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JASNA GÓRA – ABP PAWŁOWSKI 
 
Na Jasnej Górze trwają obchody największej w roku uroczy-
stości - Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny. Każdego roku na 
to święto wędrują na Jasną Górę dziesiątki tysięcy pielgrzy-
mów - według ostatnich statystyk, przed uroczystością Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny, na Jasną Górę przybyły 
64. piesze pielgrzymki, a w nich 70 tys. osób. W porównaniu z 
ubiegłym rokiem, wzrosła zarówno liczba pieszych pielgrzy-
mek, jak i idących w nich pątników.  
 
Centralnym punktem dnia dzisiejszego jest uroczysta Suma 
Pontyfikalna, która rozpoczęła się o godz. 11.00 na Szczycie. 
Mszy św. z udziałem ponad 60 tys. wiernych przewodniczy 
abp Jan Pawłowski delegat ds. nuncjatur w Sekretariacie Sta-
nu Stolicy Apostolskiej. Główne uroczystości odpustowe są 
bowiem dziękczynieniem za wznowienie 100 lat temu relacji 
dyplomatycznych między Polską a Stolicą Apostolską.  
 
„Jasna Góra jest domem Matki Boga i naszej najdroższej Mat-
ki, Królowej Nieba i naszej ziemskiej Ojczyzny - podkreślił w 

powitaniu o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów - 
Pielgrzymka jest znakiem wędrówki przez ziemskie życie do 
domu naszego Ojca, który jest w Niebie. Chcemy, aby nasze 
oczy były utkwione przede wszystkim w Niebo, Naszą prze-
wodniczką na tym szlaku jest Maryja wzięta do Nieba z ciałem 
i duszą. Tradycja Kościoła przyrównuje Ją do Gwiazdy Morza, 
która wskazywała niegdyś żeglarzom właściwy kierunek że-
glugi. Również nasza najdroższa Matka z największą troską 
prowadzi nas do Boga i Jego domu w Niebie, a także na tym 
szlaku nieustannie wspiera nas swymi modlitwami przed tro-
nem Bożym”.  
 
„Dzisiejszy dzień przez pobożne pokolenia czcicieli Maryi 
został nazwany Uroczystością Matki Bożej Zielnej – przypo-
mniał o. Chrapkowski - W tym dniu poświęcamy kwiaty i zioła 
na znak tego, że Bogu i naszej ukochanej Matce pragniemy 
oddać to, co najpiękniejsze i najcenniejsze. Dlatego stojąc 
przed cudowną ikoną Jezusa i Maryi chcemy oddać nasze 
życie, wszystko to, co się na nie składa, naszych najbliższych, 
a także z wielką troską pragniemy złożyć jeszcze jeden, prze-
ogromny skarb, jakim jest nasza Ojczyzna”.  

http://www.zyciezakonne.pl/
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„40 lat temu po raz pierwszy staną tu, na Jasnej Górze, na-
stępca św. Piotra, św. Jan Paweł II. Właśnie stąd wołał: ‘Trze-
ba przyłożyć ucho do tego miejsca. Trzeba usłyszeć echo 
życia całego narodu w Sercu jego Matki i Królowej! A jeśli bije 
ono tonem niepokoju, jeśli odzywa się w nim troska i wołanie o 
nawrócenie, o umocnienie sumień, o uporządkowanie życia 
rodzin, jednostek, środowisk, trzeba przyjąć to wołanie. Rodzi 
się ono z miłości matczynej, która po swojemu kształtuje dzie-
jowe procesy na polskiej ziemi’ – cytował generał Zakonu - Te 
słowa pozostają do dzisiaj aktualne, bo właśnie dziś mamy 
wiele powodów do niepokoju wobec ideologii, które nie tylko 
sprzeciwiają się prawu i porządkowi Bożemu, który jest naj-
wyższą normą ludzkiego życia i postępowania, ale wręcz chcą 
wmówić nam, że zaprzeczenie Bożego ładu jest czymś nor-
malnym i nowoczesnym. Czyni się to w imię wolności i tole-
rancji rozumianej po ludzku. My jednak, ufając w pomoc Bożą i 
wstawiennictwo Maryi, chcemy zawsze być wierni prawu i 
wolności, której uczy Jezus Chrystus w Ewangelii”. 
  
„W tym roku obchodzimy setną rocznicę przywrócenia relacji 
dyplomatycznych między Polską a Stolicą Apostolską, które 
miało miejsce po odzyskaniu przez naszą Ojczyznę niepodle-
głości. Wspominając ten akt dyplomatyczny jesteśmy 
wdzięczni Bogu za dar wiary przekazywanej w Kościele, która 
zawsze była dla narodu polskiego ostoją w najtrudniejszych 
momentach dziejowych i mamy nadzieję, że taką pozostanie 
obecnie oraz w przyszłości” – zaznaczył o. Chrapkowski.  
 
„’Polonia semper fidelis – Polska zawsze wierna’. Gdy dzisiaj 
tutaj na Jasnej Górze świętujemy uroczystość Wniebowzięcia 
Najśw. Maryi Panny potrzeba, aby w sercach, w obliczu Kró-
lowej Polski zabrzmiało znowu to stwierdzenie ‘Polska wierna’ 
– podkreślał w homilii abp Jan Romeo Pawłowski (peła treść 
homilii wewnątrz numeru) 
 
Na Eucharystii obecni byli m.in.: abp Salvatore Pennacchio, 
Nuncjusz Apostolski w Polsce; abp Wacław Depo, metropolita 
częstochowski; abp Benjamin Ndiaye, metropolita Dakaru; abp 
Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański; bp Artur Miziński, 
sekretarz generalny KEP; abp senior Stanisław Nowak, abp 
senior arch. częstochowskiej; ks. Daniel Tumiel z sekretariatu 
stanu Stolicy Apostolskiej; ks. Andrea Francia, radca Nuncjatu-
ry Apostolskiej; ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Episkopatu 
Polski; księża przewodnicy pieszych pielgrzymek oraz przed-
stawiciele władz i samorządowych różnych szczebli. 
  
Podczas Eucharystii abp Wacław Depo poświęcił zioła i kwia-
ty, z racji przypadającego dziś tradycyjnego świata Matki Bożej 
Zielnej. Złożono także przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziec-
ka Poczętego.  
 
Ze względu na stulecie wznowienia stosunków dyplomatycz-
nych między Stolicą Apostolską a Polską, Ojciec Święty Fran-
ciszek udzielił na dzień 15 sierpnia na Jasnej Górze błogosła-
wieństwa papieskiego. Błogosławieństwo można uzyskać 
również uczestnicząc nabożnie we Mszy św. przez odbiorniki 
radiowe i telewizyjne. Do błogosławieństwa dołączony jest 
również odpust zupełny.  
 
Specjalne papieskie błogosławieństwo przekazał na zakoń-
czenie Mszy św. abp Jan Pawłowski. Ks. arcybiskup przekazał 
także wiernym serdeczne pozdrowienia od papieża Francisz-
ka. Podczas dzisiejszej modlitwy „Anioł Pański” Ojciec Święty 
pozdrowił między innymi pielgrzymów zgromadzonych na 
Jasnej Górze mówiąc: „Dziś w Częstochowie w Polsce zgro-
madziło się wielu pielgrzymów, aby świętować Wniebowzięcie 
Najświętszej Maryi Panny i uczcić stulecie przywrócenia sto-

sunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Polską. 
Przesyłam pozdrowienia wszystkim zgromadzonym u stóp 
Czarnej Madonny i zachęcam ich do modlitwy za cały Kościół”.  
 
Na Sumie śpiewał Jasnogórski Chór Mieszany im. Królowej 
Polski pod dyr. Marcina Lauzera, a gra Jasnogórski Oktet Dęty 
pod dyr. Marka Piątka. Liturgię prowadzi o. Nikodem Kilnar.  

Za: www.jasnagora.com  
 

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA – KARD. GROCHOLEWSKI 
 
Tutaj uświadamiamy sobie, że Maryja jest nie tylko Matką 
Jezusa, Matką Bożą, ale jest też Matką naszą, Matką nas 
wszystkich, Matką każdego z nas - mówił kardynał Zenon 

Grocholewski podczas uroczystości odpustowych Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kalwarii Zebrzydowskiej. 
 

 
 
Pielgrzymów przywitał kustosz – o. Konrad Cholewa, który 
podziękował wszystkim za obecność i modlitwę. – Przez cały 
tydzień szliśmy po kalwaryjskich dróżkach, rozważając tajem-
nice ziemskiego życia i chwały nieba Maryi. Dziś gromadzimy 
się w tej wspólnocie wiary, aby podziękować dobremu Bogu za 
dar Matki, która w tym Sanktuarium od czterech wieków 
uzdrawia, króluje i pociesza. 

 
Specjalne słowo skierował do uczestniczącego w uroczysto-
ściach arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. – Ekscelencjo, 
modliłeś się razem z nami w piątek podczas procesji pogrzebu 
Matki Najświętszej. Jesteś z nami również dzisiaj. Dziękujemy 
za Twoją obecność i świadectwo Twojej wiary, a przede 
wszystkim za Twoją troskę o sprawy Boże i godność człowie-
ka. Chcemy jeszcze raz powtórzyć nasze zapewnienie – my, 
kapłani, zakonnicy, siostry zakonne i lud wierny, modlimy się 
za Ciebie. Możesz na nas liczyć! 
 
W homilii, kardynał Grocholewski zwrócił uwagę na silny zwią-
zek Jana Pawła II z kalwaryjskim sanktuarium. Ojciec Święty 
przyjeżdżał tutaj często już w dzieciństwie, a potem jako mło-
dzieniec, kapłan, biskup, arcybiskup krakowski, kardynał i 
papież. 7 czerwca 1979 roku mówił: „Najczęściej przybywałem 
tutaj sam, tak żeby nikt nie wiedział, nawet kustosz klasztoru. 
[…] sam i wędrowałem po dróżkach Pana Jezusa i Jego Matki, 
rozpamiętywałem Ich najświętsze tajemnice. To jest zupełnie 
przedziwna rzecz – te dróżki […]. A prócz tego polecałem 
Panu Jezusowi przez Maryję sprawy szczególnie trudne i 
sprawy szczególnie odpowiedzialne w całym moim posługiwa-
niu biskupim, potem kardynalskim. Widziałem, że coraz czę-
ściej muszę tu przychodzić, bo po pierwsze spraw takich było 
coraz więcej, a po drugie – dziwna rzecz – one się zwykle 

http://www.jasnagora.com/
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rozwiązywały po takim moim nawiedzeniu na dróżkach. Mogę 
wam dzisiaj powiedzieć, moi drodzy, że prawie żadna z tych 
spraw, które czasem niepokoją serce biskupa, a w każdym 
razie pobudzają jego poczucie odpowiedzialności, nie dojrzała 
inaczej, jak tutaj, przez domodlenie jej w obliczu wielkiej ta-
jemnicy wiary, jaką Kalwaria kryje w sobie”. 
 
– Innymi słowy, czuł ten wielki nasz rodak ogromną potrzebę 
serca przybywania tutaj jak do domu Matki, z którą chciał roz-
mawiać, przypatrywać się jej życiu, prosić ją o radę i wsta-
wiennictwo, umocnić się jej matczyną miłością w realizowaniu 
swego powołania. 

   
Przywołał wydarzenie z 21 listopada 1964 roku, kiedy dobiega-
ła końca trzecia sesja Soboru Watykańskiego II, podczas któ-
rej dyskutowano nad tajemnicą Kościoła. W tym dniu papież 
Paweł VI uroczyście ogłosił Maryję „Matką Kościoła”, o co 
usilnie zabiegał ówczesny Episkopat Polski. Także wtedy, do 
Litanii Loretańskiej dodano nowe wezwanie: „Matko Kościoła, 
módl się za nami!”. 
 
– Maryja jest Matką Kościoła dlatego, że jest Matką Chrystusa. 
Rodząc Chrystusa w grocie betlejemskiej, w pewnym sensie 
zrodziła cały Kościół. Chrystus jest bowiem Głową Kościoła a 
my wszyscy tworzymy jego Mistyczne Ciało. Maryja zrodziła 
Chrystusa, którego my jesteśmy Mistycznym Ciałem. 
 
Kardynał podkreślił, że Maryja w sposób szczególny stała się 
Matką Kościoła pod krzyżem, o czym świadczą słowa Chry-
stusa wypowiedziane do Maryi: „Niewiasto oto syn Twój” i do 
św. Jana: „Oto Matka twoja” 
 
– Można powiedzieć, że na krzyżu Chrystus niejako rodził 
Kościół, i w tym rodzeniu Kościoła Maryja odegrała szczególną 
rolę. Jej obecność tam nie była jedynie bierną, lecz to był bar-
dzo ważny moment jej misji w historii ludzkości. 
 
Hierarcha zaznaczył, że rola Maryi jako Matki Kościoła nie 
kończy się pod krzyżem, ale trwa nadal. Maryja była obecna w 
Wieczerniku podczas Zesłania Ducha Świętego, umacniała 
apostołów i budziła nadzieję. Chrześcijanie od samego po-
czątku wyczuwali w niej Matkę i uciekali się do Niej. Zauważył, 
że wielu wiernych zwraca się do Niej z prośbą o pomoc w 
uporaniu się z prostymi, ludzkimi sprawami, ale zachęcał, aby 
przede wszystkim prosić Ją o dobra duchowe. 
 
– Czegoż więc może Matka Boga i nasza Matka bardziej dla 
nas pragnąć, jak nie właśnie tego, byśmy umieli jak najlepiej 
wypełnić wolę Bożą i osiągnąć szczęśliwość wieczną? Dlatego 
jest rzeczą niezmiernie ważną, byśmy modlili się tutaj przede 
wszystkim o dobra duchowe, byśmy prosili naszą niebieską 
Matkę o uwolnienie się z grzechu, o wzrost we wierze i miłości, 
o zachowanie wierności Panu Bogu, o świętość. 

 
Kardynał przypomniał również o konieczności modlitwy za 
bliźnich i prosił o wybaczenie dla wszystkich, którzy obrażają 
Maryję i profanują Jej wizerunek. Kończąc homilię, zachęcał 
pielgrzymów do modlitwy o zwycięstwo dobra i prawdy, a tak-
że w intencji wszystkich pasterzy Kościoła Krakowskiego, 
którzy odważnie bronią prawdy i prawa Bożego przed niszczy-
cielskimi ideologiami. 
 
– Módlmy się za nich, aby za przyczyną Matki Najświętszej, 
Pan Bóg darzył ich światłem i mocą z wysoka. Maryjo, Uko-
chana Matko, módl się na nami, za Polską i za całym światem. 
 

Przed błogosławieństwem, głos zabrał arcybiskup Marek Ję-
draszewski. Zaznaczył, że Polska stoi obecnie przed trudnymi 
do rozwiązania i bardzo odpowiedzialnymi sprawami. 
– Błędne i nieprawdziwe ideologie chcą zatruć nasze serca i 
umysły w odniesieniu do najbardziej świętych rzeczy: w odnie-
sieniu do samego Boga i Jego Przenajświętszej Matki Maryi 
Dziewicy. Przeżywamy to z największym bólem. Nie możemy 
na to pozwolić, bo to także nas obraża. 

 
Arcybiskup podziękował kardynałowi Grocholewskiemu, że 
jako pierwszy stanął po stronie prawdy, wyrażając tym samym 
solidarność wobec wszystkich, którzy bronią świętych rzeczy. 
– Twoja obecność jest dla nas znakiem, że stajesz przy Matce 
Bożej Kalwaryjskiej, by razem z Nią stać na straży tego wiel-
kiego dzieła odkupienia, które dokonało się w Panu naszym 
Jezusie Chrystusie. 

 
Metropolita podzielił się doświadczeniem podróży na Węgry, 
do miejscowości Ruzsa, gdzie uczestniczył w uroczystości 
instalacji relikwii Siostry Faustyny i gdzie 75 lat temu rozbił się 
polski samolot niosący pomoc dla walczącej Warszawy. 
 
– Wyrażano tam z nami solidarność. Mówili, że musimy być 
razem jako Europa o chrześcijańskich korzeniach. Musimy być 
razem w modlitwie i w jednoznacznym proteście, przeciwko 
temu, co się dzieje. Musimy być razem, broniąc tożsamości 
Europy (…) Drodzy i kochani pielgrzymi kalwaryjscy! Módlcie 
się za Polskę! Módlcie się za naszą Ojczyznę! Stawajcie jed-
noznacznie w obronie dzieci i młodzieży zagrożonych depra-
wacją, zaplanowaną już od przedszkoli. Nie możemy na to 
pozwolić! Brońmy siebie! Brońmy Kościoła! Brońmy Polski! 
 
Słowa podziękowania wyraził również o. Teofil Czarniak, pro-
wincjał bernardynów. Poprosił kardynała Grocholewskiego, 
aby przekazał Ojcu Świętemu, że w Kalwarii i w Polsce żyje 
naród, który w swoich sercach przechowuje depozyt wiary. 
Podziękował także metropolicie krakowskiemu Markowi Jędra-
szewskiemu za obecność i niezłomne świadectwo. 
– Dla Ciebie, Ekscelencjo, ten odpust kalwaryjski był szcze-
gólny. Poczułeś w swoim sercu, komu przewodzisz i kto za 
Tobą idzie. Bóg zapłać za Twoją obecność i Twoją postawę! 

 
Sumie przy ołtarzu polowym, którą poprzedziła Procesja 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, przewodniczył kard. 
Zenon Grocholewski, emerytowany prefekt Kongregacji ds. 
Edukacji Katolickiej w obecności  abpa Marka Jędraszewskie-
go. Uroczystości zakończyły nieszpory i procesja po Placu 
Rajskim.                                                     Za: www.kalwaria.eu  

 
KALWARIA PACŁAWSKA – PRYMAS POLSKI 

 
„Kiedy przyjmujemy Słowo jak Maryja, Duch Święty sprawia, 
że poczyna się ono w naszym wnętrzu i rodzi się jako oświe-
cające nas i innych światło. Słowo Boże nie dzieli, nie stawia 
nas po stronach takiej czy innej barykady”. 
 
Abp Wojciech Polak przewodniczył 13 sierpnia centralnej Mszy 
św. w czasie Wielkiego Odpustu ku czci Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny w Kalwarii Pacławskiej k. Przemyśla. W 
homilii  za papieżem Benedyktem XVI stwierdził, że współcze-
snych ludzi wierzących dopada swego rodzaju zaburzenie 
słuchu w stosunku do Boga. 
 
„Tak, uznają wprawdzie, że jest Bóg. Powtarzają jakieś gesty 
religijne, dokonują takich czy innych wyborów, ale często jakby 
On już nie istniał. Na pozór wszystko toczy się normalnie, 

http://www.kalwaria.eu/
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chociaż nie mamy uszu i oczu dla Boga i żyjemy tak, jakby Go 
nie było. Czy jednak rzeczywiście wszystko toczy się normal-
nie i zwyczajnie? Czy także dzisiaj we wspólnocie Kościoła nie 
trzeba nam odnowy, jakiegoś zasadniczego zwrotu ku Bogu, 
ku Słowu Bożemu? Czy nie powinniśmy raz jeszcze przypo-
mnieć sobie i z wiarą usłyszeć: błogosławieni, a więc prawdzi-
wie szczęśliwi ci, którzy słuchają Boga i zachowują Jego sło-
wo” – mówił metropolita gnieźnieński. 
 

 
 
Prymas Polski podkreślił, że wniebowzięcie Maryi zachęca, 
byśmy się nie zniechęcali, nie ustali w drodze, abyśmy z niej 
nie zawrócili. „Abyśmy się nie dali uwieść mirażom tego świa-
ta, abyśmy się nie dali odwieść czy zastraszyć. Abyśmy nie 
zbłądzili, nie ulegali naszym ludzkim słabościom, abyśmy z tej 

Bożej drogi do nieba nie schodzili, bo to jest droga wiary i 
zawierzenia Bogu” – zaznaczył. 
 
Kaznodzieja podkreślił, że Słowo Boże nie dzieli, nie stawia 
nas po stronach takiej czy innej barykady. „Nie jest narzę-
dziem walki ani oręża przeciw komuś. My jesteśmy rodziną, 
rodziną Jezusa nie przez więzy krwi, ale przez Jego słowo, 
które daje nam życie. Ono rodzi w nas światło i uzdalnia do 
pójścia za Jezusem” – mówił. 
 
Abp Polak wskazywał, że Maryja towarzysząc nam, na nowo 
daje nam odwagę, ponieważ największym Jej pragnieniem jest 
doprowadzić nas wszystkich do Ojca. „Tak więc choć nadal 
często jesteśmy tak podzieleni, możemy stać się naprawdę 
jedną rodziną w Jezusie, Jej Synu i naszym Panu, królu miło-
sierdzia i głowie ciała, którym jest Kościół. Stać się jedno w 
słuchaniu Boga. Błogosławieni ci, którzy słuchają Jego słowa i 
żyją nim na co dzień” – powiedział. 
 
Wraz z prymasem Polski Mszę św. koncelebrował metropolita 
przemyski abp Adam Szal, prowincjał krakowskiej prowincji 
franciszkanów o. Marian Gołąb oraz kilkudziesięciu księży, 
którzy przybyli do Kalwarii Pacławskiej z pielgrzymami. Trwa-
jący od 11 do 15 sierpnia odpust zgromadził kilkadziesiąt ty-
sięcy osób. 
 
W tym roku przypada 340. rocznica przybycia cudownego 
obrazu Matki Bożej do Kalwarii Pacławskiej. Z tej okazji ufun-
dowano dzwon, który upamiętnia zarówno tę rocznicę, jak i 
340. rocznicę śmierci założyciela Kalwarii Andrzeja Maksymi-
liana Fredry. Dzwon na początku Mszy św. poświęcił abp Woj-
ciech Polak.                 Za: www.prymaspolski.pl    

 
 

 
 

  Wiadomości krajowe  
 
 

 

W AUSCHWITZ UPAMIĘTNIONO ROCZNICĘ MĘCZEŃSTWA O. KOLBEGO 
 
„Będąc świadkiem ofiarnej miłości, o. 
Maksymilian Maria Kolbe był jednocze-
śnie świadkiem fundamentu wszelkiej 
autentycznej miłości, jaką jest wolność” 
– mówił 14 sierpnia 2019 r. arcybiskup 
Marek Jędraszewski podczas Mszy 
Świętej z okazji 78. rocznicy śmierci św. 
Maksymiliana M. Kolbego. Eucharystia 
była sprawowana przy ołtarzu polowym 
na Placu Apelowym przy Bloku 11 w 
Auschwitz z udziałem m.in. arcybiskupa 
Bambergu Ludwiga Schicka i biskupa 
Jerzego Maculewicza OFMConv, admi-
nistratora apostolskiego w Uzbekistanie. 
Wcześniej duchowni złożyli wiązanki 
kwiatów pod ścianą śmierci oraz modlili 
się w celi, w której śmiercią głodową 
zmarł św. o. Kolbe. 
 
Zebranych przywitał biskup Piotr Greger. 
Przypomniał, że do byłego nazistow-
skiego obozu koncentracyjnego KL 
Auschwitz przybyło trzech wielkich pa-
pieży: Jan Paweł II, Benedykt XVI i 
Franciszek. „Wyjątkowość Oświęcimia 
mierzy się świętością tych, którzy na 

obozowym ołtarzu złożyli ofiarę ze swe-
go życia” – powiedział biskup Greger. 
 

 
 
Na początku homilii metropolita krakow-
ski zauważył, że Ojczyzna to groby i 
krzyże, które świadczą o pamięci, cier-
pieniu, ale niosą również nadzieję zmar-
twychwstania i zwycięstwo: „Chcę mó-
wić o Ojczyźnie wyznaczonej przez 
obecność chrześcijan, przez obecność 
męczenników”. 

Zaznaczył, że obóz koncentracyjny w 
Oświęcimiu był przestrzenią odmowy. 
Po pierwsze odmówiono w nim miejsca 
człowieczeństwu – więzień stawał się 
numerem. Zastępca komendanta Rudol-
fa Hoessa, Karl Fritzsch, mówił: „Dla nas 
wszyscy razem nie jesteście ludźmi, 
tylko kupą gnoju”. Auschwitz był również 
miejscem odmowy wspólnoty rodziny, 
narodu i Kościoła, nadziei na wolność i 
pamięci. W tym kontekście arcybiskup 
zacytował słowa Józefa Tischnera: „Czy 
można kierować odwet przeciwko zmar-
łym? Tak. Można im odmówić cmenta-
rza. Nieprzyjaciołom, którzy padli ofiarą 
odwetu, odmawia się cmentarza. Nie 
chowa się ich ciał do grobów, lecz 
<<wrzuca do dołów>>, zasypuje się je, 
zaciera ślad, sadzi na mogiłach lasy. Nie 
ma już śladu po człowieku”. […] „Na 
koniec, Konzentrazionslager Auschwitz 
był miejscem odmowy Boga: przekona-
nie wielu, że jeśli na ziemi zaistniało 
takie piekło jak Auschwitz, to Boga nie 
ma. Naprzeciw tej wielopłaszczyznowej 
odmowie, jaka składa się na rzeczywi-

http://www.prymaspolski.pl/
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stość obozu, o. Maksymilian Maria Kol-
be pojawia się jako świadek”. 
 
Metropolita podkreślił, że św. Maksymi-
lian świadczył przede wszystkim o czło-
wieku. Przytoczył dramatyczną rozmo-
wę, jaka dokonała się między francisz-
kaninem a Karlem Fritzschem, kiedy 
wbrew zakazowi, św. Maksymilian wy-
stąpił z szeregu i poprosił, aby to on 
poszedł w miejsce innego więźnia na 
śmierć głodową. Zastępca komendanta 
pytał wtedy: „Kto ty jesteś?”. Ojciec 
Maksymilian, wskazując na swoją toż-
samość i powołanie, odpowiedział: „Je-
stem księdzem katolickim”. Arcybiskup 
zaznaczył, że św. Maksymilian jest rów-
nież świadkiem rodziny – broniąc wspól-
noty rodzinnej Franciszka Gajowniczka, 
wolności ducha, pamięci Boga i Jego 
potęgi. „Ojciec Maksymilian słuchał 
Chrystusa, był z prawdy Bożej, prawdy 
Chrystusowej. Dał świadectwo o swoim 
Mistrzu i Panu. Umierając, dał świadec-
two o swojej wierze w Boga, który jest 
miłością i daje nadzieję życia wieczne-
go”. 
 
Arcybiskup zwrócił uwagę na przesłanie, 
które po 78 latach nadal przekazuje św. 
Maksymilian: choć nie ma grobu, krzyża 
i relikwii świętego, pozostaje pamięć, a 
Auschwitz jest miejscem, w którym – 
mówiąc słowami Józefa Tischnera – 
„umarli mówią, stanowią jakieś mniej lub 
bardziej określone zobowiązania. To 
wiąże. Niekiedy umarli zobowiązują 
mocniej niż żywi. U grobu zmarłego 
człowiek uświadamia sobie, że jest 
dziedzicem. Co znaczy, że jest dziedzi-
cem? Znaczy przede wszystkim: mieć 
udział w godności tych, którzy byli przed 
nami. Kontynuując, kontynuujemy prze-
de wszystkim godność. Jesteśmy spad-
kobiercami dzięki przodkom”. 
 
„Jakie dziedzictwo przekazuje światu 
św. Maksymilian?” – pytał metropolita. 
Jest to przede wszystkim zwycięstwo 
miłości nad nienawiścią. Arcybiskup 
zacytował słowa Jana Pawła II z czerw-
ca 1979 r.: „W tym miejscu straszliwej 
kaźni, która przyniosła śmierć czterem 
milionom ludzi z różnych narodów, o. 
Maksymilian Kolbe odniósł duchowe 
zwycięstwo, podobne do zwycięstwa 
samego Chrystusa, oddając się dobro-
wolnie na śmierć w bunkrze głodu – za 
brata”. Dodał, że św. Maksymilian uczy 
szacunku dla wartości rodziny i auten-
tycznej wolności, opartej na Dekalogu, 
wynikającej z godności istot stworzo-
nych na obraz i podobieństwo Boga. 
 
„Wolność autentyczna nie jest absolutną 
wolnością, sprowadzoną do hasła: «rób-
ta, co chceta». […] Wolność musi być 

rzeczywistością przenikniętą przez ro-
zum, zgodnie z tym, o czym mówi nam 
w głębi naszych serc prawo naturalne – 
czyń dobro, a unikaj zła. Tylko taka 
wolność jest wolnością autentyczną”. 
 
Arcybiskup nawiązał do „Klisz pamięci” 
Mariana Kołodzieja, który został przy-
wieziony do Auschwitz w pierwszym 
transporcie. W obozie spotkał o. Mak-
symiliana i dzięki rozmowie z nim, zro-
zumiał, że Bóg również cierpiał w Au-
schwitz i nigdy nie opuścił swoich wier-
nych. Metropolita przywołał także papie-
skie słowa, wygłoszone na Błoniach w 
1979 r.: „Człowiek jest wolny. Człowiek 
może powiedzieć Bogu: nie. Człowiek 
może powiedzieć Chrystusowi: nie. Ale 
– pytanie zasadnicze: czy wolno? I w 
imię czego <<wolno>>? Jaki argument 
rozumu, jaką wartość woli i serca można 
przedłożyć sobie samemu i bliźnim, i 
rodakom, i narodowi, ażeby odrzucić, 
ażeby powiedzieć <<nie>> temu, czym 
wszyscy żyliśmy przez tysiąc lat?! Te-
mu, co stworzyło podstawę naszej toż-
samości i zawsze ją stanowiło. Kiedyś 
Chrystus zapytał apostołów (było to po 
zapowiedzi ustanowienia Eucharystii, 
gdy różni odsuwali się od Niego): 
<<Czyż i wy chcecie odejść?>>. Po-
zwólcie, że następca Piotra powtórzy 
dzisiaj wobec was wszystkich tu zgro-
madzonych – i wobec całych naszych 
dziejów i całej współczesności… że 
powtórzy dziś słowa Piotra – słowa, 
które wówczas były jego odpowiedzią na 
pytanie Chrystusa: <<Panie, do kogóż 
pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecz-
nego>>”. 
 
„Tu, w Auschwitz, dzięki św. Maksymi-
lianowi Marii Kolbemu jawi się nam, 
Polakom, ale także przedstawicielom 
innych narodów, chrześcijanom i katoli-
kom, Ojczyzna jako szczególnie zobo-
wiązujące dziedzictwo. Kardynał Karol 
Wojtyła pisał w poemacie z 1974 r. 
<<Myśląc Ojczyzna…>>: <<Ojczyzna – 
kiedy myślę – / wówczas wyrażam sie-
bie i zakorzeniam, / mówi mi o tym ser-
ce, / jakby ukryta granica, / która ze 
mnie przebiega ku innym, / aby wszyst-
kich ogarniać/ w przeszłość dawniejszą 
niż każdy z nas: / z niej się wyłaniam…/ 
gdy myślę Ojczyzna – / by zamknąć ją w 
sobie jak skarb>>”. 
 
Kończąc homilię, arcybiskup zwrócił 
uwagę na konieczność świadomego 
wyłaniania się z Ojczyzny, którą dla 
wszystkich wierzących jest święty, apo-
stolski i katolicki Kościół: „Zamknąć w 
sobie chrześcijańską, a w tym także 
polską, kulturę. Zamknąć w sobie chrze-
ścijańską, a w tym także polską, historię 
i tradycję. Zamknąć w sobie dzieje pol-

skich męczenników – od św. Wojciecha i 
Stanisława Szczepanowskiego, przez 
św. Andrzeja Bobolę i św. Maksymiliana 
Marię Kolbego po bł. ks. Jerzego Popie-
łuszkę. Zamknąć w sobie ten wielki 
skarb – by go pomnażać i przekazywać 
kolejnym pokoleniom, które przyjdą po 
nas i będą myśleć: Ojczyzna”. 
 
Przed błogosławieństwem, w imieniu 
niemieckiego episkopatu, głos zabrał 
arcybiskup Ludwig Schick, który podzię-
kował za możliwość uczestniczenia w 
obchodach 78. rocznicy śmierci św. 
Maksymiliana: „Maksymilian Kolbe nie 
chciał pokłonić się przed nacjonalistycz-
ną pychą nazistów. Rzeczywistym mo-
tywem ruchu oporu przeciwko Hitlerowi 
był on – Maksymilian Kolbe, który nie 
chciał uznać Hitlera za absolutnego 
przywódcę, lecz ogłaszał Boga jako 
absolutnego Pana i władcę narodów”. 
 
Prowincjał prowincji krakowskiej fran-
ciszkanów o. Marian Gołąb zauważył, że 
św. Maksymilian, wstępując do zgroma-
dzenia, miał świadomość, że życie za-
konne pomoże mu budować silną więź z 
Maryją: „Cud miłości, który wygrał w 
życiu św. Maksymiliana dalej jest konty-
nuowany – w tym miejscu, które było 
zaprojektowane jako piekło na ziemi, 
przez kolejne lata sprawowana jest 
Eucharystia – cud miłości”. 
 
Św. Maksymilian Maria Kolbe urodził się 
w Zduńskiej Woli 8 stycznia 1894 r. 
Tego samego dnia został ochrzczony w 
kościele Wniebowzięcia NMP w Zduń-
skiej Woli i otrzymał imię Rajmund. W 
1907 r. 13-letni Rajmund podjął naukę w 
Małym Seminarium Duchownym Ojców 
Franciszkanów we Lwowie. Po jego 
ukończeniu zdecydował się wstąpić do 
zakonu franciszkanów konwentualnych 
(1910). Wraz z habitem otrzymał imię 
Maksymilian. W kwietniu 1918 r. przyjął 
święcenia kapłańskie. Wcześniej, w 
październiku 1917 r. założył stowarzy-
szenie Rycerstwo Niepokalanej. 17 
lutego 1941 r. został aresztowany przez 
gestapo i przewieziony na Pawiak. Pod 
koniec lipca 1941 r. z obozu uciekł jeden 
z więźniów. W odwecie za tę ucieczkę 
Niemcy wybrali dziesięciu ludzi na 
śmierć głodową. Jednym z nich był 
Franciszek Gajowniczek, w miejsce 
którego zgłosił się o. Maksymilian. Zmarł 
14 sierpnia 1941 r. dobity zastrzykiem 
fenolu. Jego ciało zostało spalone w 
krematorium następnego dnia. Papież 
Jan Paweł II kanonizował go 10 paź-
dziernika 1982 r. Ogłosił go również 
Męczennikiem z miłości. 

Za: www.franciszkanie.pl 

http://www.franciszkanie.pl/
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Śmierć Św. Maksymiliana w Auschwitz (Labirynty Pamięci prof. Mariana Kołodzieja) 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

SALWATORIAŃSKIE STUDIO KATOLIK 
ROZPOCZYNA NOWĄ DZIAŁALNOŚĆ 
 
11 sierpnia, w liturgiczne wspomnienie Świętej Klary – patronki 
telewizji w Studiu Katolik miało miejsce uroczyste poświęcenie 
nowych pomieszczeń. Poświęcenia dokonał Prowincjał Salwa-
torianów, ks. Józef Figiel SDS. 
 
Po wielu miesiącach prac budowlano-remontowych światło 
dzienne ujrzało nowe profesjonalne studio filmowe oraz nowe 
pomieszczenia biurowe i montażowe. 
 
Studio Katolik mieści się w domu zakonnym salwatorianów w 
Krakowie-Łagiewnikach i działa od ponad 9 lat – do tej pory 
jednak głównie jako studio do nagrań audio. Gościło wielu 
znanych twórców, aktorów czy lektorów takich jak np.: Anna 
Dymna, Krzysztof Globisz, Jerzy Trela, Anna Polony, Dariusz 
Kowalski, Marta Żmuda-Trzebiatowska, Tomasz Schimsche-
iner i wielu innych. Realizowane tu były zarówno własne pomy-
sły jak i zlecenia zewnętrzne np. nagrywany tu był Dzienniczek 
św. Siostry Faustyny, fragmenty Biblii Audio-Superprodukcji, 
Dzienniki siostry Leonii Nastał i Roberty Babiak, także tu zrea-
lizowany został wyróżniony Feniksem serial ewangelizacyjny 
“Nowa Jakość Życia” i nagrodzony nagrodą Grand Prix na 
Festiwalu Filmowym w Niepokalanowie film dokumentalny 
“Biblio, ojczyno moja!”. Także tu powstawała pieśń “Błogosła-
wieni Miłosierni”, która później zgłoszona została na konkurs i 
wybrana jako Hymn Światowych Dni Młodzieży 2016. 
 

Obecnie nowe pomieszczenia i rozwiązania umożliwią salwato-
riańskiemu studiu filmowemu  realizację materiałów dla telewi-
zji, profesjonalną koloryzację i montaż a także transmisje na 
żywo przez łącza światłowodowe. Nowe studio dysponuje 
pomieszczeniem typu green-room, które daje ogromne możli-
wości pracy w tzw. “wirtualnych studiach” i realizowania pro-
gramów autorskich, wywiadów, spotkań i teledysków. 

 
Studio Katolik jako wydawnictwo 
multimedialne istnieje od 2011 
roku i prowadzi działalność ewan-
gelizacyjną także poprzez serwis 
internetowy Katolik.pl oraz Radyj-
ko.pl, w którym posłuchać można 
muzyki “do tańca i do różańca”. 
Działalność wydawnicza od wielu 
lat jest w dużej mierze efektem 
współpracy z Centrum Formacji 

Duchowej Salwatorianów w Krakowie, gdzie nagrywane są 
rekolekcje, a następnie wydawane w formie audiobooków na 
płytach CD. Dzięki Studiu Katolik na rynek polski trafiło także 
wiele dobrych, wartościowych, filmów religijnych, wydanych w 
polskiej wersji językowej, takich jak: “Apostoł”, “Miłość zwycię-
ża wszystko”, “Dalekie strony”, “Listy do Ojca Jakuba” czy 
bestsellerowy serial “Katolicyzm”. 
 
Obecnie Studio Katolik może realizować kompleksowo nawet 
najbardziej wymagające zlecenia audiowizualne i filmowe. 
Służymy fachową wiedzą i poradą. A wszystko to w sąsiedz-
twie bazyliki Bożego Miłosierdzia i Sanktuarium św. Jana Paw-
ła II w Krakowie.                                             Za: www.katolik.tv    
  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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100-LECIE MARIANEK 
W NOWYM WIŚNICZU 

W dzień odpustu ku czci Wiśnickiej Pani 
siostry świętowały 100-lecie obecności i 
posługi w tej parafii. Są darem Niepod-
ległej, a ich życie – sercem pisane. 
 
Mszy św. w pięknym barokowym koście-
le parafialnym w Nowym Wiśniczu w 
dniu odpustu, dożynek i jubileuszu 15 
sierpnia przewodniczył biskup tarnowski 
Andrzej Jeż. Do świątyni uroczyście 
zostały wniesione relikwie założyciela 
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek 
Rodziny Maryi – św. Zygmunta Szczę-
snego Felińskiego. 
 
O oprawę liturgii zadbał chór parafialny, 
schola i orkiestra. Wieńce dożynkowe 
przywieźli mieszkańcy Kobyla, Leksan-
drowej, Muchówki, Olchawy, Połomia 
Dużego i Łomnej. Eucharystię koncele-
browali kapłani z dekanatu i rodacy, 
wśród nich m.in. ks. infułat Adam Ko-
koszka. Uczestniczyły w niej licznie 
przybyłe na uroczystość siostry Rodziny 
Maryi z matką generalną zgromadzenia 
m. Janiną Kierstan, a także przełożoną 

prowincji krakowskiej m. Małgorzatą 
Burek. 
 
Biskup Andrzej Jeż w homilii przypomi-
nał o podwójnym wymiarze naszego 
życia, które swe korzenie ma w ziemi, a 
serca w niebie. O tym w wyjątkowy 
sposób przypominają światu osoby 
konsekrowane. Dowodził, jak mocno 
życie sióstr Rodziny Maryi jest wrośnięte 
w polską ziemię, jak bardzo związane 
jest z życiem naszej ojczyzny i wpisane 
w jej historię.  
 

 
Wyliczał obszary ich zaangażowania – 
od prowadzenia burs, ochronek, do-
kształcania młodzieży, prowadzenia 
tajnego nauczania, po opiekę nad star-
szymi, chorymi, pielęgnację rannych w 
czasie wojen, opiekę nad więźniami, 
akcje ratowania rodzin żydowskich, 
pomoc polskim oddziałom partyzanckim, 
zaangażowanie w powstanie warszaw-
skie. 

 
To świadectwo ich życia biskup nazwał 
codzienną Ewangelią głoszoną światu. 
Przez takie działanie rodzina Maryi się 
rozrasta. – Wszyscy tak jak siostry mo-
glibyśmy powiedzieć, że jesteśmy w 
rodzinie Maryi, wszyscy jesteśmy Jej 
dziećmi. To jest prawda oczywista, pra-
gniemy jednak, żeby to była rodzina 
bardziej zjednoczona. W czasach roz-
proszenia naszych rodzin potrzebujemy 
nawiązywania nowych więzi rodzinnych, 
silniejszych, mocniejszych – przekony-
wał bp Andrzej Jeż.  
 
Siostry przez ponad 30 lat prowadziły w 
Nowym Wiśniczu ochronkę, a przez 
ponad 30 – przedszkole, dziś katechizu-
ją, troszczą się o świątynię, zakrystię, 
wystrój kościoła, prowadzą wiele grup 
parafialnych – od Dziewczęcej Służby 
Maryjnej, po scholę parafialną, Oazę 
Dzieci Bożych, Ognisko Misyjne, grupy 
teatralne i biblijne. Jak dowodził ks. 
Krzysztof Wąchała, wiara sióstr, ich 
miłość do Kościoła, gorliwa posługa, 
żarliwa modlitwa pozostała w pokole-
niach mieszkańców Nowego Wiśnicza, 
czego dowodem są liczne powołania 
kapłańskie i zakonne. Jest ich naprawdę 
wiele. To 26 żyjących kapłanów i 11 
sióstr.     Wiecej na: www.tarnow.gosc.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

WIĘCEJ PIELGRZYMÓW NA JASNEJ GÓRZE 
 

Aż o ponad 4 tys. więcej pieszych pielgrzymów przybyło dotąd 
na Jasną Górę w tegorocznym „sezonie” pielgrzymkowym – 
wynika z pierwszych statystyk Biura Prasowego Jasnej Góry. 
W 182 pielgrzymkach pieszych wzięło udział 86 tysięcy osób. 
W ubiegłym roku w 156 pielgrzymkach na Jasną Górę przybyło 
82 tysiące wiernych. 
 
Tylko na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
15 sierpnia, dotarły 64 grupy a w nich 70 tys. osób. Znacząco 
wzrosła też liczba pielgrzymek rowerowych, wzięło w nich 
udział o prawie dwa tysiące więcej pielgrzymów. W tym roku 
na Jasną Górę przybyła też rekordowa liczba rodzin z małymi 
dziećmi. W tegorocznym sezonie pielgrzymkowym, od 12 maja 
do 14 sierpnia, na Jasną Górę przybyły: 182 pielgrzymki pie-
sze. Wędrowało w nich 86 tys. osób (w ubiegłym roku 156 
pielgrzymek i 82 tys. osób); 133 pielgrzymki rowerowe, a w 
nich 9 tys. 100 osób (w ubiegłym roku 113 pielgrzymek rowe-
rowych, a w nich 7 tys. 500 osób). W 12 pielgrzymkach biego-
wych przybiegło 330 osób. Przybyły też pielgrzymki: rolkowa, 
motorowa i konna. Wzrostem liczby pieszych pielgrzymów 
mogą pochwalić się m.in.: Pielgrzymka Krakowska, Radomska, 
Kaliska i Podlaska. 
 
Przed uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 
w dniach od 1 do 14 sierpnia, na Jasną Górę przybyły 64 pie-
sze pielgrzymki, a w nich w sumie 70 tys. osób (w ubiegłym 
roku 52 piesze pielgrzymki, a w nich 66 tys. osób). 

W ośmiu pieszych pielgrzymkach z samej tylko Warszawy 
przyszło na Jasną Górę w sumie 12 tys. 800 osób. Najliczniej-
sze – jak dotychczas – w tym roku piesze pielgrzymki to: – 39. 
Pielgrzymka Krakowska – 8 i pół tysiąca osób; 308. Warszaw-
ska Pielgrzymka Piesza – ponad 6 tys. osób – 41 Pielgrzymka 
Radomska – ponad 6 tys. osób. Najdłuższą trasę przeszły: 38. 
Pielgrzymka Kaszubska, wyruszająca z Helu – 638 km w 19 
dni; 35. Pielgrzymka Szczecińsko-Kamieńska: grupy z Pustko-
wa – 615 km w 20 dni, i ze Świnoujścia – 625 km w 19 dni; 34. 
Pielgrzymka z Gdyni – 553 km w 18 dni. 27. Pielgrzymka Ełc-
ka: grupa z Suwałk – 560 km w 17 dni. 
 

 
 
Jasną Górę, każdego roku odwiedza ponad 4 miliony wiernych. 
W 200 ogólnopolskich pielgrzymkach pieszych bierze udział 
każdego roku ponad 800 tys. osób.          Za: www.episkopat.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/08/Fot.-Beata-Malec-Suwara-Tarnowski-Gość-Niedzielny.jpg
http://www.tarnow.gosc.pl/
http://www.episkopat.pl/
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PO DWÓCH WIEKACH PRZERWY 
W JAROSŁAWIU WYBRANO PRZEORYSZĘ 
 
19 lipca 2019 roku w Klasztorze Sióstr 
Benedyktynek miało miejsce historyczne 
wydarzenie- po 237 latach od kasaty 
klasztoru przez władze austriackie 
Wspólnota Sióstr Benedyktynek w Jaro-
sławiu dokonała wyboru nowej Przeory-
szy Przeoratu Konwentualnego. 
 
Benedyktynki powróciły do Jarosławia 
27 kwietnia 1991 roku, po 209 latach 
przerwy, zaś w roku 1995 został tutaj 
utworzony Przeorat Zależny przemy-
skiego Opactwa Sióstr Benedyktynek.  
Dekretem  z  20 kwietnia  2017 roku  
klasztor został podniesiony do rangi 
przeoratu konwentualnego z wszystkimi 
uprawnieniami i obowiązkami zapisany-
mi w Konstytucjach Kongregacji bene-

dyktynek polskich i tym samym uzyskał 
pełną autonomię od opactwa w  Prze-
myślu.  
 

 
 
Wybory poprzedziła wizytacja kanonicz-
na,  którą przeprowadziła Prezeska 
Kongregacji Matka Klara Lechoszest 
OSB i Asystent Kościelny – bp Stefan 
Regmunt. 
 

 
Na dziesięcioletnią kadencję została 
wybrana Matka Barbara Dendor OSB, 
mniszka przeoratu jarosławskiego. Uro-
dziła się 18 kwietnia 1966 r. w Grodzisku 
k. Strzyżowa.  Do Sióstr Benedyktynek 
wstąpiła 11 lipca 1984 roku. Obecnie ma 
53 lat, 32 lata profesji monastycznej. 
 
Po kanonicznym zatwierdzeniu wyboru 
i złożeniu przyrzeczenia, na znak powie-
rzonej władzy biskup wręczył nowej 
przeoryszy pieczęć i klucze klasztoru. 
Następnie w kaplicy, po obrzędzie insta-
lacji, nastąpiło złożenie homagium – 
wszystkie mniszki, na znak obietnicy 
posłuszeństwa, wkładały swoje ręce 
w dłonie nowej przełożonej, a przełożo-
na zobowiązywała się tym samym do 
objęcia opieką powierzonych sobie 
sióstr. red.

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NOC CRACOVIA SACRA W ZAKONNYCH OGRODACH 
 

Tegoroczna Noc Cracovia Sacra wchodząca w skład projektu 
„Krakowskie noce” dedykowana była ogrodom i wirydarzom 
klasztornym, które bardzo często nie są dostępne na co dzień.  
 

„Niechaj wiatr zawieje, ziemia się odnowi” - u Albertynek 
 

Jednym z miejsc wytypowanych do zwiedzania w tym roku stał 
się ogród wchodzący w skład kompleksu klasztornego na 
Prądniku Czerwonym, na którego terenie znajduje się Sanktua-
rium Ecce Homo św. Brata Alberta i Dom Generalny sióstr 
albertynek. 
 
Choć uroczysta inauguracja Nocy Cracovia Sacra odbyła się w 
środę, 14 sierpnia o godz. 19.00 w opactwie cystersów w Mogi-
le, już w godzinach popołudniowych tego dnia do sióstr alber-
tynek przybywali zwiedzający, pragnący zapoznać się z sank-
tuarium i jego otoczeniem. Kulminacyjnym punktem programu 
był wieczorny koncert Lidii Jazgar z Galicją Gitarową – Ry-
szardem Brączkiem i Michałem Gąsiorowskim – „Niechaj wiatr 
zawieje, ziemia się odnowi…” Z tęsknoty za Edenem. 
 
Do recytacji utworów różnych autorów zostali zaproszeni Po-
dopieczni Fundacji im. Brata Alberta: Teresa Główka, Michał 
Juzoń, Jan Świątek oraz s. Ksenia Kalemba ZSAPU prezentu-
jąca rozważania bł. s. Bernardyny Jabłońskiej. Dzięki nastrojo-
wej oprawie przekazanego słowa uczestnicy tego niezwykłego 
wydarzenia mogli oddać się zarówno refleksji jak i modlitwie 
oraz doświadczyć głębi spotkania z drugim człowiekiem. 
 

„Ogrody boga” u jezuitów  
 
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Twórców Sztuki Sakralnej 
ECCLESIA, a dokładniej mówiąc działająca w nim grupa 

LUMEN, zorganizowała wystawę  i performance zatytułowane 
„Ogrody Boga”. 
 
W ramach krakowskiej nocy sztuki sakralnej, która odbyła się 
w dniach 14 i 15 sierpnia br. w Kaplicy Akademickiej i krużgan-
kach Kolegium przy ul. Kopernika w Krakowie, wystawiono 
prace malarskie w stylistyce bizantyjskiej. Jednym z wiodących 
motywów prac było ukazanie w malarstwie sakralnym biblij-
nych symboli roślinnych. Widzowie mogli się z nim zapoznać 
na licznych obrazach i ikonach. 
 
„Natura ma swoje miejsce na ikonach w formie pejzaży, boga-
tej roślinności i zwierząt, w wiernej jedności z człowiekiem, 
który jest najdoskonalszym Jego obrazem”. 
 

 
 
Wydarzenie cieszyło się sporym zainteresowaniem. Prace 
obejrzało ponad 500 osób.                             Za: www.jezuici.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ARTYŚCI W MARIANOWIE 
 
Zakończyły się dwudzieste już Między-
narodowe Spotkania Artystów – Maria-
nowo 2019. Swoje refleksje na ten temat 
napisał prof. dr hab. Kazimierz Rochecki 

z Torunia – uczestnik tegorocznego 
wydarzenia. 
 
Międzynarodowe Spotkania Artystów w 
Marianowie, to z całą pewnością jedno z 
ważniejszych artystycznych wydarzeń w 
skali kraju i ważne wydarzenie na świe-

cie. Jego znaczenie i ranga, to nie tylko 
sam fakt uczestnictwa w spotkaniach 
znakomitych artystów z całego świata, 
którzy znajdują czas i z determinacją 
pokonują często tysiące kilometrów, by 
przez trzy tygodnie być w Marianowie, 
oddać się urokowi miejsca i niezwykłej 

http://www.jezuici.pl/
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atmosferze, tworzyć tu swoje dzieła, 
które w znacznej części pozostają w 
Marianowie, tworząc liczącą już ponad 
600 obiektów Marianowską Kolekcję 
Sztuki, której zapewne mogłoby pozaz-
drościć nie jedno muzeum sztuki współ-
czesnej. 
 
Tegoroczne jubileuszowe – już Dwu-
dzieste Międzynarodowe Spotkania 
Artystów w Marianowie odbyły się na 
przełomie lipca i sierpnia. Były wyjątko-
we – najliczniej obsadzone. W zamyśle 
miały być jakby podsumowaniem 
wszystkich dotychczasowych. Dwudzie-
ste spotkania – dwudziestu artystów – 
prawie wszyscy już byli tu wcześniej, 
przynajmniej raz. Przyjechali po raz 
kolejny bez wahania uznając możliwość 
uczestnictwa w jubileuszu za wyróżnie-
nie.  

 
Przybyło zatem do Marianowa czworo 
Brazylijczyków: Carlos Matuck z Sao 
Paulo (architekt, rysownik, ilustrator, 
twórca współczesnych murali); Patricia 
de Filippi również z Sao Paulo (architekt 
i fotografik – zawodowo zajmuje się 
renowacją i digitalizacją filmów w labora-
torium Filmoteki Brazylijskiej); Fernando 
Camara Franca mieszkający w Fortaleza 
(malarz, rysownik, ilustrator i literaturo-
znawca, autor licznych murali i autorsko 
ilustrowanych wydawnictw); Vando Fi-
gueiredo – również z Fortalezy (wszech-
stronny – artysta, malarz, rzeźbiarz, 
rysownik, grafik, projektant, profesor 
malarstwa. Z Nagoi w Japonii przyjecha-
ła Kiyoko Kozawa malarka i autorka 
instalacji i przedmiotów artystycznych, 
jej realizacje i wystawy można oglądać w 
Brazylii, Japonii i w Europie. 
 

Uczestnikiem spotkań był także Jon 
Gilson – czołowy duński ekspresjonista. 
Jego malarstwo często wzbudza kon-
trowersje, ale ma licznych zwolenników 
w całej Europie. Jego prace można 
spotkać w kolekcjach prywatnych także 
w Stanach Zjednoczonych. Z Danii przy-
jechała także do Marianowa wybitna 
duńska artystka pracująca w różnych 
technikach artystycznych – Birthe Rein-
au. Birthe Reinau wystawiała swoje 
prace niemal w każdym zakątku świata 
na wszystkich kontynentach. Jest z 
zamiłowania podróżniczką. Jej prace 
noszą wyraźnie osobisty charakter – są 
wyraziste w formie i treści. 
 

 
 
Z Hanoweru przybyło dwoje niemieckich 
artystów – Barber Kasperek i Fritz Peter 
Kelm. Barbel ukończyła studia z germa-
nistyki, socjologii i politologii, co daje się 
odczuć w przesłaniu i formie jej sztuki. 
Jest performerką i fotografikiem, autorką 
scenariuszy do działań parateatralnych. 
Natomiast Fritz Kelm jest teatrologiem, 
filmoznawcą, publicystą, fotografikiem i 
malarzem, a także współautorem działań 
performerskich przygotowywanych 
wspólnie z Barber Kasperek. 
 
Ze względu na charakter jubileuszowy 
tegorocznych spotkań w Marianowo 

gościła wyjątkowo duża grupa artystów 
polskich. Z Gorzowa Wlkp. przyjechał 
posiadający wyjątkową biegłość warsz-
tatową – malarz i rysownik, absolwent 
poznańskiej ASP Michał Bojsarowicz. 
Zofia Kawalec – Łuszczewska, fotogra-
fik, projektantka grafiki użytkowej i wy-
dawniczej wraz ze znakomitym fotografi-
kiem i autorem instalacji fotograficznych 
– Wojciechem Beszterdą – reprezento-
wali Piłę. Arkadiusz Marcinkowski – 
grafik i autor instalacji artystycznych jest 
profesorem na Akademii Sztuki w 
Szczecinie. Marek Haładuda – profesor 
na Uniwersytecie Sztuki w Poznaniu jest 
znakomitym malarzem, którego dosko-
nałe warsztatowo prace zawierają głę-
bokie treści o charakterze symbolicznym 
i egzystencjalnym. Obydwaj są absol-
wentami ASP w Poznaniu. (…) 
 
Bez zaangażowania ks. Jana Dziducha 
SChr – zwanego „ojcem Janem” a także 
prof. Andrzeja Tomczaka, wybitnego 
szczecińskiego artysty, pedagoga i zało-
życiela szczecińskiej uczelni artystycznej 
– nie było by tego marianowskiego fe-
nomenu – swoistych artystycznych reko-
lekcji dla artystów i dla marianowskiej 
społeczności; nie byłoby też tej wspania-
łej liczącej ponad 600 obiektów kolekcji, 
co ma również swój wymiar materialny; 
nie byłoby pewnie też prac związanych z 
ratowaniem i renowacją klasztoru pocy-
sterskiego i zabytków znajdujących się w 
gotyckim kościele. 
 
To miejsce i realizowane w nim już od 
20 lat wysokiej rangi i klasy wydarzenia 
artystyczne zasługują na uwagę i wspar-
cie. Kazimierz Rochecki 

Więcej na: www.chrystusowcy.pl  

 
 

 

Refleksja tygodnia 
 
 

 

POLONIA SEMPER FIDELIS – POLSKA ZAWSZE WIERNA  
Homilia Abp. Jana Romeo Pawłowskiego na Szczycie Jasnogórskim 15 sierpnia 2019 r. 

 
 

 

 

Gdy dzisiaj, tutaj na Jasnej Górze, świętujemy Uroczystość 
Wniebowzięcia NMP, potrzeba aby w sercach, w obliczu Kró-
lowej Polski zabrzmiało znowu to właśnie stwierdzenie. Polska 
wierna. 
 
Na przestrzeni wieków wielu było złych ludzi, którzy próbowali 
nas Polaków od tej wierności odwieść, próbowali oderwać 
Polskę od wiary, jaką przyjęła ponad 1000 lat temu, próbowali 
ograbić ją z tych wartości jakie wypracowała, próbowali poniżyć 
tych, którzy trwali wierni Chrystusowi, Jego Najświętszej Matce 
i rzymskiemu Kościołowi Katolickiemu. Byli nawet tacy, co 
skreślili Polskę z mapy świata, wepchnęli ją do grobu nieistnie-
nia. 

Takie były i są trudne dzieje tej ziemi … i nie będziemy wyli-
czać pod jakimi flagami chodzili w marszach i pochodach, jaki-
mi ideologiami się posługiwali i posługują, aby omamić, oszu-
kać, stłamsić wiarę, połamać nadzieję i poniżyć prawdziwą 
miłość. 
 
Ale oprócz ludzi niedobrych, złych, pogubionych, wydających 
się na służbę rozmaitych ideologii, sprzedających swą ludzką 
godność za pozorny blichtr nowoczesności i pseudowolności, 
która zawsze jest zniewoleniem, byli i są na tej ziemi także 
ludzie dobrzy i tych na szczęście jest większość. Tak, bo dobro 
jest zawsze większe niż zło, dobra jest więcej na świecie, bo 

http://www.chrystusowcy.pl/
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dobro jest drogą miłości, a miłość jest z Boga, bo Bóg jest 
miłością. 
 
I dlatego dobrze, że tu dzisiaj jesteśmy w domu Matki. 
 
Przychodzimy tacy, jacy jesteśmy, z pięknem naszego dobra, z 
naszym uśmiechem, z otwartym sercem. Wielu z nas przyszło 
tu dzisiaj pieszo, z różnych stron kraju, a nawet spoza jego 
granic. Bądźcie wszyscy pozdrowieni święci pielgrzymi, ludzie 
dobra, bądźcie pozdrowieni tym pielgrzymim i staropolskim 
pozdrowieniem: Szczęść Boże! 
 
Kochani, na początku tej Mszy Świętej, jak zawsze w każdej 
celebracji, Bogu, braciom, siostrom, powiedzieliśmy uczciwie 
że jesteśmy grzesznikami. Tak, bo Kościół to wspólnota 
grzeszników, ludzi którzy każdego dnia upadają, nie dają rady, 
grzeszą. I mamy tego świadomość, że jesteśmy grzeszni. I 
wstyd nam za to, ale nie chcemy tacy pozostawać. Dlatego 
Boga i braci prosimy o przebaczenie, o miłosierdzie i to jest już 
pierwszy krok w drodze do pojednania, do odnowienia, do 
świętości. Tak, bo każdy grzesznik i cały ten grzeszny Kościół 
jest powołany do świętości. W tradycji chrześcijaństwa grzesz-
nicy pragnący nawrócenia wybierali się w pielgrzymią drogę do 
szczególnych miejsc, sanktuariów, aby otrzymać rozgrzeszenie 
i przebaczenie. A stamtąd wracali do domów inni, odmienieni, 
święci. 
 
Dlatego dzisiaj pozdrawiam was święci pielgrzymi. 
 
Nie wstydzimy się tego, ze chociaż grzesznicy, idziemy do 
świętości. I po to tutaj jesteśmy, w domu Matki, w Jej święto. 
Do Matki przychodzi się takim jakim się jest, bo ona wyrozu-
mie, jak trzeba to skarci, pocieszy, pobłogosławi na drogę, 
otrze łzę i nagrodzi uśmiechem i całusem. Po to tu u Niej jeste-
śmy ! Bo jesteśmy grzeszni, ale z Maryją w drodze do święto-
ści. 
 
Przychodzimy, aby w jasnogórskiej ikonie ujrzeć ten znak na 
niebie: Niewiasta obleczona w słońce, i księżyc pod jej stopa-
mi, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu … 
 
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny jest dogmatem, 
prawdą naszej wiary, zawsze obecną w tradycji Kościoła, a 
ogłoszoną w sposób uroczysty w 1950 roku przez Papieża 
Piusa XII. Ta prawda wiary stwierdza, że po zakończeniu swo-
jego ziemskiego życia Najświętsza Maryja Panna została z 
ciałem i duszą wzięta do wiecznej chwały. 
 
Jasna Góra zawsze gromadziła Polaków, jest duchowym tro-
nem Królowej Polski, narodowym Sanktuarium, duchową stoli-
cą. Jak mawiał święty Jan Paweł II, wielokrotny Pielgrzym do 
tego miejsca: Przyzwyczaili się Polacy przychodzić na Jasną 
Górę, bo tutaj bije serce Narodu w sercu Matki. Bo tutaj zawsze 
byliśmy wolni. I tutaj wolni jesteśmy! A wolność to dar i zada-
nie, a nie swawola, nie żadne róbta co chceta. Za wolność 
każdego z nas tak wielu Polaków oddało życie, wspominamy 
ich w tym miesiącu i we wrześniu … 
 
Pośród tłumów pielgrzymów którzy w dziejach historii  przyby-
wali tutaj na Jasną Górę był też jeden włoski kapłan, nazywał 
się Achille Ratti. W 1918 roku Papież Benedykt XV posłał go do 
Polski i na Litwę, aby w odradzających się po tragedii I wojny 
krajach był jego przedstawicielem, wizytatorem apostolskim. 
Tak mówił do niego Papież Benedykt XV posyłając go do Pol-
ski: Nie obawiaj się trudności, idziesz przecież do narodu, u 
którego wiara zawsze pierwsze zajmuje miejsce i który wśród 
innych narodów słynie powszechną religijnością: Polonia sem-
per fidelis. Idziesz do narodu męczennika, który dziś jak Łazarz 

wstaje z grobu do nowego życia i choć jeszcze ma na sobie 
śmiertelne pęta, już nie jest w grobie. 
 

 
 
W 1919 roku został on ustanowiony pierwszym Nuncjuszem 
Apostolskim w odrodzonej Polsce, a w warszawskiej Katedrze 
otrzymał konsekrację biskupią. I tak na nowo nawiązano for-
malnie relacje dyplomatyczne miedzy Polską, a Stolicą Apo-
stolską. Relacje, które istniały już w XVI wieku, przerwane 
wojnami i rozbiorami Polski. Zatem dzisiaj, pośród dziękczynie-
nia jakie przynosimy na Jasną Górę, jest także dziękczynienie 
za 100- lecie tych odnowionych relacji dyplomatycznych. 
 
Jeszcze w 1918 roku, po swojej pierwszej wizycie na Jasnej 
Górze Ksiądz Prałat Ratti napisał do Papieża Benedykta XV 
takie słowa: 
 
Zdecydowałem pojechać do Częstochowy, aby nawiedzić to 
najsłynniejsze z polskich Sanktuariów wyniesione do świętego 
symbolu narodowego. Pozostałem tam przez dwa dni, dwa 
razy celebrując w Kaplicy Najświętszej Dziewicy, gdzie do-
świadczyłem wielkiej duchowej laski i zbudowania: wojna nie 
pozwala jeszcze na wielkie pielgrzymki, które kiedyś docierały 
tam bez przerwy i niezwykle liczne, ale doświadcza się tutaj o 
każdej godzinie wzruszających manifestacji wiary i pobożności. 
Pozdrawiamy aktualnego Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, 
obecnego tutaj Arcybiskupa Salvatore Pennacchio i dziękujemy 
za jego posługę dla dobra Kościoła w Polsce. Dziękuję Eksce-
lencjo za zaproszenie mnie na dzisiejszą uroczystość i jestem 
pewien, że po 3 latach Twojego doświadczenia w naszej Oj-
czyźnie, możesz śmiało potwierdzić Ojcu Świętemu Francisz-
kowi, że Polska pozostaje wierna, nawet, a może zwłaszcza 
dzisiaj, w tych skomplikowanych czasach, gdy ludzie źli, sprzy-
siężeni z mocą zła poprzez rozliczne układy, powiązania, kal-
kulacje i judaszowe pieniądze, chcą z Polski i Polaków zrobić 
takie pseudonowoczesne społeczeństwo, które odrzuci praw-
dziwe wartości, wpisane przez Boga Stwórcę w serce, w naturę 
każdego człowieka, a będzie się kierować instynktami, teoriami 
bez sensu, pogmatwanymi układami socjopolitycznymi, czy 
ideologiami zrodzonymi gdzieś w świecie, często w chorych 
umysłach. 
 
My, Kościół Chrystusowy, a gdy mówię my, mam na myśli i 
Ciebie, i Ciebie i mnie i tych co są z nami przed telewizorem, 
czy radioodbiornikiem, bo Kościół to my wszyscy, którzy zosta-
liśmy ochrzczeni w Chrystusie, a naszym widzialnym ducho-
wym przewodnikiem na ziemi jest następca świętego Piotra, 
Papież Franciszek, zatem my Kościół Chrystusowy, będziemy 
bronić prawdy, miłości, piękna, rodziny, życia ludzkiego i naszej 
wiary. Za wszelką cenę. Nie możemy się dać zastraszyć, bo zło 
jest często ryczące, wredne, przebrane, wynaturzone, bo za 
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każdym złem stoi jego twórca, diabeł. Nie daj się zwyciężać 
złu, ale zło dobrem zwyciężaj! 
 
Obchodzona 15 sierpnia Uroczystość Wniebowzięcia, ma w 
polskiej tradycji także poświęcenie pierwszych plonów, wierni 
przynoszą do Matki kwiaty, zioła, kłosy, aby podziękować za 
kolejne owoce ziemi i pracy rąk ludzkich. Zatem błogosławimy 
polskich rolników, tych co jak się zwykło mawiać: żywią i bro-
nią. Ma w naszym kraju ten dzień także wymiar wspominania i 
dziękowania za cud nad Wisłą, za zwycięstwo polskiego żołnie-
rza nad niezwyciężoną armią sowiecką. Jak byłem młody, to 
nie wolno było o tym mówić, było to ideologicznie niepoprawne. 
Ale waleczne ideologie mają to do siebie, że przemijają, że są 
spychane na śmietnik historii, a ich zwolennicy odchodzą w 
niepamięć beznadziejności. Warto zaznaczyć, ze wspomniany 
wcześniej Arcybiskup Ratti, pierwszy Nuncjusz Apostolski w 
odrodzonej Polsce, właśnie w 1920 roku, gdy sowieckie wojska 
stanęły nad Wisłą, jako jeden z niewielu dyplomatów nie uciekł 
z Warszawy, ale pozostał z Polakami i w stolicy modlił się o 
zwycięstwo nad czerwoną zarazą. Półtora roku później został 
wybrany Papieżem Piusem XI. 
 
Pozdrawiamy dzisiaj polskich żołnierzy, tych co kiedyś walczyli, 
tych co byli wykleci i tych co dzisiaj troszczą się o nasze bez-
pieczeństwo. Pozdrawiamy w dniu ich święta i polecamy opie-
ce Matki Jasnogórskiej. 
 
Kochani spoglądamy dzisiaj w niebo. Chodzimy po ziemi i 
patrzymy w niebo, ku naszej wniebowziętej Matce, z nią bie-
gniemy do Elżbiety, aby dopomóc, aby pobłogosławić kobietę 
oczekującą potomstwa, aby zawołać wielbi dusza moja Pana, 
który czyni nam wielkie rzeczy! 
 
Pozdrawiamy wszystkie matki, zwłaszcza te, co pod sercem 
noszą cud życia. Co jak Maryja, jak Elżbieta, pielęgnują cud 
życia w sobie i kochają swoje dzieci, pozwalają im przyjść na 
świat, nie boją się bólu rodzenia i trudu wychowania. Wy, tutaj 
wszyscy młodzi, jesteście takimi cudami miłości waszych rodzi-
ców. Wy będziecie tworzyć jutro. Tu, na tej ziemi będziecie o 
tym jutrze decydować, nie gdzieś w Brukseli, czy w innych 
stolicach, tutaj nad Wisłą i Odrą, tu gdzie żyją i biją polskie 
serca. I chcę Wam powiedzieć, Wam młodym, a poprzez was 
także tym, którzy myślą, że jak wszystko rozwalą, wyśmieją, 
popsują, to będzie dopiero wow, cool, to będzie postęp, chcę 
powiedzieć słowami polskiego poety: Nie depczcie przeszłości 
ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść. Na nich się 
jeszcze święty ogień żarzy i miłość ludzka stoi tam na straży i 
wy winniście im cześć! 
 
Pan Jezus przyszedł na świat w ludzkiej rodzinie, w konkret-
nym kraju, wszedł w naszą ludzką historię. Nie wstydź się two-
jej rodziny, twoich rodziców, dziadków, nie wstydź się tej pol-
skiej ziemi, naszej biało-czerwonej i tego orła białego. Wstydź 
się tych, co gdzieś sprzedają Polskę, co zabiegają, by nie gło-
sować na polskich kandydatów, co troszczą się, by Polsce 
rzucać kłody pod nogi, tych się wstydź ! 
 
Pośród Was pielgrzymów stoi dzisiaj tutaj spora grupa obcokra-
jowców, którzy przyszli do naszej jasnogórskiej wniebowziętej 
Maryi. A pośród nich dużo Włochów, którzy przybyli z piel-
grzymką warszawską. Z ziemi włoskiej do Polski. Pozwólcie na 
dwa słowa do nich w ich języku: Carissimi pellegrini italiani, vi 
salutiamo molto cordialmente in questa casa di Maria, qui a 
Jasna Gora. Siamo felici ed orgogliosi di avervi con noi, siete 
membri della nostra famiglia. Vi accogliamo con tutto il cuore e 
con voi preghiamo la Vergine Assunta che ci ottenga tutte le 
grazie e che ci benedica. Siate benedetti e portate questa be-
nedizione mariana dalla Polonia in Italia. [ tłum. “Drodzy piel-

grzymi z Włoch, witamy was bardzo serdecznie w tym domu 
Maryi, tutaj na Jasnej Górze. Cieszymy się i jesteśmy dumni że 
jesteście z nami, jesteście członkami naszej rodziny. Z całego 
serca witamy was  razem z wami prosimy Wniebowziętą Dzie-
wicę, aby wyjednała nam wszelkie łaski i nam pobłogosławiła. 
Bądźcie błogosławieni i zawieście to Maryjne błogosławieństwo 
z Polski do Włoch”.] 
 
Wpatrujemy się w niebo. W ten wielki Znak na Niebie, Niewia-
stę obleczoną w słońce i księżyc pod Jej stopami, wpatrujemy 
się i wołamy ku Niej: Bogurodzica, Dziewica, Bogiem sławiena 
Maryja. Uciekamy się pod Jej obronę. Do niej śpiewamy: Je-
stem przy Tobie, pamiętam i czuwam. Ale gdzie wielki maryjny 
znak na niebie, ukazuje się zawsze także ten inny, o którym 
mówiła Apokalipsa: Smok barwy ognia, odwieczny przeciwnik 
Niewiasty i Jej potomstwa. On łatwo nie odpuszcza, on walczy 
sprzymierzając się z różnymi ludźmi, ideologiami, mamiąc 
pozorami dobra, podsuwając złudzenia wolności, równości, 
wielkości. 
 
Tym bardziej trzeba dzisiaj słuchać Maryi wniebowziętej, która 
mówi nam: uczyńcie wszystko co Syn mój Wam powie. 
Słuchajmy Jezusa, a On mówi i wzywa: świętymi bądźcie. Tak 
my grzesznicy, jesteśmy wezwani do świętości i chcemy być 
święci. I zależy nam żeby wszyscy zdążali do świętości, by 
stawali się lepsi, i dlatego mamy święty obowiązek mówienia 
prawdy, napominania, upominania się o szacunek, o prawdę, o 
życie i o nasze prawa. Bo jeśli my zamilkniemy, to kamienie 
wołać będą. 
I dlatego chcemy z tego miejsca powiedzieć także tym, którzy 
nas prześladują, którzy pozwalają sobie na świętokradzkie 
niszczenie naszych wartości, na obrażanie i wyśmiewanie 
Matki Najświętszej, Eucharystii, Kościoła, tym pseudoartystom, 
pseudopolitykom, chcemy im powiedzieć także parafrazując 
mocne słowa Jana Pawła II, powiedziane kiedyś do ludzi uwi-
kłanych w zło: Nawróćcie się! Przyjdzie dzień sadu, staniesz 
przed Bogiem, chcesz czy nie chcesz, wierzysz czy nie, sta-
niesz przed Bogiem. Oby się nie okazało, żeś swoimi postęp-
kami tak Go obraził, że będziesz na wieki potępiony. Bo Bóg 
jest miłosierny ale też sprawiedliwy. Kocha swoją Matkę, kocha 
swojego Syna obecnego w Eucharystii i kocha swój Kościół. 
Biada tym, co podnoszą rękę na miłość Boga, na Boga same-
go. Jesteśmy i zawsze będziemy przeciwni złu, ale zawsze 
otwarci na człowieka, na każdego człowieka, który chce się 
nawrócić. Bo chcemy dobra, wiecznego dobra wszystkich ludzi, 
także tych, co nam źle życzą i nas obrażają. 
 
Niechaj zabrzmią dzisiaj mocno i staną się zadaniem dla nas 
wszystkich inne słowa świętego Jana Pawła II, wygłoszone już 
wiele lat temu, ale przecież jakże aktualne: „W obecnej sytuacji 
Polski naznaczonej głębokimi podziałami, sporami i konfliktami 
różnego rodzaju, ważnym zadaniem Kościoła jest budowanie 
jedności, zgody oraz budzenie nadwątlonej nadziei. Polacy 
muszą nauczyć się prowadzić z sobą dialog w prawdzie i z 
poszanowaniem godności własnej i partnera, różniąc się mię-
dzy sobą, a nie stając się przez to dla siebie wrogami”. 
 
Niechaj od jasnogórskiego Tronu Królowej Polski popłynie 
dzisiaj znak pokoju, wielki znak pokoju do wszystkich Polek i 
Polaków. Spróbujmy odłożyć na bok te wszystkie egoistyczne 
antagonizmy, te podziały na ty i ja, spróbujmy poczuć się zno-
wu polską rodziną, gdzie każdy ma miejsce, godność i własne 
zdanie respektujące drugiego. Czasem łączy nas piłka nożna, 
czasem siatkówka, skoki narciarskie i inne sporty, gdzie nasi 
odnoszą sukcesy, to czyż nie może i nie powinna nas połączyć 
Polska, jej dziś i jutro? Jak te warszawskie dzieci z Powstania, 
jak tych, co na Westerplatte i Monte Cassino i na tylu miej-
scach walczyli, jak tych co wierzyli w polską Solidarność … 
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Trudne, powiesz … trudne, odpowiem. Ale możliwe. I dlatego 
wołamy do Maryi, Wniebowziętej Matki Boga i naszej Matki: Z 
dawna Polski Tyś Królową, Maryjo. Ty za nami przemów słowo, 

Maryjo. Miej w opiece Naród cały, który żyje dla Twej chwały. 
Niech rozwija się wspaniały. Maryjo ! Amen. 

Za: www.episkopat.pl  
 
 
 
 

 
 
 

 Wiadomości zagraniczne  
 
 

 

 

BENEDYKT XVI PRZYJĄŁ ZAKONNIKÓW Z OKOLIC RATYZBONY 
 
10 sierpnia papież-senior Benedykt XVI 
przyjął w swojej rezydencji w klasztorze 
Mater Ecclesiae w Watykanie czterech 
zakonników z klasztoru św. Michała w 
Paring (diecezja Ratyzbona) w Bawarii: 
braci Johannesa, Fabiana, Elwira i Pa-
tryka. Należą oni do zakonu Kanoników 
Regularnych św. Augustyna – podaje 
portal il sismografo. 
 
Przez pół godziny goście mieli okazję 
wymieniać serdeczne słowa z papieżem-
seniorem.  
 

 
 

W spotkaniu uczestniczył brat Benedyk-
ta XVI, ks. prał. Georg Ratzinger, który 
jak co roku spędza latem kilka dni ze 
swoim bratem, pomimo iż obydwaj są 
już ludźmi sędziwymi i w nie najlepszym 
stanie zdrowia.  
 
Podczas spotkania obecny był także abp 
Georg Gänswein, prefekt Domu Papie-
skiego i osobisty sekretarz papieża-
seniora. Goście otrzymali różaniec w 
prezencie, a spotkanie zakończyło bło-
gosławieństwo Benedykta XVI.    Za: KAI 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

GENERAŁ SALEZJANÓW ODWIEDZIŁ HONGKONG 
 
W dniu 17 sierpnia zakończyła się wizyta animacji Przełożone-
go Generalnego ks. Ángela Fernándeza Artime na placówkach 
salezjańskich w Makau, na Tajwanie i w Hongkongu. W cen-
trum spotkań, które odbył, znalazły się: młodzież, aktualność 
dzieła, Rodzina Salezjańska i perspektywy dla salezjańskiego 
charyzmatu. 
 
W dniu 16 sierpnia, w rocznicę urodzin Księdza Bosko, Przeło-
żony Generalny ks. Ángel Fernández Artime nie mógł nie spo-
tkać się z młodzieżą. Istotnie, ten dzień stał pod znakiem wiel-
kiego spotkania, w którym uczestniczyło około 250 ludzi mło-
dych ze szkół prowadzonych przez Rodzinę Salezjańską. Od-
było się ono w szkole “Tang King Po”. Dziesiątego następcę 
Księdza Bosko poproszono o opinię dotyczącą obecnej sytuacji 
Hongkongu, od czego się nie uchylił: zachęcił młodych, by nie 
uciekali się do przemocy, ponieważ siła niestosowania prze-
mocy może zmienić świat. A poza tym, zachęcił ich również do 
walki na rzecz sprawiedliwości i troski o ludzi z marginesu i 
ubogich, czyniąc to za przykładem Jezusa. Na koniec, wraz ze 
swoim sekretarzem Horacio Lópezem, zaśpiewał dla nich. 
 

 

 
Natomiast po południu spotkał się z ponad 300 członkami Ro-
dziny Salezjańskiej, którym przypomniał, że wszystkie grupy są 
po to, aby służyć młodzieży. 
 
Ostatnim punktem spotkania była Eucharystia, której przewod-
niczył kard. Joseph Zen, emerytowany biskup Hongkongu – 
który w tym roku obchodzi 70. rocznicę ślubów – w koncelebrze 
z ks. Á.F. Artime, ks. inspektorem Josephem Ng i innymi sale-
zjanami. “Slużyć młodym to służyć Jezusowi, a członkowie 
Rodziny Salezjańskiej powinni wykorzystać swój czas i swoje 
życie w służbie  ludziom młodym, pomagając im spotkać się z 
Bogiem” – powiedział Przełożony Generalny w homilii.  
 
Ten dzień zakończyło wieczorne spotkanie w gronie Rodziny 
Salezjańskiej. Zaś sobotni dzień, 17 sierpnia rozpoczął się 
spotkaniem z około 70 salezjanami należącymi do inspektorii 
pw. Maryi Wspomożycielki (CIN). W czasie szczerej i ożywionej 
rozmowy stwierdził, że inspektoria CIN, chociaż musi stawiać 
czoła licznym trudnościom i wyzwaniom, cieszy się błogosła-
wieństwem Pana, który darzy ją pięknem, zdrowiem i stabilno-
ścią, bo jest pełna nadziei i nie przestaje pracować na rzecz 
ubogiej młodzieży, misji i na peryferiach.   
 
Zachęcił swoich współbraci do zwalczania klerykalizmu, indy-
widualizmu, wszelkiej formy korupcji oraz – wierności własnej 
tożsamości, powołaniu, konsekracji i posłannictwu. 
 
Po tym znaczącym, ożywionym i dodającym bodźca spotkaniu 
miała miejsce Msza św., w czasie której Przełożony Generalny 
przyjął śluby wieczyste dwóch salezjanów. 
 
I na koniec, po udzielenie wywiadu przedstawicielowi sektora 
komunikacji społecznej inspektorii, został odwieziony przez 
inspektora i innych salezjanów na lotnisko. 

Za: www.infoans.org

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

http://www.episkopat.pl/
http://www.infoans.org/media/k2/items/cache/ca884df37fdd645a14ed8a9e14a449d7_XL.jpg
http://www.infoans.org/
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PIESZE PIELGRZYMKI DO AMERYKAŃSKIEJ CZĘSTOCHOWY 
 

 
 
Ponad 3000 wiernych przybyło pie-
szo do Amerykańskiej Częstochowy w 
niedzielę przed uroczystością Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny, 11 
sierpnia. Pielgrzymi mieszkający w róż-
nych stanach USA przybyli do Domu 
Matki w Doylestown w trzech pielgrzym-
kach – z Great Meadows, NJ, z Trenton, 
NJ oraz z Filadelfii, PA.  
 
Jednym z najpiękniejszych i najważniej-
szych przejawów pobożności maryjnej 
jest pielgrzymka. Pielgrzymowanie do 
sanktuariów maryjnych od wieków wpi-
sało się w pobożność chrześcijańską, 
stanowiąc wyraz szczególnej czci dla 
Maryi, Matki i Wspomożycielki, do której 
każdy wierny może uciekać się po po-
moc i wstawiennictwo. Tak jak Maryja 
pielgrzymowała do domu swojej krewnej 
Elżbiety, niosąc pod swoim sercem 
Jezusa Chrystusa, tak samo pielgrzymi 
przemierzając kolejne kilometry niosą 
spotkanym na szlaku ludziom najważ-
niejszą wiadomość: Bóg jest i kocha 
każdego człowieka. Szczera i głęboka 
wiara motywuje ich do dzielenia się 
radością i miłością, a także modlitwy w 
intencjach własnych, Kościoła i świata. 
Każdego roku tysiące wiernych wyrusza-
ją na pielgrzymi szlak, by dotrzeć do 
Domu Matki, poświęcają swój wakacyjny 
czas na pielgrzymowanie w palącym 
słońcu, ulewnym deszczu, zmagają się z 
niewygodami związanymi z najbardziej 
prozaicznymi czynnościami codziennego 
życia, o które tak trudno czasem na 
pielgrzymce. Najtrudniejsze jest jednak 
zmaganie się z samym sobą, stawanie w 
niełatwej nieraz prawdzie o samym 
sobie, zdobycie się na odwagę i przy-
stąpienie po wielu miesiącach, a nawet 

latach do sakramentu pokuty i pojedna-
nia. Pielgrzymia droga znaczona jest 
wieloma łzami pokuty i nawrócenia. To 
właśnie na niej odpadają skorupy stare-
go człowieka, odsłaniając duchowe 
piękno i wewnętrzne podobieństwo do 
Chrystusa, które jest w każdym człowie-
ku, o którym często zapominamy w 
biegu codziennego życia. Bogu niech 
będą dzięki za każdy krok na tej trudnej 
drodze, każdą łzę skruchy z powodu 
słabości i radości z odzyskanej łaski 
uświęcającej. Bogu niech będą dzięki za 
każdego pielgrzyma, który swoją posta-
wą i żywą wiarą pokazuje, że Bóg jest i 
warto pójść za Nim, gdyż tylko On jest 
prawdziwym szczęściem i miłością.  
 
Taka właśnie postawa towarzyszyła 
wszystkim wiernym, którzy w dniach 8-
11 sierpnia br. pielgrzymowali pieszo do 
Sanktuarium Matki Bożej Częstochow-
skiej w Doylestown. Jak każdego roku 
grupy pielgrzymów przyszły do Matki 
Bożej z parafii Św. Piotra i Pawła z Gre-
at Meadows, św. Wojciecha z Philadel-
phii i św. Jadwigi z Trenton. Pielgrzymka 
z Great Meadows była najliczniejszą ze 
wszystkich, liczyła około 3 000 pielgrzy-
mów, podzielonych na 3 grupy. Pierwsza 
to Grupa Salwatoriańska, którą prowa-
dził ks. Grzegorz Podsiadło, salwatoria-
nin, proboszcz parafii w Great Meadows 
oraz zarazem kierownik całej pielgrzym-
ki. Druga Grupa Paulińska-Młodzieżowa 
była zdecydowanie najbardziej liczną w 
całej pielgrzymce. Prowadzili ją Ojcowie 
Paulini posługujący w USA. Przewodni-
kiem tej grupy był o. Tadeusz Lizińczyk, 
Prowincjał Zakonu Paulinów w USA. 
Trzecia, ostatnia, to Grupa Franciszkań-
ska, prowadzona przez Franciszkanów 

Odnowy z Nowego Jorku (Franciscan 
Friars of the Renewal – CFR). Jest to 
jedyna grupa anglojęzyczna w piel-
grzymce. Hasłem pielgrzymki z Great 
Meadows był temat: “Żyj z Maryją w 
codzienności”. Przybyła ona do Amery-
kańskiej Częstochowy już po raz trzy-
dziesty drugi, przemierzając w ciągu 
czterech dni około 60 mil. Choć wyrusza 
ona co roku z Parafii Św. Piotra i Pawła 
w Great Meadows, to ma ona charakter 
między stanowy, gromadząc wiernych 
mieszkających w różnych stanach, 
głównie na Wschodnim Wybrzeżu USA. 
Najwięcej można było spotkać pielgrzy-
mów z New Jersey, Nowego Jorku, 
Connecticut, Massachusetts, Pennsy-
lvanii, Maryland oraz z różnych dalszych 
zakątków USA i nawet z Polski.  
 
Z parafii św. Wojciecha z Filadelfii, pod 
hasłem “Matko, obudź w nas wiarę”, 
przyszło 210 pielgrzymów, którym po-
sługiwali: o. Jan Kwiecień, redemptory-
sta i o. Marcin Ćwierz, paulin. Parafię 
św. Jadwigi reprezentowało 250 piel-
grzymów, których przewodnikiem był o. 
Jan Michalak, paulin. Hasłem przewod-
nim pielgrzymowania były słowa: Miłość 
drogą do świętości.  
 
Kulminacyjnym punktem całej piel-
grzymki była niedzielna Msza święta, 
której przewodniczył Jego Ekscelencja 
ks. Tomasz Wenski, arcybiskup Miami, 
po której pielgrzymi umocnieni Bożym 
błogosławieństwem powrócili do swoich 
domów, by dzielić się z innymi swoją 
piękną, umocnioną wiarą. Za trud piel-
grzymowania niech będą dzięki Bogu i 
Maryi, którzy czuwali nad pielgrzymami, 
sprawiając, że każdy doszedł do celu 
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zdrowy i bezpieczny. Dziękujemy 
wszystkim, którzy czuwali nad przebie-
giem pielgrzymki: kapłanom, organizato-
rom, wszystkim służbom, za ich bezinte-

resowną miłość i poświęcenie w służbie 
pielgrzymom. Dziękujemy pielgrzymom 
za ich obecność, modlitwę, godne 
chrześcijan świadectwo. Niech to dzięk-

czynienie stanie się także zaproszeniem 
na kolejny rok, na kolejną pielgrzymkę, 
aby nikogo nie zabrakło na pielgrzymim 
szlaku.              Za: www.jasnagora.com   

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

MODLITWA O POKÓJ PRZY GROBIE MATKI BOŻEJ 
 
W Jerozolimie główne obchody uroczystości Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny odbyły się w Getsemani. Maryi za-
wierzono przyszłość pokoju w Ziemi Świętej oraz los prześla-
dowanych na Bliskim Wschodzie chrześcijan. Obchody zakoń-
czy wieczorna procesja do grobu Matki Bożej, gdzie łacińscy 
katolicy mogą sprawować liturgię tylko raz do roku, właśnie we 
Wniebowzięcie. 
 

 
 
„Na tę maryjną uroczystość do Jerozolimy z roku na rok przy-
bywa coraz więcej pielgrzymów z całego świata” – mówi Radiu 

Watykańskiemu o. Benito José Choque, gwardian franciszkań-
skiej wspólnoty w Getsemani, która organizuje obchody uro-
czystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Francisz-
kanin zauważa, że obchody pomagają wiernym odkryć ścisły 
związek między Maryją, a cierpiącym Jezusem, ponieważ Ko-
ściół Grobu Najświętszej Maryi Panny znajduje się nieopodal 
Getsemani. Zgodnie z obowiązującą od wieków zasadą status 
quo podziemnym kościołem opiekują się mnisi greccy (prawo-
sławni z Patriarchatu Jerozolimskiego) i ormiańscy, a katolicy 
mogą sprawować tam liturgię tylko raz do roku. 
 
“Wspólnota chrześcijańska Jerozolimy wraz z pielgrzymami z 
całego świata rozpoczyna obchody Wniebowzięcia maryjną 
wigilią modlitewną. Kończy się ona procesją do Bazyliki Kona-
nia, podczas której niesiona jest figura Maryi i czytane są teksty 
mówiące o Wniebowzięciu – mówi papieskiej rozgłośni o. 
Choque. – W samą uroczystość Kustosz Ziemi Świętej sprawu-
je Eucharystię, której w tym roku towarzyszyła szczególna 
modlitwa o pokój. Cały Bliski Wschód i Ziemia Święta to region 
bardzo doświadczony, to ziemia, której mieszkańcy doznają 
ogromnego cierpienia, szczególnie chrześcijanie. Stąd nasze 
wołanie o pokój i pojednanie. Istniejące napięcia nie wpływają 
na bezpieczeństwo pielgrzymów. Jako franciszkanie apelujemy 
do pątników z całego świata, by się nie obawiali i licznie przy-
bywali nawiedzać miejsca święte.”      Za: www.vaticannews.va 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

KAPUCYN ARCYBISKUPEM 

DAR-ES-SALAM 
 
Ojciec Święty przyjął rezygnację z rzą-
dów pasterskich, złożoną przez arcybi-
skupa stolicy Tanzanii – Dar-es-Salaam 
, 75-cio letniego kard. Polycarpa Pengo i 
mianował jego następcą dotychczaso-
wego arcybiskupa-koadiutora 65-cio 
letniego abp. Jude Thadaeusa Ruwa’ichi 
OFM Cap. 
 
Nowy arcybiskup-metropolita Dar-es-
Salaam, Jude Thadaeusa Ruwa’ichi  
urodził się 30 stycznia 1954 roku w 

Mulo-Kilema. Wstąpił do zakonu kapu-
cynów i 25 listopada 1981 roku przy-
jął święcenia kapłańskie. 
 

 
 
9 lutego 1999 roku Jan Paweł II  miano-
wał go biskupem diecezji Mbulu. Sakry 
biskupiej udzielił mu 16 maja 1999 roku 
arcybiskup Dar-es-Salaam i poprzednik 
– kard. Polycarp Pengo. 15 stycznia 

2005 roku został mianowany biskupem 
diecezji Dodoma. Urząd objął w dniu 19 
lutego 2005 roku. W dniu 10 listopada 
2010 roku Benedykt XVImianował go 
arcybiskupem archidiecezji Mwanza zaś 
21 czerwca 2018 papież Franciszek 
mianował go arcybiskupem koadiutorem 
Dar-es-Salaam . 
 
Na terenie liczącej niemal 6 mln miesz-
kańców archidiecezji Dar-es-Salaam 
mieszka około 1,8 mln katolików. Posłu-
guje im 300 kapłanów (w tym 91 diece-
zjalnych). Na jednego księdza przypada 
około 6 tys. wiernych.      Za: KAI  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

TRWA BUDOWA KOŚCIOŁA W BIAŁYMSTOKU NA SYBIERII 
 

W przeddzień święta św. Antoniego (12.06) w wiosce Białystok 
pod Tomskiem na Syberii położono kamień węgielny pod nową 
kaplicę. Uroczyste wbicie łopaty i poświęcenie ziemi odbyło się 

na fundamentach kościoła, który spłonął w 2017 roku. Zakoń-
czenie budowy kaplicy we wsi Białystok, planowane jest na 
koniec 2019 r. Budynek będzie wykonany z klejonego drewna.                    

Za: www.jezuici.pl 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

http://www.jasnagora.com/
http://www.vaticannews.va/
https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/08/Fot.-YouTube.jpg
http://www.infoans.org/
http://www.jezuici.pl/
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FRANCUSKA  ZAKONNICA 
NAJSTARSZĄ EUROPEJKĄ 
 
Od lutego bieżącego roku, kiedy w wieku 
116 lat i 90 dni zmarła Włoszka Maria 
Giuseppa Robucci-Nargiso, mieszkająca 
w Tulonie siostra Andrzeja, szarytka jest 
najstarszą Europejką – podaje dziennik 
„Le Parisien”. 
 
Starsza od niej o rok jest tylko jedna 
osoba na świecie – mieszkająca w Ja-
ponii. 
 

 
 
Urodzona w lutym 1904 roku w Alès w 
departamencie Gard na południu Francji 
jako Lucile Randon była guwernantką, 
następnie pracowała w szpitalu, by 
wstąpić do Zgromadzenia Sióstr Miło-

sierdzia św. Wincentego à Paulo (sza-
rytki) i przyjęła imię zakonne Andrzeja 
(fr. André Randon). 
 
„Poruszam się wyłącznie na wózku 
inwalidzkim i prawie już nie widzę. Moim 
codziennym szczęściem jest możliwość 
codziennej modlitwy” – wyznała. Nigdy 
nie opuszcza modlitwy wspólnotowej. Z 
okazji 115 urodzin otrzymała list osobisty 
od papieża Franciszka oraz różaniec 
poświęcony przez Ojca Świętego. Jest 
ona również najstarszą zakonnicą na 
świecie.                Za: www.deon.pl 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

11 MIESIĘCY BEZ WIEŚCI O PORWANYM MISJONARZU 
 
Chrześcijanie Nigru modlą się dziś szczególnie za włoskiego 
misjonarza, który 11 miesięcy temu został uprowadzony w tym 
kraju. Mimo działań podjętych przez lokalną policję i miejscowy 
Kościół o porwanym kapłanie wciąż nie ma żadnych wieści. 
 
O. Luigi Maccalli ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich został 
porwany 17 września 2018 r. ze swojej parafii leżącej na po-
graniczu z Burkina Faso. Na tym terenie prężnie działają ugru-
powania dżihadystyczne, które ostatnio znacząco urosły w siłę. 
Wszystko wskazuje na to, że to właśnie islamscy fundamentali-
ści stoją za jego uprowadzeniem. 
 
Przez pierwsze tygodnie parafia w Bomoanga zawiesiła swoją 
działalność w obawie przed kolejnymi atakami, ponieważ do-
chodziło wówczas do wielu porwań dla okupu oraz zamachów 
na kościoły i wspólnoty chrześcijańskie. Z czasem jednak sytu-
acja wróciła do normy i parafia wznowiła działalność. Wierni 
codziennie modlą się za porwanego misjonarza, którego nazy-
wają „człowiekiem kochającym Afrykę”. Przypominają, że nie 
tylko głosił im Ewangelię, ale także troszczył o to, by mogli 
godniej żyć. O. Maccalli kopał studnie, budował szkoły i przy-
chodnie zdrowia. Zarówno przez chrześcijan jak i muzułmanów 
postrzegany był jako człowiek dialogu, bez końca oddany Afry-
ce. 
 

 

 
 
Po Burkina Faso i Mali to właśnie Niger jest krajem, w którym w 
siłę rosną islamscy fundamentaliści. Stąd region nazywany jest 
„trójkątem dżihadu”, który przez Nigerię, Czad i Republikę 
Środkowoafrykańską dociera swymi wpływami aż do Sudanu. 
Cztery lata temu przez Niger przetoczyła się fala antychrześci-
jańskiej przemocy. Zniszczono wówczas 69 kościołów. 

Za: www.vaticannews.va   

 
 
 

 
 

 
 

Zapowiedzi wydarzeń 
 

 

 
 

 
 

CENNE ZAPROSZENIE Z UKSW 
 
Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w 
Warszawie zaprasza do uczestnictwa w 
jednosemestralnym kursie dokształcają-
cym:  
 

Procedury prawne w sytuacjach 
nieprawidłowych w życiu osób 

konsekrowanych 

 
Celem jednosemestralnego kursu 
dokształcającego jest zdobycie grun-

townej wiedzy z życia konsekrowanego, 
szczególnie jeśli chodzi o sytuacje nie-
prawidłowe w życiu osób należących do 
instytutów życia konsekrowanego i stowa-

rzyszeń życia apostolskiego. Tematyka 
kursu związana będzie m.in. z: formacją 
do życia konsekrowanego, prawnym i 
bezprawnym pobytem poza domem 
instytutu/stowarzyszenia, przejściem 
pomiędzy formami życia konsekrowane-
go, eksklaustracją, sekularyzacją, a 
także wydalaniem członków z instytu-
tów/stowarzyszeń. Kurs obejmuje 4 dni 
wykładowe w łącznym wymiarze 32 
godzin. Będą one miały charakter teore-
tyczno-praktyczny. W ramach zajęć 
przewidziane są także ćwiczenia z danej 
tematyki, polegające na przygotowywa-
niu odpowiednich dokumentów i rozwią-
zywaniu kazusów.  
 

Jednosemestralny kurs dokształcają-
cy skierowany jest do wszystkich człon-

ków instytutów życia konsekrowanego i 
stowarzyszeń życia apostolskiego, a w 
szczególności do tych, którzy w swoim 
instytucie/stowarzyszeniu zajmują się 
lub będą się zajmować wymienionymi 
procedurami. Z pewnością będzie on 
także przydatny dla przełożonych i for-
matorów. Absolwenci, po zaliczeniu koń-
cowego tekstu z zakresu objętego pro-
gramem nauczania, otrzymają dyplom 
ukończenia kursu. 
 
Zajęcia prowadzą specjaliści z Wydziału 

Prawa Kanonicznego UKSW, będący 
także praktykami z zakresu w/w procedur 
prawnych. Kurs trwa jeden semestr, 

https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/08/fot.-France-3-Provence-Alpes-Côte-dAzur-youtube.-com.png
http://www.deon.pl/
http://www.vaticannews.va/
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łącznie obejmuje 32 godziny wykładowe. 
Zajęcia odbywają się w cztery piątki w 
godz. 9.00-16.00: 25 października 2019 
r., 15 listopada 2019 r., 13 grudnia 2019 
r. oraz 10 stycznia 2020 r., w budynku 

UKSW przy ul. Dewajtis 5.  
Zapisy na kurs odbywają się od 1 lipca 
2019 r. do 13 września 2019 r.. Osoby 

zainteresowane prosimy o zgłaszanie się 
do sekretariatu Wydziału Prawa Kano-
nicznego UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 
Warszawa, tel.: (+48-22) 561-88-12, 
email: prawokan@uksw.edu.pl. 
 

Opłata za kurs wynosi 1.600,00 zł., nale-

ży ją uiścić na podane konto bankowe 
jednorazowo. Uregulowanie należności 
powoduje wpisanie na listę uczestników 
Kursu. Kurs może być zawieszony w 
danym roku z powodu małej liczby 
uczestników. 
 
Wymagane dokumenty:  

podanie o przyjęcie na kurs (kwestiona-
riusz podania umieszczony jest na stronie 
Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW 
www.wpk.uksw.edu.pl) 
1 fotografia 

po złożeniu w dziekanacie podania o 
przyjęcie na Kurs, uczestnicy Kursu 
otrzymają informację o indywidualnym 
numerze konta, na które należy wpłacić 
opłatę za kurs. Przy wpłacie proszę 
dopisać: tytułem Wydział Prawa Kano-
nicznego Procedury prawne w sytua-
cjach nieprawidłowych w życiu osób 
konsekrowanych. Następnie proszę 
dostarczyć do dziekanatu dowód wpłaty 
czesnego. 
Serdecznie zapraszamy 

Z pozdrowieniem 
o. Marek Saj CSsR 

  
 
 

 
 

Witryna Tygodnia 
 
 

 
 

 
 

 

POLSKIE WŁOCHY I SALETYNI 
 
 
 

 
 

Trzeci film z serii „Saletyni w Polsce” 
to prezentacja parafii pw. Matki Bożej 
Saletyńskiej w warszawskich Włochach. 
Zgromadzenie znalazło tutaj swoje miej-
sce dzięki ślubowi, który w czasie oku-
pacji złożył pewien kapłan… 
 
Przewodnikiem w tym odcinku jest prze-
łożony wspólnoty zakonnej i proboszcz 
parafii ks. Grzegorz Ozga MS. Teren 
parafii na przestrzeni ostatnich dekad 
bardzo się zmienił. Do lat 50. XX wieku 
było to podwarszawskie miastecz-
ko Włochy, w którym dominowały tereny 
rolnicze. Kiedy Włochy w 2002 r. stały 
się samodzielną dzielnicą Warszawy, 
na dawnych polach uprawnych zaczęły 
powstawać nowe domy, apartamentow-
ce, biura i sklepy. Obecnie na terenie 
parafii znajduje się również siedziba 
Kurii Prowincjalnej. W tej części stolicy 
saletyni są jedyną męską wspólnotą 
zakonną. 
 
Początki posługi saletynów w Warszawie 
wiążą się z historią parafii pw. Świętej 
Teresy od Dzieciątka Jezus we  Wło-
chach. Jej proboszcz ks. Julian Chro-
ścicki we wrześniu 1942 r. został aresz-
towany za pomoc udzielaną Żydom. 
Został osadzony najpierw w więzieniu 
na Pawiaku, potem w obozie na  Maj-
danku, gdzie złożył ślub, że jeśli odzyska 
wolność, postara się utworzyć w swojej 

parafii ośrodek kultu maryjnego. Niespo-
dziewanie został przewieziony do  wię-
zienia na Zamku Lubelskim, skąd zwol-
niono go w maju 1944 r. Wypełniając 
swoje zobowiązanie, sprowadził do 
 parafii Księży Misjonarzy Saletynów. 
1 listopada 1948 r. obowiązki wikariusza 
parafii we Włochach objął ks. Władysław 
Baran MS. Z jego inicjatywy w latach 
1950-1953 wybudowano dom zakonny 
przy ul. Bratniej. Następnie zakupiono 
plac pod budowę kościoła przy 
ul. Popularnej. Nowa parafia pw. Matki 
Bożej Saletyńskiej powstała w 1957 r., 

najpierw jako filia parafii pw. Świętej 
Teresy od Dzieciątka Jezus. W 1976 r. 
arcybiskup warszawski kard. Stefan 
Wyszyński utworzył z niej samodzielną 
parafię. 
 
W niedzielę 25 listopada 2019 r. odbę-
dzie się uroczystość konsekracji sale-
tyńskiego kościoła we Włochach. Ob-
rzędom będzie przewodniczył metropoli-
ta warszawski kard. Kazimierz Nycz.  
Za: www.saletyni.pl

mailto:prawokan@uksw.edu.pl
http://www.saletyni.pl/
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Odeszli do Pana 
 

 

 

 

ŚP. KS. STANISŁAW SZCZEPANIK CM (1956-2019) 
Misjonarz w Portoryko 

 
W Portoryko tragicznie zginął polski 
misjonarz ks. Stanisław Szczepanik ze 
Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Wiele 
wskazuje na to, że poniósł śmierć w 
wyniku nieszczęśliwego wypadku. Oko-
liczności bada jednak policja, ponieważ 
nieprzytomnego kapłana znaleziono 
leżącego na chodniku z rozbitą głową. 
Obok stał rower, którym misjonarz jechał 
na poranną Eucharystię. Nie było żad-
nych świadków zdarzenia. Do wypadku 
doszło 16 sierpnia w Ponce, gdzie 
ostatnio pracował. Dwa dni później 
zmarł w miejscowym szpitalu. Zgodnie z 
ostatnią wolą ks. Szczepanika, zawartą 
w testamencie napisanym zakonnym 
zwyczajem przed wyjazdem na misje, 
jego narządy przekazano do przeszcze-
pu. 
 
„Był człowiekiem niezwykle przyjaciel-
skim, otwartym na ludzi, którym służył, 
ale i braci, z którymi dane mu było pra-
cować” – mówi Radiu Watykańskiemu 
ks. Jarosław Lawrenz, którego zmarły 
kapłan wprowadzał w realia pracy misyj-
nej w Zairze. Następnie w 2000 r. razem 
zakładali placówkę misyjną na Haiti. 
 

“Ks. Stanisław przede wszystkim był 
otwartym człowiekiem, poszukującym 
zawsze najlepszego rozwiązania dla 
dobra drugiego. Był bardzo pracowity i 
bardzo od siebie wymagał. Zawsze 
chciał się dobrze przygotować do peł-
nionej funkcji. Pamiętam, jak kończył 
pracę w terenie i poproszono go, żeby 
poprowadził kierownictwo duchowe w 
seminarium w Kinszasie. 
 

 
Zwrócił się wówczas do przełożonych, 
by wysłali go na studia. I w Paryżu u 
jezuitów skończył duchowość. Z kolei 
gdy szedł do buszu uczył się lokalnego 
języka, by móc z się porozumiewać z 
ludźmi, którzy zostali mu powierzeni – 
wspomina w rozmowie z papieską roz-
głośnią ks. Lawrenz. – Pamiętam, że 

gdy w 2000 roku razem wyjechaliśmy na 
Haiti, zajął się klerykami będącymi na 
początku formacji. Pierwszą rzeczą, od 
której zaczął tych ludzi przygotowywać 
do kapłaństwa i otwierać na sens i bo-
gactwo powołania było Słowo Boże i 
liturgia. Dla niego Eucharystia była bar-
dzo ważna i myślę, że ktokolwiek go z 
tego czasu pamięta, to będzie wskazy-
wał na znaczenie kaplicy w jego życiu. 
Dla niego miejsce spotkania z Panem 
było bardzo ważne. Zawsze odwoływał 
się do łaski Pan. Mówił, że jeżeli Bóg 
nas tutaj wysłał i jeżeli Bóg chciał byśmy 
tu byli, to On nam pomoże.” 

 
Ks. Szczepanik miał 63 lata. W 1981 r. 
wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjo-
narzy, a w 1985 r. przyjął święcenia 
kapłańskie. Rok potem wyjechał na 
misje najpierw do dawnego Zairu (obec-
nie Demokratyczna Republika Konga), a 
następnie na Haiti, Dominikanę i do 
Portoryko. Współbracia wspominają go 
jako oddanego ludziom kapłana, nie-
strudzonego spowiednika i kierownika 
duchowego. Był też wielkim promotorem 
kultu Bożego Miłosierdzia. Wolą misjo-
narza było zostać skremowanym i spo-
cząć w Polsce. Za: www.vaticannews.va

   

 

ŚP. O. JACEK PLESKACZYŃSKI SJ (1948-2019)  
 
Dzisiaj, 17 sierpnia br., zmarł w Kole-
gium przy ul. Rakowieckiej w Warszawie 
ojciec Jacek Pleskaczyński SJ. Odszedł 
do Pana w 71. roku życia, 42. powołania 
zakonnego i w 37. kapłaństwa. 
 
Polecajmy śp. ojca Jacka Miłosiernemu 
Bogu i pamiętajmy również w modlitwie 
o jego Bliskich. 
 
Msza św. pogrzebowa zostanie odpra-
wiona w Sanktuarium św. Andrzeja 
Boboli w Warszawie (ul. Rakowiecka 
61), w środę – 21 sierpnia o godz. 
11:00. Kondukt pogrzebowy do grobow-
ca oo. Jezuitów wyruszy spod IV bramy 
Cmentarza na Powązkach o godz. 
12:30. 
 
Ojciec Jacek Pleskaczyński SJ urodził 
się w Lubiniu dnia 20 sierpnia 1948 roku 
w rodzinie Tadeusza i Haliny z domu 
Paprocka. Wraz ze swoimi dwiema 

siostrami, Jolantą i Anną, pożegnał w 
tym roku swoją Mamę i mimo choroby, 
która go ostatnio nie oszczędzała, prze-
wodniczył Mszy św. pogrzebowej i wy-
głosił kazanie. Miesiąc temu Prezydent 
RP przyznał ojcu Jackowi „Krzyż Wolno-
ści i Solidarności”. 
 

 

Szkołę podstawową i średnią (Techni-
kum Chemiczne nr 1) ukończył w Lubli-
nie, a potem studiował chemię na Poli-
technice Wrocławskiej oraz etykę w 
Akademii Teologii Katolickiej w Warsza-
wie. Do Towarzystwa Jezusowego 
wstąpił w Kaliszu 23 sierpnia 1977 roku i 
pierwsze śluby złożył 2 września 1979 
roku. Po uzupełnieniu studiów teologicz-
nych przyjął święcenia kapłańskie z rąk 
ks. bpa Zbigniewa Kraszewskiego w 
Warszawie dnia 31 lipca 1983 r. Trzecią 
probację odbył w latach 1993-1994 w 
Starej Wsi i ostatnie śluby w Towarzy-
stwie Jezusowym złożył 8 grudnia 1995 
roku w Lublinie na ręce o. Stefana 
Dzierżka SJ. Już w latach 70-tych inwigi-
lowany był przez służby bezpieczeństwa 
PRL i konsekwentnie wspierał prześla-
dowanych opozycjonistów. 
 
Ojciec Jacek posługiwał najpierw w 
Lublinie (1982-1984), gdzie między 

https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/08/ks.-Stanisław-Szczepanik-CM.jpg
http://www.vaticannews.va/
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innymi troszczył się o harcerzy. Następ-
nie po rocznej pracy w Toruniu (1984-
1985) został wysłany do Łodzi jako 
duszpasterz akademicki, asystent WŻCh 
i nauczyciel religii (1985-1993). 
 
Podczas pracy w Łodzi angażował się w 
animowanie życia duchowego harcerzy, 
licealistów i kombatantów oraz współ-
prowadził Duszpasterstwo Środowisk 
Twórczych, w ramach którego odbywały 
się cotygodniowe spotkania z przedsta-
wicielami niezależnej kultury i działa-
czami środowisk opozycyjnych. Na 
prośbę o. Stefana Miecznikowskiego SJ 
opiekował się niezależną galerią sztuki 
pod nazwą „Nawa św. Krzysztofa”. 
Sprawował pieczę nad grupą samo-
kształceniową Duszpasterstwa Akade-

mickiego złożoną m.in. z działaczy Nie-
zależnego Zrzeszenia Studentów Poli-
techniki Łódzkiej. W styczniu 1986 r. 
współorganizował wystawę poświęconą 
piątej rocznicy strajków studenckich w 
Łodzi, a w maju 1989 r. objął opieką 
duszpasterską strajkujących studentów 
w okupowanym budynku tzw. „Akwa-
rium” Politechniki Łódzkiej. 
 
W latach 1986-1989 inicjował i organi-
zował na Roztoczu obozy dla studentów 
i licealistów, podczas których odbywały 
się prelekcje i dyskusje z udziałem zna-
nych działaczy opozycji antykomuni-
stycznej. 
 
Po ukończeniu Trzeciej Probacji praco-
wał jako kapelan szpitala MSWiA w 

Warszawie (1994-1999), a następnie 
jako misjonarz ludowy w Poznaniu 
(1999-2000) i duszpasterz akademicki 
oraz rekolekcjonista w Szczecinie (2000-
2008). Powrócił do Warszawy w 2008 
roku, gdzie dał się poznać jako kapelan 
w więzieniu na Rakowieckiej. 
 
Wśród odznaczeń, które świadczą o 
szczególnej wdzięczności, jaką wielu 
ludzi otacza o. Jacka, należałoby jesz-
cze wymienić: 
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia 
Polski (2019) 
Medal Marszałka Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego „Unitas Durat Palati-
natus Cuiaviano-Pomeraniensis” (2016)  

Za: www.jezuici.pl  

 
ŚP. O. STANISŁAW PASZEWSKI OFM (1949-2019)  

 

Dnia 15 sierpnia w godzinach porannych 
zmarł we Wrocławiu w wieku 70 lat o. 
Stanisław Paszewski OFM. W Zakonie 
Braci Mniejszych przeżył 51 lat, a w 
kapłaństwie 45. 
 
O. Stanisław urodził się 30 maja 1949 
roku w Czartoszowach (powiat kielecki). 
Po ukończeniu szkoły średniej w Kłodz-
ku wstąpił do Prowincji św. Jadwigi 
Zakonu Braci Mniejszych. Nowicjat 
rozpoczął 12 sierpnia 1967 roku w Bor-
kach Wielkich. Rok później złożył pierw-
szą profesję i rozpoczął studia filozoficz-
no-teologiczne we Franciszkańskim 
Wyższym Seminarium Duchownym w 
Kłodzku. Dnia 16 października 1972 
złożył profesję uroczystą, a 2 lutego 
1974 przyjął święcenia prezbiteratu w 
kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w 
Kłodzku. 
 
Pierwszą placówką po święceniach o. 
Stanisława był Wrocław, gdzie był przez 
pięć lat wikariuszem parafialnym. 
We wrześniu 1979 roku zostały mu 
powierzone obowiązki przełożonego 
domu i proboszcza w parafii pw. św. 
Stanisława, biskupa i męczennika w 
Krynicznie. 
 
Po sześciu latach o. Stanisław powrócił 
do Wrocławia jako proboszcz w parafii 

pw. św. Antoniego z Padwy, która była 
wtedy jedną z największych wrocław-
skich parafii. 
 
 

 
W trakcie karłowickiej posługi w 1990 
roku została mu powierzona troska o 
budowę nowej świątyni we Wrocławiu 
Sołtysowicach – osiedlu, które do tej 
pory stanowiło część parafii św. Anto-
niego. Dnia 20 sierpnia 1992 r. została 
erygowana nowa parafia, której patro-
nem został św. Albert Wielki, a jej pierw-
szym proboszczem o. Stanisław. Trzy 
lata później w Pasterkę została odpra-
wiona w wybudowanym kościele pierw-

sza msza św. i przeniesiony Najświętszy 
Sakrament. 
 
O. Stanisław jako proboszcz troszczył 
się przez dwadzieścia lat nie tylko o 
duszpasterstwo powierzonej mu parafii, 
ale także o wykończenie nowowybudo-
wanej świątyni, jak również o powstanie 
budynków klasztorno-duszpasterskich. 
Zwieńczeniem jego wysiłków było powo-
łanie w 2012 roku franciszkańskiej 
wspólnoty zakonnej na Sołtysowicach. 
 
Decyzją kongresu kapitulnego od wrze-
śnia 2012 roku o. Stanisław podjął po-
sługę jako wikary domu i duszpasterz w 
klasztorze w Legnicy. Z wielkim zaanga-
żowaniem duszpasterskim pomagał w 
parafiach diecezji legnickiej. 
 
W ostatnim roku swojego życia podu-
padł na zdrowiu. Wycieńczony chorobą 
na łożu boleści odszedł do wieczności w 
godzinach porannych w Hospicjum 
Bonifratrów we Wrocławiu. 
 
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w 
poniedziałek, 19 sierpnia 2019, roku, o 
godz. 11:00, w kościele pw. św. Anto-
niego z Padwy na wrocławskich Karło-
wicach, a ciało o. Stanisława spocznie 
na przyklasztornym cmentarzu. 

Za: www.franciszkanie.com  
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