia Narodowego urodził się na wyspie Gorée. Wy-
spa, dziś  jest pod patronatem UNESCO. 
 
Zaś w niedzielne popołudnie zwiedziliśmy katolicką katedrę 
Dakaru. Dlaczego właśnie to miejsce?  Nasz współbrat, bł. 
Daniel Brottier (1876-1936) powiedział, że gdyby mu otwarto 
serce, tam znaleziono by sieroty z Paryża i katedrę w Dakarze. 
Dlaczego? Pragnął ofiarować swe życie, swą krew dla szerze-
nia Dobrej Nowiny w Zgromadzeniu Ducha Świętego. I czynił to 

w czasie ośmioletniej pracy, właśnie w Senegalu. Misyjną pra-
cę przerwał mu wypadek samochodowy i musiał wrócić w 1911 
r. do Francji na leczenie. Wtedy o. Brottier z zapałem oddał się 
zbieraniu środków na budowę katedry, które przerwała I wojna 
światowa. W czasie wojny był kapelanem-ochotnikiem. A po-
nieważ kule się go nie imały, po wojnie wrócił do Paryża i dalej 
zdobywał fundusze na budowę katedry w Dakarze, wtedy też 
został mianowany dyrektorem sierocińca w paryskiej dzielnicy 
Auteuil. Stąd paryskie sieroty i katedra zamieszkały na stałe w 
jego sercu. I jedno i drugie dzieło jest piękne, monumentalne i 
Boże. I co najważniejsze, jedno i drugie trwa do dzisiaj. 
 

 
 
Senegal to jeden z krajów, w których wyznawcy islamu i chrze-
ścijanie żyją w modelowej niemal zgodzie. Nawoływania muez-
ina i głos dzwonu katolickiego kościoła współbrzmią symbolicz-
nie, wyrażając to realne, zgodne współistnienie. Zabrzmi, to 
dumnie, ale temu poświęcił się o. Daniel i wielu, wielu innych 
duchaczy, jako pierwsi ewangelizatorzy tej części Afryki. Mię-
dzynarodowe spotkanie formatorów przypomina, że misja du-
chaczy trwa. o. Krzysztof Ferenc CSSp    Za: www.duchacze.pl  

 

 

http://www.infoans.org/
http://www.duchacze.pl/


16-22 lipca 2019          Biuletyn Tygodniowy CiZ                             29/2019 (542)  

 17 

 
 

 
 
 

Zapowiedzi wydarzeń 
 
 

 
 
 
 

 
 
   

ROZBUDOWA CFD W KRAKOWIE 

 
Salwatoriańskie Centrum Formacji Du-
chowej w Krakowie otrzymało pozwole-
nie na rozbudowę. Publikujemy List ks. 
Krzysztofa Wonsa SDS, dyrektora CFD: 
 

Bogu niech będą dzięki! Otrzymali-
śmy pozwolenie na rozbudowę CFD w 

Krakowie! 

 
Drodzy Przyjaciele Centrum Formacji 
Duchowej w Krakowie, 
 
Pragnę podzielić się z Wami bardzo 
dobrą wiadomością. 19 lipca br. otrzy-
maliśmy w Urzędzie Miasta Krakowa 
ostateczną i prawomocną decyzję – 
pozwolenie na rozbudowę Domu Słowa 
w Krakowie! Cały proces ubiegania się o 
pozwolenie w Urzędzie Miejskim trwał 
od złożenia projektu budowlanego z 
końcem lutego br. do 19 lipca. Proces 
był trudny, wymagający, dosyć złożony. 
Otrzymanie pozwolenia w tak niedługim 
stosunkowo czasie uznajemy za szcze-
gólny znak Bożej Opatrzności, która 
czuwa nad naszym dziełem i nas pro-
wadzi. 
 

 
 
Nie mamy wątpliwości, że jest to także 
owoc Waszej intensywnej, hojnej modli-
twy. Wasze duchowe wsparcie czuliśmy 
każdego dnia. Przy tej okazji dziękuję za 
każdą cegiełkę duchową i materialną, 
którą złożyliście i będzie składali na 
rozbudowę. Wasze cegiełki są symbo-
lem wspólnego budowania Domu Słowa. 
Budujemy razem! Prosimy nadal o Wa-
sze wparcie. Całe dzieło CFD i rozbu-
dowy Domu Słowa jest stawiane na 
fundamentach Bożej Opatrzności. Tylko 
z Jego pomocą i przez ludzi, których 
nam posyła, będziemy mogli dopełnić 
dzieła. Nie ustawajmy w modlitwie. 

 
Teraz podejmiemy kolejne ważne kroki. 
Potrzebują dobrego rozeznania. Przed 
nami bowiem etapy: wybrania wykonaw-
cy w drodze przetargu, ustalenie termi-
nów realizacji i rozpoczęcie budowy. 
Będziemy dzielili się z Wami owocami 
każdego z tych etapów. 
 

Proszę Was o odmówienie Magnificat 
jako uwielbienie Boga za Jego Ojcow-
skie prowadzenie w uzyskaniu pozwole-
nia na budowę! 

W imieniu ekipy CFD 
ks. Krzysztof Wons SDS 

Za: www.cfd.salwatorianie.pl  

 
SALETYNI ROZPOCZYNAJĄ SERIĘ FILMÓW 
NA TEMAT SWOJEJ POSŁUGI W POLSCE 

 
Rozpoczynamy nową serię filmów 
na temat pracy saletynów w Polsce. 
Przez najbliższe tygodnie będziemy 
prezentować poszczególne domy 
i dzieła, w których posługują nasi współ-
bracia. Jako pierwsze przedstawiamy 
sanktuarium w Dębowcu. 
 
Przewodnikiem po dziejach naszego 
domu macierzystego jest kustosz sank-
tuarium ks. Paweł Raczyński MS. 
W ciągu prawie 110 lat historii 
w tutejszym klasztorze pracowało blisko 
220 księży i braci zakonnych. Co roku 
do Dębowca przyjeżdża około 650 grup 
zorganizowanych i wielu pielgrzymów 
indywidualnych. Ważnym wydarzeniem 
w kalendarzu sanktuarium są Saletyń-
skie Spotkania Młodych, które odbywają 
się od ponad 30 lat. 
 
Saletyni przybyli do Dębowca 15  sierp-
nia 1910 roku. Pionierami Zgromadzenia 
w tym miejscu byli: ks. Eugène Picard 
MS, ks. August Gauthier MS i br. Eduard 
Meichtry MS. Nasi współbracia w ciągu 
dwóch lat otworzyli tutaj dom zakonny 
i niższe seminarium oraz poświęcili 
pierwszą kaplicę pw. Matki Bożej Sale-
tyńskiej. Na początku lat 20-tych ubie-
głego wieku rozpoczęli wydawanie „Po-
słańca Matki Bożej Saletyńskiej” 
oraz założyli Kancelarię Apostolską. 
W ten sposób dom macierzysty salety-
nów stał się głównym ośrodkiem głosze-
nia orędzia Maryi z La Salette w Polsce. 
W 2012 roku papież Benedykt XVI usta-
nowił kościół klasztorny bazyliką mniej-
szą. ks. Bartosz Seruga MS 
 
Publikację filmów można śledzić na 
stronie internetowej: saletyni.pl 

 

PRZYSZŁE MUZEUM W TORUNIU 
MA SWEGO DYREKTORA 

 

Wicepremier, minister kultury i dziedzic-
twa narodowego prof. Piotr Gliński złożył 
16 lipca 2019 r. wizytę na placu budowy 
Muzeum „Pamięć i Tożsamość” w Toru-
niu. Wręczył również powołanie dyrekto-

rowi instytucji. To kolejna instytucja 
muzealna współtworzona przez 
MKiDN. – Muzeum będzie poświęcone 
systemowi wartości Jana Pawła II – o 
tym zawsze powinniśmy pamiętać. 
Chcemy tu również upamiętnić polskich 
Sprawiedliwych – ludzi, którzy w czasie 
ciężkiej próby zachowali się heroicznie – 
powiedział w Toruniu wicepremier Piotr 
Gliński. 
 
– Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. 
Jana Pawła II w Toruniu doskonale 
wpisuje się w prowadzoną przez nas 
politykę historyczną. Przez wiele lat była 
ona niestety zaniedbywana. Obecnie 
budujemy m.in. największe polskie mu-
zeum – Muzeum Historii Polski na war-
szawskiej Cytadeli, Muzeum Kresów w 
Lublinie czy Muzeum Sybiru w Białym-
stoku – podkreślił wicepremier prof. Piotr 
Gliński. 
 
Dodał, że budowa postępuje zgodnie z 
harmonogramem.– Mam nadzieję, że 
terminy zostaną dotrzymane i kompleks 
budowany w Toruniu wzbogaci się o to 
wspaniałe muzeum – podkreślił wice-
premier Gliński. 
 
Podczas wizyty w Toruniu minister kultu-
ry i dziedzictwa narodowego wręczył 
powołanie na dyrektora Mu-
zeum „Pamięć i Tożsamość” im. Jana 
Pawła II w Toruniu o. dr. Marianowi 
Sojce CsSR. Ojciec Sojka będzie pełnił 
tę funkcję do 1 lipca 2022 r.  
 

 
 
Muzeum „Pamięć i Tożsamość” będzie 
prezentowało ponad 1000-letnią historię 
chrześcijańskiej Polski ze szczególnym 
uwzględnieniem nauki św. Jana Pawła II 
i jej oddziaływania na losy Polski, Euro-
py i świata. W muzeum eksponowane 
będą m.in. gromadzone od wielu lat 
przez toruński ośrodek relacje świadków 
z czasów II wojny światowej (ponad 40 
tys. notacji zebranych od 1995 roku).  –  
Będą tu również prezentowane unikalne 
relacje dotyczące stosunków polsko-
żydowskich w czasie II wojny światowej 
– przypomniał minister kultury.  

Za: www.redemptor.pl  

http://www.cfd.salwatorianie.pl/
https://saletyni.pl/
http://www.redemptor.pl/
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Witryna Tygodnia 
 
 

 
 
 
 

 
 
   

TAJEMNICA OJCA PIO – FILM O ŚWIĘTYM STYGMATYKU 
 

O św. Ojcu Pio wiele już napisano i po-

wiedziano. Czy są jeszcze fakty, które 

powinny ujrzeć światło dzienne?   

 
Film „Tajemnica Ojca Pio” to udana 
próba ukazania prawdziwego oblicza 
Stygmatyka oraz bardzo trudnej drogi, 

jaką przeszedł, by na jej końcu stać się 

jednym z największych świętych Kościo-

ła. Twórcy zadbali o niepublikowane 

dotąd materiały: zeznania świadków 

życia świętego, jego duchowych dzieci, 

osób, które doświadczyły nawrócenia i 

uzdrowienia, oraz zdjęcia, nagrania i 

wypowiedzi współbraci z San Giovanni 

Rotondo. Film bez ogródek ujawnia, jak 

niewyobrażalnemu ogromowi prób został 
poddany skromny zakonnik z Pietrelciny: 

oszczerstwa i poddawanie w wątpliwość 
stygmatów, podsłuchy zakładane nawet 

w konfesjonale, posądzanie o intymne 

kontakty z kobietami, kary i prześlado-

wania także ze strony osób związanych z 

Kościołem.  

 

 
 

Niezwykłe emocje towarzyszą widzowi, 

gdy śledzi on autentyczne nagrania Ojca 

Pio i słyszy jego charakterystyczny, 

jakby niepasujący do wizerunku głos. 

Całości dopełnia sprawiający ogromne 

wrażenie ekskluzywny materiał doku-

mentujący niedawną ekshumację ciała 

św. Ojca Pio. 

 
Stygmatyk z Pietrelciny to nie tylko su-
rowy zakonnik. Film odkrywa go dla 

wiernych jako osobę pełną radości, po-

czucia humoru, a nade wszystko wypeł-
nioną miłością do Boga i ludzi. Tajemnica 

Ojca Pio pozwala widzowi autentycznie 

„dotknąć” świętości, co stanowi ogromny 

atut filmu. 
 
Polska projekcja filmu pod patronatem 
honorowym Zakonu Braci Mniejszych 
Kapucynów  – Prowincji Krakowskiej.  

Za: www.kapucyni.pl  

 

 

http://www.kapucyni.pl/

