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Wiadomość Tygodnia

PRZEŁOŻONE ŻEŃSKICH ZGROMADZEN ZAKONNYCH OBRADOWAŁY W WARSZAWIE

MATKA MAKSYMILLA PLISZKA PRZEWODNICZĄCĄ KWPŻZZ

Przełożone wyższe wspólnot zakonnych obradujące w Warszawie na 135 Zebraniu Plenarnym Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, wybrały 26 kwietnia
nowy Zarząd Konferencji na lata 2017-2020.

zakonnych, jak też w odniesieniu do współczesnych wydarzeń i
uroczystości przeżywanych w Kościele. To właśnie kontekst
historyczny stanowi ważną inspirację do refleksji m.in. nad jubileuszami maryjnymi obchodzonymi w tym roku.

Przewodniczącą nowej Konsulty pozostała matka Maksymilla
Pliszka, przełożona generalna Sióstr Służebniczek Dębickich.
Wice przewodniczącą jest s. Benigna Kania, przełożona prowincjalna Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej. W skład Konsulty weszły
ponadto: m. Petra Kowalczyk, przełożona generalna Sióstr Matki
Bożej Miłosierdzia, m. Radosława Podgórska, przełożona generalna Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, m. Barbara Latocha,
przełożona generalna Sług Jezusa, m. Antonina Kasjaniuk przełożona generalna Sióstr Opatrzności Bożej, s. Dolores Zok, przełożona prowincjalna Sióstr Służebnic Ducha Świętego, m. Teresa
Maciuszek, przełożona generalna Sióstr Albertynek.
Za: www.episkopat.pl

Ten temat przedstawiała matka Krystyna Dębowska, ze zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących ukazując m.in. jak na
przestrzeni dziejów Polski zgromadzenia zakonne przeżywały
swoją maryjność. Podkreślała m.in. siedmiokrotny akty zawierzenia zgromadzeń zakonnych Matce Bożej, inspirowane przed
kard. Augusta Hlonda i później przez kard. Stefana Wyszyńskiego.
„Zgromadzenia, idąc w myśl wezwań fatimskich, bardzo mocno
podjęły inicjatywę pierwszych sobót miesiąca, przeżywanych w
duchu wynagrodzenia i modlitwy o nawrócenie grzeszników” –
mówi m. Maksymilla Pliszka, zaznaczając, że to jeden z przykładów tegorocznych obchodów maryjnych jubileuszy. Jak dodaje,
zgromadzenia włączają się także w inicjatywy proponowane w
diecezjach, parafiach, a także w pielgrzymki do miejsc jubileuszowych.

Sytuacja wzywa nas do wchodzenia we współpracę ze świeckimi
– tak o malejącej liczbie powołań mówi w rozmowie z KAI przewodnicząca Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, matka Maksymilla Pliszka ze zgromadzenia
Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej.
Uczestniczy ona w trwającym w Warszawie 135. zebraniu plenarnym tejże konferencji.
Głównym tematem spotkania jest maryjność w żeńskich zgromadzeniach zakonnych. Podczas zebrania podjęto ten temat w
kontekście obecnego roku maryjnego związanego z jubileuszem
objawień fatimskich i z rocznicą koronacji obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej.
Jak wyjaśnia matka Maksymilla Pliszka BDNP, uczestniczki zebrania plenarnego zajmują się tematem maryjności zarówno w
ujęciu historycznym, omawiając kult maryjny w zgromadzeniach

„Zawsze podejmujemy nasze inicjatywy po to, żeby wyjść z nimi
do ludzi” – podkreśla dotychczasowa przełożona generalna
KWPŻZZ. Podkreśla, że ewangelizacja i współpraca ze świeckimi
jest także odpowiedzią na malejącą liczbę powołań do zakonów
żeńskich.
Uczestniczki spotkania zastanawiały się nad przyczynami malejącej liczby powołań oraz nad tym, w jaki sposób zgromadzenia
powinny współczesnemu człowiekowi ukazać wartość, sens,
istotę a przede wszystkim radość z powołania. „Dochodzimy do
wniosku, że najbardziej przemawiającej jest nasze świadectwo
życia” – mówi służebniczka i dodaje, że siostry, poprzez pogłębianie swojej relacji z Bogiem, starają się być coraz bardziej wiarygodnymi świadkami.
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„Chcemy odczytywać tę sytuację jako wyzwanie na dzisiaj, ale
nie jako tragedię. Jako poszczególne zgromadzenia próbujemy
sobie radzić z istniejącą sytuacją, kiedy stajemy wobec potrzeby
zamykania naszych dzieł – mówi matka Maksymilla komentując
malejąca liczbę kobiecych powołań do życia zakonnego. –
Chcemy wypełniać się nadzieją, pokojem, radością, że Pan Bóg
jest ponad tym wszystkim” – dodaje.

jąc z duchowego bogactwa świeckich i ofiarując to, co my naszym powołaniem możemy też dać” – mówi.
W skład Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych wchodzi 145 członkiń i delegatek oraz 7 obserwatorek. Konferencja reprezentuje 105 instytutów zakonnych i
stowarzyszeń życia apostolskiego w Polsce, do których należy 18
tys. sióstr, pracujących w 2218 domach rozmieszczonych w
polskich diecezjach oraz ok. 2065 pracujących na misjach na
całym świecie.
Za: www.episkopat.pl

Zakonnica wskazuje, że jest to również okazja do zacieśnienia
współpracy z laikatem. „Ta sytuacja jest dla nas wyzwaniem do
tego żebyśmy wchodziły we współpracę ze świeckimi, korzysta-

Wiadomości Krajowe

SPOTKANIE KONSULTY SALEZJAŃSKIEJ W LĄDZIE NAD WARTĄ
W dniach 22 – 23 kwietnia 2017 r. w Lądzie nad Wartą odbyło się doroczne spotkanie Ogólnopolskiej Konsulty Rodziny
Salezjańskiej. W spotkaniu wzięli udział
inspektorzy, wikariusze inspektorialni i
koordynatorzy, salezjanie i świeccy, Rodziny Salezjańskiej z czterech salezjańskich inspektorii polskich, siostry inspektorki z obu inspektorii CMW z siostrami
delegatkami, odpowiedzialna regionalna
Instytutu Świeckiego Ochotniczek ks.
Bosko, siostry michalitki oraz wikariusz
generalny michalitów.
W sobotę 22 kwietnia uczestników konsulty przywitał w kaplicy seminaryjnej ks.
inspektor Roman Jachimowicz, który na
zakończenie wspólnych Nieszporów
wygłosił słówko na dobranoc. Następnie
o godz. 20.00 rozpoczęło się spotkanie
integracyjne Rodziny Salezjańskiej, wraz z
prezentacją uczestników Konsulty.
W niedzielę 23 kwietnia zebraliśmy się na
porannej Jutrzni. Po śniadaniu znalazł się
czas na kawę. O godz. 9.00 rozpoczęły się
obrady Konsulty RS. Ks. dr Zenon Klawikowski SDB dokonał prezentacji opublikowanych niedawno „Źródeł salezjańskich” oraz „Zeszytów Duchowości Sale-

zjańskiej”. Publikacja antologii pism ks.
Bosko to wyjątkowe wydarzenie dla Rodziny Salezjańskiej i cenne źródło do
poznawania historii ks. Bosko i salezjańskiej pedagogii i duchowości. W drugim
wystąpieniu p. Elwira Fertacz przybliżyła
postać bł. Filipa Rinaldiego, założyciela
Instytutu Świeckiego Ochotniczek ks.
Bosko (VDB) oraz życie specyfikę życia
ochotniczek.

Z kolei s. Ewa Piotrowska FMA przedstawiła relację z Europejskiego Spotkania
Byłych Wychowanek FMA, które odbyło
się jesienią 2016 r. w Rzymie. Następnie
ks. inspektor wrocławski Jarosław Pizoń
SDB przedstawił program jubileuszu 75lecie Poznańskiej Piątki, który w dniach 911 czerwca br. będzie przeżywany w
Poznaniu z udziałem ks. generała Angela

Fernandeza Artime. Po zaplanowanych
wystąpieniach był czas na podzielenie się
ważnymi wydarzeniami z życia poszczególnych gałęzi Rodziny Salezjańskiej,
zwłaszcza w rodzinie michalickiej.
Zwieńczeniem spotkania była uroczysta
msza św. w kaplicy seminaryjnej pod
przewodnictwem Wikariusza Generalnego Michalitów ks. Rafała Kamińskiego
CSMA. Spotkanie konsulty zakończono
obiadem, podczas którego ks. inspektor
Roman Jachimowicz dokonał uroczystego
odsłonięcia obrazu przedstawiającego
postać abp. Antoniego Baraniaka, salezjanina, sekretarza kard. Augusta Hlonda i
prymasa Stefana Wyszyńskiego, a później
pełniącego funkcję metropolity poznańskiego. Okolicznościową laudację wygłosił ks. Władysław Kołyszko.
Dzięki temu spotkaniu z pewnością można było doświadczyć ducha rodzinnego i
piękna różnorodności Rodziny Salezjańskiej, która żyje w różnych miejscach
Polski i w wielu formach tym samym
duchem św. Jana Bosko.ks. Adam Popławski SDB
Za: www.salezjanie.pl
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fleksji nad przeżywaniem swojej relacji z Bogiem i uczynienia jej
jeszcze głębszą i piękniejszą.

Inspirowani Kalasancjuszem
PIJARSKI KONGRES DUCHOWOŚCI MŁODYCH
W ramach Kalasantyńskiego Roku Jubileuszowego, przeżywanego przez Zakon Pijarów, w dniach od 28 kwietnia do 1 maja br. w
Krakowie odbył się Kongres Duchowości Młodych: „Inspirowani
Kalasancjuszem”. Do udziału w Kongresie zostały zaproszone
osoby pełnoletnie, które na różny sposób czują się związane z
dziełami pijarskimi, duszpasterstwem prowadzonym przez pijarów i osobą Założyciela, św. Józefa Kalasancjusza. Grupa kilkudziesięciu młodych uczestników Kongresu, przybyłych z różnych
miejsc w Polsce i za granicą, miała okazję poznać bliżej osobę św.
Józefa Kalasancjusza, jego duchowość i to, jak realizował ją w
swoim życiu, by stało się to dla nich inspiracją do osobistej re-
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Służyły temu wspólne Eucharystie, chwile modlitwy, konferencje,
warsztaty i konwersatoria. Nie zabrakło także czasu na rozrywkę,
której dostarczył m.in. koncert zespołu ElendeS oraz możliwości
zaczerpnięcia z duchowego i kulturowego dziedzictwa Krakowa.

łatwym tematem. Dzisiaj młodzi ludzie mogą czuć się zagubieni
w wierze, dlatego potrzebują na tej drodze wiarygodnych świadków, którzy swoim życiem pokażą im że można i warto iść tą
drogą. Takim świadkiem bez wątpienia jest św. Józef Kalasancjusz, ogłoszony w 1948 r. przez papieża Piusa XII patronem
chrześcijańskich szkół podstawowych na całym świecie. (jm)

Gościem specjalnym Kongresu był Przełożony Generalny Zakonu
Pijarów, o. Pedro Aguado, który stwierdził, że duchowość nie jest

_______________________________________________________________________________________

O.TEOFIL CZARNIAK OFM
PROWINCJAŁEM BERNARDYNÓW
O. Teofil Czarniak OFM został we wtorek
wybrany nowym ministrem prowincjalnym Prowincji Niepokalanego Poczęcia
NMP (ojców bernardynów) w Krakowie.
Nowy prowincjał ma 43 lata, wiele lat
pracował jako misjonarz.

Belgii i językowym w Irlandii, udał się do
Ugandy, gdzie spędził 9 lat. Jak sam
wspominał: „jako młody misjonarz byłem
podekscytowany dokonywaniem ogromnych zmian w życiu ludzi, którym służyłem, ale w rzeczywistości to oni zmienili
moje życie”.

Do Polski wrócił w 2015 r. i podjął posługę
w Kalwarii Zebrzydowskiej. Został dyrektorem Franciszkańskiego Sekretariatu
Misyjnego MUTIMA. Rok później, z nominacji generała Zakonu Braci Mniejszych, o.
Michaela Perry, został dyrektorem Generalnego Sekretariatu Misji Franciszkańskich (The General Secretariat of the Franciscan Missions) w Waterford (stan Wisconsin) w USA.
Wiceprowincjałem został wybrany o.
Gwidon Hensel OFM, dotychczas posługujący w Asyżu. W skład zarządu Prowincji wchodzi również pięciu definitorów: o.
Nikodem Sobczyński OFM, o. Izydor Wróbel OFM, o. Klaudiusz Baran OFM, o. Egidiusz Włodarczyk OFM oraz o. Konrad
Cholewa OFM.

O. Teofil Czarniak OFM pochodzi z Bugaja,
miejscowości sąsiadującej z Kalwarią
Zebrzydowską, leżącej na terenie kalwaryjskich dróżek. Ma 43 lata. Do Zakonu
Braci Mniejszych wstąpił w 1995 r., śluby
wieczyste złożył w 2000 r., a święcenia
kapłańskie przyjął w 2002 r.
Po święceniach pracował w Katolickim
Liceum i Gimnazjum im. bł. Anastazego
Pankiewicza w Łodzi, prowadzonym przez
ojców bernardynów.

Wyboru nowego zarządu prowincji dokonała Kapituła Prowincjalna, która pod
hasłem „Idźcie i głoście” odbywa się w
Kalwarii Zebrzydowskiej. Obrady potrwają
do piątku.
Za: www.niedziela.pl

Po 3 latach zdecydował się wyjechać na
misje. Po odbytych kursach, misyjnym w
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apostołowie bynajmniej się nie rozproszyli, że wychodzą na zewnątrz i nauczają o Bogu, którego objawił swoim życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezus Chrystus. Więcej, cieszą się, że
stali się godni cierpieć dla imienia Chrystusa, ale także dla tego,
czego uczył i co obiecywał” – mówił. Podkreślał, że jedność jest
znakiem dla świata o Boskim pochodzeniu Kościoła i błogosławieństwie Bożym, które spoczywa na tych wszystkich, którzy,
mimo wszystkich trudności w różnych momentach dziejów, nie
pozwolą się rozproszyć.

ABP JĘDRASZEWSKI PRZEMÓWIŁ DO BERNARDYNÓW
Dbając o jedność i idąc drogą pokory będziecie dla świata znakiem, że wasz zakon jest sprawą błogosławioną przez Boga i
bardzo ważnym elementem rzeczywistości Kościoła – mówił abp
Marek Jędraszewski do ojców i braci bernardynów, którzy zakończyli w piątek obrady Kapituły Prowincjalnej.
Podczas Mszy św. w bazylice Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej metropolita krakowski podkreślał, że św. Franciszek winien być dla swoich duchowych synów „wciąż żywym
punktem odniesienia, co to znaczy żyć dla Chrystusa i Jego Kościoła”.

Drugą sprawą, która jest szczególnie ważnym zadaniem dla duchowych synów św. Franciszka z Asyżu, jest pokora i „nieuleganie
temu, czego oczekuje świat albo co świat chciałby z nami zrobić”.
„Ta pokora każe stanąć w prawdzie wobec samego Boga tego,
czego Bóg ode mnie oczekuje dla prawdziwego zbawienia świata, a nie dla poklasku, nawet w pełni zrozumiałego” – zaznaczył
kaznodzieja.

Abp Marek Jędraszewski przewodniczył Mszy św., podczas której
bracia kapitulni dziękowali za owoce kilkudniowych obrad, spotkań i modlitwy. W homilii do nich skierowanej podkreślał, że
szczególnym przesłaniem i zadaniem dla zakonu braci mniejszych w Kościele i świecie współczesnym winno być dbanie o
wewnętrzną jedność oraz pokora.
„Kiedy kończy się wasza kapituła, kiedy gromadzimy się w tym
świętym miejscu, tak drogim dla was, gdzie rodziło się wasze
powołanie i wasza służba Chrystusowi i Kościołowi, w tym miejscu dzisiaj Kościół każe czytać dwa fragmenty Pisma św., z których płynie dla was szczególne przesłanie, sprowadzające się do
dwóch podstawowych zadań i prawd” – mówił abp Jędraszewski.
Według metropolity krakowskiego, jedność wewnętrzna to kryterium sprawdzalności tego, czy Kościół jest sprawą czysto ludzką,
czy sprawą Bożą. „Zapewne zdumiewającą rzeczą było to, że
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Arcybiskup zauważył, że w życie św. Franciszka z Asyżu szczególnie wpisały się te dwie sprawy: „jedności i pokory połączonej z
pragnieniem pozostania wiernym Bogu aż do końca”. Hierarcha
podkreślał, że św. Franciszek był dla ówczesnego świata „ikoną
naszego Zbawiciela”. „To Chrystus naznaczył go swoimi stygmatami, czyniąc z niego swoje podobieństwo i znak czytelny dla
świata. Nie byłoby to możliwe, gdyby Franciszek nie chciał do
końca pełnić woli Chrystusa, który go powołał, aby ratował i
odbudowywał Jego Kościół”– dodał.

„O to wielkie zatroskanie o jedność, o to wielkie przejęcie się
pełnieniem woli Bożej w pokorze i odwadze modlimy się wspólnie z wami. Dbając o jedność, nie dając się rozproszyć, idąc drogą
pokory będziecie dla świata znakiem, że wasz zakon jest sprawą
błogosławioną przez Boga i bardzo ważnym elementem rzeczywistości Kościoła” – mówił metropolita krakowski. „Niech św.
Franciszek będzie dla was żywym punktem odniesienia, co znaczy żyć dla Chrystusa i Jego Kościoła” – zakończył.
Za: www.kalwaria.eu

_______________________________________________________________________________________

KRAKOWSCY KARMELICI BOSI

WYBRALI PROWINCJAŁA

stępnie, w latach 1999-2001, podjął posługę wychowawcy i wicerektora Międzynarodowego Kolegium Teologicznego
Karmelitów Bosych im. św. Jana od Krzyża
w Rzymie.

Obradująca w Wadowicach IX Zwyczajna
Kapituła Krakowskiej Prowincji Zakonu
Karmelitów Bosych dokonała wyboru
nowego przełożonego prowincjalnego.
Został nim na druga kadencję 45-letni o.
Tadeusz Florek OCD.
Nowo wybrany prowincjał urodził się 23
kwietnia 1972 r. w Limanowej. Pochodzi
ze Słopnic Dolnych w diecezji tarnowskiej.
Śluby zakonne w złożył 13 września 1992
r. w Czernej k. Krakowa. Po ukończeniu
studiów filozoficzno-teologicznych w
Lublinie i Krakowie, przyjął święcenia
kapłańskie 16 maja 1998 r, kontynuując
studia na Papieskiej Akademii Teologicznej.
Po święceniach pełnił funkcję socjusza
magistra studentatu w Krakowie i duszpasterza akademickiego (1998-1999). Na-

W 2004 r. ukończył studia psychologiczne
na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim i Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie. Później kontynuował studia licencjackie i doktoranckie na PAT i posługę
formatora w Wyższym Seminarium Duchownym Karmelitów Bosych w Krakowie.
W tym czasie także organizował i prowadził przy Karmelitańskim Instytucie Du-

chowości
Ośrodek
Formacyjny.

Konsultacyjno-

W latach 2011-2014 był IV radnym prowincji, rektorem WSD Karmelitów Bosych.
Jest wykładowcą Karmelitańskiego Instytutu Duchowości, WSD i Szkoły Formatorów przy Akademii „Ignatianum” oraz
cenionym konsultantem w dziedzinie
pomocy psychologicznej osobom konsekrowanym.
Wybrany w 2014 r. przełożonym prowincjalnym jest także przewodniczącym
Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonu Karmelitów Bosych ŚrodkowoWschodniej Europy.
W rozpoczętej 24 kwietnia Kapitule Prowincjalnej uczestniczy 30 zakonników z
Polski, USA, Ukrainy, Słowacji, Niemiec,
Burundi i Rwandy, by wspólnie podejmować decyzje dotyczące najważniejszych
wyzwań stojącymi przed prowincją. Kapituła potrwa do 3 maja br. o. Szczepan T.
Praśkiewicz OCD rzecznik prasowy kapituły

_______________________________________________________________________________________
Mniejszej dla Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej. Msza Święta dziękczynna z ogłoszeniem tytułu celebrowana przez Jego
Eminencję Księdza Kardynała Roberta Sarah, prefekta Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, odbędzie się w Rychwałdzie 23 lipca 2017 r. o godz. 11.00. Na tę uroczystość zaprasza kustosz sanktuarium.
Za: www.franciszkanie.pl

SANKTURARIUM MARYJNE W RYCHWAŁDZIE BAZYLIKĄ
W poniedziałek 24 kwietnia 2017 r. w budynku Kurii Diecezji
Bielsko-Żywieckiej z rąk Księdza Kanclerza Adama Bieńka o. Bogdan Kocańda OFMConv, gwardian i proboszcz Parafii pw. Św.
Mikołaja w Rychwałdzie otrzymał dekret nadania tytułu Bazyliki

_______________________________________________________________________________________

DUCHACZE NA REKOLEKCJACH
W Prowincji Polskiej Zgromadzenia Ducha
Świętego, jak co roku, w tygodniu po
Niedzieli Zmartwychwstania, odbyły się
rekolekcje, na które zostali zaproszeni
współbracia pracujący w Polsce. Wśród
uczestników było także dwóch ojców z
zagranicy.
Rekolekcje poprowadził ks. dr Krzysztof
Grzywocz, prezbiter diecezji opolskiej.
Źródła radości – to temat tegorocznego
czasu refleksji i przemyśleń. ks. Rekolekcjonista znaczną część nauk oparł na
adhortacji apostolskiej papieża Franciszka
o miłości w rodzinie Amoris Laetitia. Jak
instrument, który się rozstraja potrzebuje

ciągłego strojenia, tak człowiek winien
wciąż dostrajać się do Bożego prowadzenia.

Nawiązując do adhortacji ks. Krzysztof
zaznaczył, że wszyscy jesteśmy złożoną
mieszaniną światła i cienia. Miłość braterska wymaga zatem od wszystkich nieu-
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stannej pracy nad sobą, stałej troski, by
nasze relacje były jak najlepsze. Ks. Rekolekcjonista skłaniał do głębokiej refleksji
stawiając liczne pytania: jak zapisują się w
naszych serach twarze osób, które są
wokół nas? Na ile, dzięki naszej pogodzie
ducha, te twarze stają się pogodniejsze?
Czy potrafimy w sposób wystarczający
współczuć? Być z innymi na ich drogach
radosnych, a szczególnie bolesnych?
W czasie rekolekcji zostało poruszonych
wiele innych ważnych spraw dotyczących
relacji na co dzień. Z pewnością, nade
wszystko dzięki modlitwom tak wielu
życzliwych ludzi, którzy są wokół nas, te
rekolekcje przyczynią się do tego, że tam,
gdzie Bóg nas postawi będziemy tworzyli
jeszcze lepszą atmosferę rodzinną.
jz
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tujące alumnów poszczególnych seminariów. Naprzeciw dwóch
reprezentacji seminariów diecezjalnych stanęła drużyna kapucynów, wzmocniona przez grającego rektora seminarium paulistów, ks. Wojciecha oraz kibicującego kl. Pawła. Mini turniej wygrała drużyna Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji
Zamojsko-Lubaczowskiej.

SPOTKANIE SEMINARÓW W LUBLINIE
W dniu 21 kwietnia 2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie wyższych seminariów duchownych znajdujących się w Lublinie.
W spotkaniu uczestniczyli alumni i wychowawcy seminarium
Archidiecezji Lubelskiej, seminarium Diecezji ZamojskoLubaczowskiej oraz seminariów Braci Mniejszych Kapucynów,
Paulistów i Ojców Białych. Celem spotkania była integracja studentów i budowanie braterskich więzi powołanych do kapłaństwa. Jako pierwsi gościnne progi swego klasztoru otworzyli
alumnom kapucyni.
Spotkanie rozpoczęło się wspólną Koronką do Miłosierdzia Bożego. Następnie młodzi kapucyni oprowadzili nas po klasztorze,
zapoznając gości z historią swojego seminarium. Kolejnym punktem wizyty były Nieszpory, po których udaliśmy się do kapucyńskiego ogrodu na mniej oficjalną część spotkania.
Tam, czekały na nas dania z grilla, przygotowane przez Bracia św.
Franciszka, którzy wykazali się oni niezwykłym kunsztem kulinarnym, gdyż kiełbaska, boczek i kaszanka cieszyły się dużym zainteresowaniem. Nie zabrakło także nie mniej gorących emocji sportowych. Na boisku spotkały się trzy drużyny piłkarskie, reprezen-

Dziękujemy braciom kapucynom za gościnność i ciepłą atmosferę spotkania, pomimo chłodnej, wiosennej aury.
Za: www.paulus.org.pl

_______________________________________________________________________________________

RYŻ DOCIERA JUŻ Z POLSKI

uprawach wanilii, ryżu i innych roślin
uprawnych.

NA MADAGASKAR
Po dwóch tygodniach od rozpoczęcia
akcji „Ryż na Madagaskar” wyruszyły
pierwsze transporty ryżu. To pozwoli
Malgaszom odbudować ich uprawy i
przetrwać najtrudniejszy czas po cyklonie,
który uderzył wyspę w marcu tego roku.
W wyniku cyklonu Enawo zniszczone
zostały prawie wszystkie uprawy ryżu.
Dlatego oblacka Prokura Misyjna wraz z
redakcją czasopisma „Misyjne Drogi” oraz
portalu www.misyjne.pl postanowili zorganizować akcję „Ryż na Madagaskar”,
której celem jest zapewnienie tego podstawowego pożywienia mieszkańcom
zniszczonych rejonów Madagaskaru.
Cyklon, który nawiedził wyspę w połowie
marca, spowodował śmierć 50 osób. Ponad 110 tysięcy osób musiało opuścić
swoje zniszczone domy. Tylko w samym
Marolambo ucierpiało 348 rodzin, czyli 4
170 osób, w tym 634 osób dorosłych i 3
480 dzieci i młodzieży. Jednym z gorszych
skutków cyklonu są ogromne straty na

– Akcja „Ryż na Madagaskar” ma przede
wszystkim wspomóc Malgaszy, dostarczyć
im podstawowy składnik ich żywienia,
dzięki któremu mogą przeżyć ten trudny
okres po cyklonie. Ale to również moment, w którym możemy pokazać im, że
w obliczu tej tragedii nie są sami – podkreśla o. Marcin Wrzos, misjonarz oblat.
Ubogie społeczeństwo zamieszkujące
afrykańską wyspę, ma do czynienia z
wieloma trudnymi okresami w ciągu

całego roku. Wyspa leży w pasie klimatu
równikowego. Oznacza to, że huragany
tropikalne i sztormy w porze deszczowej
bardzo często nawiedzają wybrzeże wyspy. Ziemia, której uprawa daje podstawowe środku do życia lokalnej społeczności nie jest najlepszej jakości i często się
wyjaławia. Tegoroczna tragedia, pozbawiła więc dorobku, na jaki cały rok pracowali
Malgasze.
Dzięki ofiarności sympatyków misji przez
dwa tygodnie trwania akcji udało się
zebrać prawie 13 tys. złotych. Zebrana
kwota pozwoliła na zakupienie kilku ton
ryżu (do jedzenia i pod zasiew) i wysłanie
pierwszych transportów. Dotarły one już
na miejsce droga lotniczą i bardzo zniszczoną jedyną drogą do Marolambo. Potrzeby są jednak duże, dlatego wciąż
można wpłacać ofiary, aby pomóc Malgaszom w otrząśnięciu się po cyklonie.
Najprostszą formą pomocy jest wpisanie
adresu:
www.misyjne.pl/nasze-akcje,
wybranie akcji „Ryż na Madagaskar” i
wpłacenie dowolnej kwoty. Pieniądze
umożliwią kupno kolejnych kilogramów
ryżu, które potem znajdą się w domach
Malgaszy.
Za: www.misyjne.pl

_______________________________________________________________________________________
Zgodnie z treścią poprzedniego komunikatu, nie tylko cofnięto
pozwolenie na wygłoszenie rekolekcji w warszawskiej Parafii
Matki Bożej Dobrej Rady w dniach 15-18 czerwca 2017 roku, ale
nawet zabroniono o. Manjackalowi prowadzenia jakiejkolwiek
działalności na terenie diecezji.

COFNIĘTY ZAKAZ DLA O. MANJACKALA
Jak donosi „Gość Niedzielny” o. James Manjackal jednak poprowadzi rekolekcje w diecezji warszawsko-praskiej. Wcześniej informowaliśmy o cofnięciu pozwolenia na zorganizowanie rekolekcji przez popularnego w Polsce charyzmatyka, który wydał w
komunikacie kanclerz kurii ks. Dariusz Szczepaniuk.

Motywem do radykalnej decyzji kurii były wątpliwości nuncjatury
apostolskiej w Polsce związane nie ze sposobem nauczania o.
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Manjackala, ale z „dyscyplinarnymi oskarżeniami wobec niego”.
Dziennikarka „Gościa Niedzielnego” Joanna Jureczko-Wilk ustaliła, że dotyczyły one oskarżeń o defraudację pieniędzy zbieranych
przez fundację, z którą współpracuje ojciec Manjackal.

Na stronie intenetowej „Gościa Niedzielnego” czytamy, że redakcja w środę 26 kwietnia dowiedziała się od rzecznika prasowego
kurii warszawsko-praskiej, że „niejasności dotyczące o. Manjackala zostały wyjaśnione”. W związku z powyższym rekolekcje w
Warszawie-Miedzeszynie dojdą do skutku.
Za: www.deon.pl

Refleksja tygodnia

DAĆ SIĘ ZOBACZYĆ MARYI – WYWIAD Z PRZEOREM JASNEJ GÓRY
mocy dekretu Penitencjarii Apostolskiej od 8 grudnia 2016 r. do 8
grudnia 2017 r. na Jasnej Górze można skorzystać z łaski odpustu
zupełnego podczas fizycznego lub duchowego nawiedzenia
tego sanktuarium i spełnienia konkretnych warunków, w tym
podjęcia modlitwy za osobę Ojca Świętego i w jego intencjach
oraz w innych określonych intencjach. Oczywiście, trzeba być w
stanie łaski uświęcającej lub przystąpić do sakramentu pokuty i
pojednania oraz przyjąć Komunię św. Warunki uzyskania odpustu
są wypisane na specjalnych tablicach w bramie przed wejściem
na Jasną Górę.

Z przeorem Jasnej Góry o. Marianem Waligórą – w roku jubileuszu 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej – rozmawia Lidia Dudkiewicz, redaktor naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.
Lidia Dudkiewicz: – Zbliża się 3 maja. Tegoroczna uroczystość
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przypada w szczególnym czasie świętowania jubileuszu 300-lecia Koronacji Obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej. Proszę przybliżyć Czytelnikom
„Niedzieli” ten historyczny fakt sprzed 300 lat.

Lidia Dudkiewicz: Parlament RP podjął uchwały na jubileusz koronacji. Jakie znaczenie ma ten polityczny gest Senatu i Sejmu?
O. Marian Waligóra OSPPE: Senat oraz Sejm RP uczciły jubileusz
specjalnymi uchwałami, ustanawiając rok 2017 Rokiem 300-lecia
Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Oczywiście, dla
nas jest to wielkie wydarzenie przede wszystkim od strony duchowej, ale od strony zewnętrznej, samego aktu przyjęcia uchwały, jest to potwierdzenie tego, co dokonuje się w sercach nas
wszystkich przybywających na Jasną Górę i świętujących ten
jubileusz. Jesteśmy bardzo wdzięczni polskiemu rządowi, polskim
politykom za to, że dostrzegli jubileusz koronacyjny jako ważny
element naszego życia społeczno-politycznego. Przez ten akt
ustawodawczy podkreślono znaczenie Jasnej Góry jako centrum
duchowego narodu polskiego. Senat RP podjął uchwałę 4 listopada 2016 r., a Sejm RP – 15 grudnia 2016 r. Specjalne uchwały
polskiego parlamentu to sygnał od senatorów i posłów dla polskiego społeczeństwa, że jubileusz 300-lecia Koronacji Obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej jest ważnym wydarzeniem w życiu
naszego narodu. To nie tylko wydarzenie w sensie kościelnym,
duchowym, ale również głębokie potwierdzenie historycznych
więzi Polaków z Jasną Górą. Wszystko, co działo się w Polsce na
przestrzeni wieków, miało odniesienie do Sanktuarium Jasnogórskiego, do którego przybywali polscy królowie i inni przywódcy
państwowi w ważnych momentach sprawowania swojej władzy,
służenia narodowi. Tutaj pielgrzymowali i zawierzali się Maryi.
Dlatego nie dziwią nas te uchwały polskich parlamentarzystów,
będące znakiem czci i uwielbienia Maryi, a jednocześnie zawierzenia Jej swojej posługi narodowi.

O. Marian Waligóra OSPPE: – Przeżywamy jubileuszowy rok szczególnie poświęcony Maryi, który zakończy się 8 września 2017 r. –
w dniu, w którym przypada dokładnie 300. rocznica koronacji
jasnogórskiego Obrazu Matki Bożej jako Królowej Korony Polskiej. Obrzęd koronacji koronami papieża Klemensa XI nieprzypadkowo został dokonany przez bp. Krzysztofa Szembeka, biskupa chełmskiego. Na terenie jego diecezji bowiem znajdował się
Bełz, skąd – według tradycji – Matka Boża w swojej cudownej
Ikonie przybyła do Częstochowy. Ten uroczysty obrzęd koronacji
Obrazu przypominał wtedy koronacje królów Polski. Stał się w
pewnym sensie zwieńczeniem ślubów lwowskich króla Jana
Kazimierza, który po cudownej obronie Jasnej Góry w 1655 r.,
podczas potopu szwedzkiego, obrał Najświętszą Dziewicę Maryję
Królową i Patronką Królestwa Polskiego. Królewskie śluby miały
miejsce w katedrze we Lwowie 1 kwietnia 1656 r. Ale trzeba było
czekać aż do 1717 r., aby ślubowanie Jana Kazimierza dopełniło
się w akcie koronacji wizerunku Matki Bożej. Stolica Apostolska
po raz pierwszy pozwoliła wtedy, aby koronacja papieskimi koronami obrazu Matki Bożej Częstochowskiej odbyła się poza Rzymem. Zgodziła się też na używanie tytułu: Królowa Korony Polskiej.

Lidia Dudkiewicz: „Żywa Korona Maryi” to jedna z inicjatyw Zakonu Paulinów dla uczczenia Matki Bożej w roku jubileuszu Koronacji Jej Cudownego Obrazu. Inicjatywa ta jest podzielona na konkretne etapy. W którym miejscu jesteśmy teraz? I co jeszcze jest
przed nami w ramach obchodów królewskiego jubileuszu?
O. Marian Waligóra OSPPE: Inicjatywa „Żywa Korona Maryi” zrodziła się w trakcie przygotowań do świętowania jubileuszu Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej. Zastanawialiśmy się, jak
najgodniej uczcić Maryję w świętowaniu tego jubileuszu. Pierwsza myśl była taka, że trzeba przygotować nowe korony dla Matki
Bożej. I stąd zrodził się pomysł, żeby nowymi koronami były diademy już nie materialne, ale duchowe – czyli nasze przemienione, ewangeliczne życie. Idealnie pasuje tutaj myśl św. Ireneusza,

Lidia Dudkiewicz: W związku z 300-leciem Koronacji Cudownego
Obrazu Jasna Góra dostąpiła specjalnego przywileju papieskiego
– w sanktuarium można uzyskać odpust zupełny. Proszę przybliżyć warunki odpustu, abyśmy nie stracili tego szczególnego
czasu łaski.
O. Marian Waligóra OSPPE: Sanktuarium Jasnogórskie otrzymało
specjalny dar papieski w postaci jubileuszowego odpustu. Na
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który powiedział: „Chwałą Boga jest żyjący człowiek”. Podejmując
tę myśl, uznaliśmy, że chwałą Maryi będzie każdy z nas przemieniający swoje życie przez podejmowanie duchowych darów. Tak
zrodziła się inicjatywa pod nazwą „Żywa Korona Maryi”. Pomógł
nam tutaj ks. Bogusław Zeman, przełożony polskich Paulistów,
który w braterskiej rozmowie zaproponował ten kierunek świętowania jubileuszu. Wierni przesyłają na Jasną Górę swoje zdjęcie, aby dać się poznać Maryi, a na odwrocie zapisują konkretne
dary duchowe. Wielu czcicieli Maryi wchodzi w „Strefę świadectw”. Dowiadujemy się, co Maryja uczyniła w ich życiu. Nowa
inicjatywa w ramach tej „Żywej Korony Maryi” to „Selfie dla Maryi”. A więc drogą internetową przesyłamy zdjęcia i dary duchowe, z których w przestrzeni Internetu stworzymy gigantyczną
mozaikę Maryi Jasnogórskiej – jej częścią będziemy my sami. W
konsekwencji każdy z nas będzie mógł odnaleźć siebie w obliczu
Maryi. Wydaje się, że ta inicjatywa, nazwana „Żywą Koroną Maryi”, sięga najgłębiej naszego duchowego związku z Najświętszą
Dziewicą Maryją, bo my sami, podejmując konkretne postanowienia, chcemy być do Niej podobni. Chcemy upodobnić się do
Tej, która najpiękniej odpowiedziała na słowo Pana, na Jego
oczekiwania wobec Niej. I tak naprawdę „Żywa Korona Maryi” to
jest nasza odpowiedź na to, aby jak najpiękniej Bogu oddać nasze życie, wręcz stać się Jego chwałą, samemu stać się żywą koroną, która uczci Boga, uczci naszą Matkę Maryję, a razem z Nią
Boga Ojca Wszechmogącego. Wzruszające jest to, jak bardzo
poważnie ludzie traktują składanie zdjęć swoich oraz całych
rodzin z konkretnymi postanowieniami, a potem czekają na to, że
ich fotografia, wraz z darem duchowym, który się za tym kryje,
zostanie materialnie złożona blisko Matki Bożej. Spotykam się z
tym, że ktoś dzwoni i pyta, dlaczego jego zdjęcie jeszcze nie
zostało umieszczone blisko Matki Bożej. A więc widzimy, jak
ludzie czują się związani duchowo z Maryją i jak przez ten konkretny dar chcą być obecni blisko Niej.

Jej królowania, ale także przez tę matczyną bliskość – czas otwierania się na łaski, które Pan przez Nią chce nam ofiarować i przygarnąć nas do siebie – często synów marnotrawnych…
Lidia Dudkiewicz: Kiedy odbędzie się wielki finał jubileuszu i co
nas czeka jeszcze po drodze?
O. Marian Waligóra OSPPE: Wielki finał jubileuszowego świętowania będzie miał miejsce 26 sierpnia 2017 r., w uroczystość Matki
Bożej Częstochowskiej. Wraz z Episkopatem Polski, przedstawicielami władz państwowych, w obecności – mam nadzieję –
ogromnej rzeszy wiernych będziemy dziękować za jubileusz 300lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Głównym
punktem będzie nasza modlitwa, uroczysta Eucharystia. Planujemy też w tym dniu uroczysty koncert jubileuszowy. Do tego
czasu przeżywać będziemy jeszcze różne wydarzenia jubileuszowe, które są krokami ku świętowaniu 300-lecia koronacji. Zbliżają
się uroczystości 3-majowe. Patrząc na królowanie Maryi, pragniemy w tym dniu pamiętać przede wszystkim o naszej Ojczyźnie. Podczas uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem abp.
Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, dokonamy Aktu oddania Matce Bożej z okazji 300-lecia
Koronacji Jej jasnogórskiego wizerunku. Zapraszamy pielgrzymów również 13 maja na uroczystą Mszę św. i koncert z uwielbieniem w 100. rocznicę objawień fatimskich. 1 czerwca natomiast urządzamy na Jasnej Górze Dzień Dziecka u Królowej Polski. Wszystkie dzieci zapraszamy na błonia jasnogórskie. 3 czerwca będziemy świętować jubileusz 300-lecia Koronacji podczas XXI
Spotkania Młodych na Lednicy. Kolejny etap to rekolekcje „Jezus
na stadionie 2017”.

Lidia Dudkiewicz: Ojcowie Paulini mają głowy pełne pomysłów.
Kolejna inicjatywa to Jasnogórskie Wieczory Maryjne, odbywające się pod hasłem: „Moja Mama jest Królową”. Cieszą się one
dużym zainteresowaniem – musiały się przenieść z Sali Rycerskiej
do Bazyliki Jasnogórskiej…
O. Marian Waligóra OSPPE: Jasnogórskie Wieczory Maryjne to
jakby kolejny krok w przeżywaniu jubileuszu. Każdego 8. dnia
miesiąca spotykamy się na Jasnej Górze na Mszy św. o godz.
18.30 i po niej jest spotkanie w ramach Jasnogórskich Wieczorów
Maryjnych, w czasie których rozważamy kolejne tajemnice z życia
Maryi – tajemnice różańcowe. Chcemy w nich zobaczyć, jak misteria z życia Matki Bożej, pierwszej, która uwierzyła i została
ukoronowana przez Boga, mogą być realizowane w naszym
życiu, w życiu zwykłego człowieka, zwykłego wiernego. Wieczory
prowadzi red. Agnieszka Porzezińska, scenarzystka filmowa i
dziennikarka. Są to rozmowy z kapłanami, osobami zakonnymi i
świeckimi, podczas których można wniknąć w tajemnicę obecności Maryi w naszym życiu poprzez tajemnice różańcowe, a także
usłyszeć świadectwa naszego życia, doświadczenia spotkań z
Maryją, z Matką Bożą Jasnogórską. Poprzez różne koleje, losy
życia możemy odkrywać niesamowitą bliskość Maryi z tymi, którzy się Jej powierzają i naprawdę doświadczają, że królowanie
Maryi to jest Jej bliska, serdeczna, nieraz bardzo dyskretna matczyna obecność w naszym życiu. To chcemy wydobyć na światło
dzienne i tymi spotkaniami niejako uczcić Najświętszą Dziewicę.
Rzeczywiście, Jasnogórskie Wieczory Maryjne cieszą się ogromną
popularnością, już któryś raz musieliśmy je przenosić z Sali Rycerskiej do Bazyliki Jasnogórskiej z powodu dużej liczby uczestników. Cieszy mnie, że również nasi współbracia paulini z różnych
placówek paulińskich w Polsce przybywają na nie ze swoimi
wiernymi. Wszyscy biorą udział we Mszy św., w wieczornym spotkaniu i w Apelu Jasnogórskim, po którym pozostają w Kaplicy
Cudownego Obrazu Matki Bożej na nocnym czuwaniu. A więc
jest to rzeczywiście dzień spotkania z Matką Bożą, doświadczenie

Kopia Cudownego Obrazu peregrynująca po parafiach dotrze
wtedy na Stadion Narodowy w Warszawie. Wszędzie na tych
wielkich modlitewnych spotkaniach będzie akcent jasnogórski.
Potem wrócimy na Jasną Górę, gdzie 26 sierpnia będziemy obchodzić uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, poprzedzoną
nowenną, którą poprowadzi bp Grzegorz Ryś z Krakowa. Świętowanie jubileuszu przeciągnie się do 7-8 września br. Planujemy
wtedy Ogólnopolski Kongres Różańca Świętego na Jasnej Górze.
8 września br. odbędą się uroczystości kończące jubileusz – pod
przewodnictwem kard. Stanisława Ryłki, archiprezbitera Bazyliki
Matki Bożej Większej w Rzymie. W tym dniu wieczorem zostanie
wykonane wielkie oratorium: „Korona – cykl świąt maryjnych”. W
dniach od 31 lipca do 12 września br. na Zamku Królewskim w
Warszawie można będzie oglądać wystawę z okazji 300-lecia
Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Planujemy też
rekolekcje „Z Maryją ratuj człowieka”, które w październiku poprowadzi Jan Budziaszek. Również w październiku w Senacie
zostanie otwarta jubileuszowa wystawa.
Lidia Dudkiewicz: Czego życzyć Ojcom Paulinom w tym jubileuszowym roku?
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nież w naszym życiu przez pośrednictwo Matki Najświętszej,
dzięki temu, że możemy tu, na tym świętym miejscu, służyć. Wielu pielgrzymów bardzo sobie ceni kontakt z ojcami i braćmi paulinami posługującymi w narodowym sanktuarium, dlatego życzę
moim współbraciom i sobie, abyśmy dawali dobre świadectwo o
naszym oddaniu się Matce Bożej, by charyzmat Jasnej Góry, który
jest mocno wpisany w nasze paulińskie posługiwanie, a o którym
mówił św. Jan Paweł II na 600-lecie Jasnej Góry, rzeczywiście
przenikał nas do głębi i był impulsem w służeniu pielgrzymom i
tym, którzy przychodzą na Jasną Górę z miłości do Matki Bożej, a
nie ze względu na mnie czy innego współbrata. Wierni przychodzą tutaj, bo potrzebują żywego kontaktu z Maryją, a my możemy pomóc w zbliżeniu się do naszej Matki, która jest Królową.
Z o. Marianem Waligórą rozmawiała Lidia Dudkiewicz

O. Marian Waligóra OSPPE: Pytanie dotyczące jubileuszu i jego
wpływu na nas, sługi Matki Bożej na Jasnej Górze, jest bardzo
trafne, bo my, jako słudzy Kany Jasnogórskiej, tak naprawdę
jesteśmy zaproszeni, aby nie tylko z perspektywy tych, którzy
posługują pielgrzymom, ale też z perspektywy naszego osobistego życia duchowego spojrzeć na ten maryjny jubileusz. Chciałbym przede wszystkim, aby łaska jubileuszu dotknęła serca każdego z nas, byśmy – troszcząc się, by pielgrzymi jasnogórscy
dobrze przeżyli spotkanie z Matką Bożą – nie zapomnieli, że ten
czas łaski ma wpłynąć również na nasze osobiste życie. A więc na
moją relację z Panem Bogiem przez relację z Matką Bożą, której
staram się służyć w Jasnogórskiej Kanie. Życzyłbym sobie zatem,
abyśmy nadal trwali w gorliwości naszego posługiwania, a przy
tym nie bali się czynić dobrych postanowień i samemu stawać się
żywą koroną dla Matki Najświętszej. Jako słudzy tego świętego
miejsca jesteśmy zaproszeni wraz z całą rzeszą osób świeckich i
sióstr zakonnych oraz kapłanów posługujących na Jasnej Górze,
aby dawać świadectwo o tym, jak wielkie rzeczy dzieją się rów-

Tekst wywiadu został zamieszczony w najnowszym numerze
Tygodnika Katolickiego „Niedziela” – nr 18 z 30 kwietnia 2017, ss.
15-17
Za: www.jasnagora.com

Wiadomości zagraniczne

PAPIEŻ DO DUCHOWNYCH I OSÓB KONSEKROWANYCH W KAIRZE
Podczas spotkania w Kairze Franciszek z
wielkim uznaniem mówił o pracy egipskiego duchowieństwa, nazywając je „siłą
pozytywną, światłem i solą społeczeństwa; lokomotywą, która ciągnie pociąg
do przodu, prosto do celu; siewcami nadziei, budowniczymi mostów, osobami
wprowadzającymi dialog i zgodę”.
Równocześnie przestrzegł duchownych
przez licznymi pokusami, m.in. nieustannym narzekaniem, plotkami i zawiścią,
„faraonizmem” i indywidualizmem.
Ojciec Święty podziękował egipskiemu
duchowieństwu za świadectwo i dobro,
którego dokonują każdego dnia. – Chciałbym też dodać wam otuchy! Nie lękajcie
się ciężaru dnia powszedniego, ciężaru
trudnych okoliczności, jakim niektórzy z
was muszą stawić czoło – zachęcał papież
i przestrzegł, aby nie „uciekali od krzyża”,
gdyż ten, kto od niego ucieka, ucieka też
od Zmartwychwstania.
Ojciec Święty z wielkim uznaniem wyrażał
się o pracy egipskiego duchowieństwa,
nazywając je „siłą pozytywną, światłem i
solą społeczeństwa; lokomotywą, która
ciągnie pociąg do przodu, prosto do celu;
siewcami nadziei, budowniczymi mostów,
osobami wprowadzającymi dialog i zgodę”.
Franciszek przestrzegł przed znaczącymi
pokusami, na jakie napotykają codziennie
osoby duchowne. Pierwszą z nich jest
pokusa, by dać się „ponieść a nie prowadzić”. Kapłan „nie może dać się ponieść
rozczarowaniu i pesymizmowi”, ale zawsze powinien być „pełen inicjatyw i kreatywności, obdarzać czułością pocieszenia,
być ojcem, nawet wtedy gdy ni nie do-

świadcza wdzięczności.. Nasza wierność
Panu nigdy nie może zależeć od ludzkiej
wdzięczności” – powiedział.
Papież przestrzegł przed pokusą nieustannego narzekania, obwiniania innych:
z powodu niedostatków przełożonych, z
powodu warunków kościelnych lub społecznych, niewystarczających możliwości.
– Osoba konsekrowana to ktoś, kto będąc
namaszczony Duchem Świętym przekształca każdą przeszkodę w szansę, a nie
każdą trudność w wymówkę! – zaznaczył i
dodał: „Człowiek, który stale narzeka, to w
istocie ktoś, kto nie chce pracować” .

Kolejna poważne zagrożenie to zdaniem
Franciszka pokusa plotek i zawiści. Ma ona
miejsce wtedy, gdy osoba konsekrowana,
zamiast pomagać maluczkim w rozwoju i
cieszyć się z powodu sukcesów braci i
sióstr, daje się opanować zazdrością i
staje się człowiekiem raniącym innych
plotkami. – Rzeczywiście `śmierć weszła
na świat przez zawiść diabła` a plotka jest
jej środkiem i bronią – zaznaczył.
Dalej papież przestrzegł przed pokusą
porównywania się z innymi, z tymi, którym powodzi się lepiej, czy tymi, którzy są
w gorszej sytuacji. – Osoby mające skłon-
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ność, by zawsze porównywać się z innymi,
mogą w końcu ulec paraliżowi – powiedział i zachęcił: „Uczmy się od świętych
Piotra i Pawła jak przeżywać różnorodność charakterów, charyzmatów i opinii,
słuchając i będąc posłusznymi Duchowi
Świętemu”.
Innym z zagrożeń jest zdaniem Franciszka
pokusa „faraonizmu”, czyli poczucia się
ponad innymi i podporządkowywania ich
sobie z powodu próżności; wymagania,
by nam służono, a nie my innym. – Lekiem na tę truciznę jest: Jeśli kto chce być
pierwszym, niech będzie ostatnim ze
wszystkich i sługą wszystkich! – zachęcał.
Przestrzegł przed pokusą indywidualizmu,
która jest to pokusą egoistów, którzy
podczas drogi tracą cel i zamiast myśleć o
innych, myślą o sobie, nie doświadczając z
tego powodu żadnego wstydu, a wręcz
usprawiedliwiając siebie. – Indywidualista
jest powodem zgorszenia i konfliktów –
stwierdził papież.
Następnie wskazał na pokusę podążania
bez kompasu i bez celu. „Osoba konsekrowana traci swoją tożsamość i zaczyna
być „ni psem, ni wydrą”. Żyje z sercem
podzielonym między Bogiem a światowością. Zapomina o swojej pierwszej miłości
nie posiadając wyraźnej i solidnej tożsamości. – Wasza tożsamość jako dzieci
Kościoła jest tożsamością wiernych obrządku koptyjskiego – to znaczy zakorzenionych w waszych szlachetnych i starożytnych korzeniach – a jednocześnie
tożsamością bycia katolikami – to znaczy
częścią jednego i powszechnego Kościoła
– podkreślił Franciszek.
Zaznaczył, że najlepszą bronią przeciwko
pokusom jest „wszczepienie w Jezusa”. –
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Im bardziej jesteśmy zakorzenieni w Chrystusie, tym bardziej żyjemy i jesteśmy
owocni! – stwierdził papież zachęcając do
„zachowania zadziwienia, namiętności
pierwszego spotkania, oczarowania i
wdzięczność w życiu z Bogiem i w Jego
misji”.
Franciszek przypomniał, że Egipt wniósł
swój wkład we wzbogacenie Kościoła

„bezcennym skarbem życia monastycznego” i zachęcił do czerpania z przykładu
św. Pawła Pustelnika, św. Antoniego,
świętych ojców pustyni i innych wielu
mnichów. – Także i wy możecie być światłem i solą, to znaczy motywem zbawienia
dla was samych i dla wszystkich innych,
wierzących i niewierzących, a zwłaszcza

dla ostatnich, ubogich, opuszczonych i
odrzuconych – powiedział.
Na zakończenie Franciszek wezwał opieki
Świętej Rodziny nad duchowieństwem i
Egipcjanami. – Będziecie zawsze obecni w
moim sercu i w moich modlitwach. Odwagi! i naprzód z Duchem Świętym! –
powiedział.
Za: Radio watykańskie

________________________________________________________________________________________________________
Uczestnicy kongresu zostali podzieleni na trzy grupy i włączyli się
w tłum pielgrzymów, by razem z nimi modlić się i doświadczać
siły ich wiary i czci do Matki Bożej. Wieczorem odbyła się wielka
procesja z kopią ikony pobłogosławioną przez Ojca Świętego
Franciszka (wykonana przez polskiego redemptorystę, o. Eugeniusza Karpiela CSsR). Tysiące dorosłych trzymając zapalolne
świece i odmawiając różaniec, a dzieci wznosząc okrzyki – według miejscowego zwyczaju – „Mamma Mary” („Mamusia Maryja”), oddawały cześć Bogu i Najświętszej Maryi Pannie.

WIELKI KONGRES MARYJNY W MANILII
Wiara jest żywa tylko wtedy, gdy nasza osobista historia złączona
jest z Bożą. Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
jest prawdziwą pomocą dla wiernych, by mogli odnaleźć się na
drodze duchowego wzrostu – ostatni dzień międzynarodowego
kongresu o Ikonie MB Nieustającej Pomocy w Baclaran w Manili
na Filipinach poświęcony został sposobom jakie proponuje nam
ta Ikona w łączeniu tego, co ludzkie z Bożym.
Kongres został zorganizowanyw dniach 24-27 kwietnia 2017 r.
przez Wiceprowincję Manila, Prowincję Cebu oraz całą Konferencję Redemptorystów w Azji w 150-tą rocznicę odnowienia kultu
Ikony MB Nieustającej Pomocy i powierzenia jej w 1866 r. Zgromadzeniu Redemptorystów przez bł. Piusa IX z zadaniem, by
czynili ją znaną na całym świecie.
Sanktuarium w Baclaran jest najprawdopodobniej jedynym kościołem na Filipinach, a także jednym z niewielu na świecie,
otwartym całą dobę, codziennie przez 7 dni w tygodniu. Jest
uznanym przez wiernych miejscem, gdzie zawsze mogą znaleźć
spokój i pocieszenie praz służy także jako ważny ośrodek pomocy
społecznej, zwłaszcza w czasach politycznego zamętu i przemocy. Każdy, kto tam przybywa, czuje się jak w domu i może duchowo zabrać do swego domu Matkę Bożą Nieustającej Pomocy.
Szczególnym dniem, wartym zauważenia przez czytelnika z Europy, był tzw. „Baclaran Day” (Dzień Baclaran) w środę, 26 kwietnia, kiedy to tysiące pielgrzymów wypełniło ulice, środki komunikacji, by zjawić się jak co tydzień na nabożeństwie nieustannej
nowenny w tym sanktuarium MB Nieustającej Pomocy. Tego dnia
sprawowanych jest zawsze 5 Mszy św. i 13 nabożeństw, by pomieścić tak wielkie rzesze ludzi.

Udział w kongresie wzięło w kilkuset wiernych z Filipin i innych
azjatyckich krajów, wielu redemptorystów, kapłanów i pasterze
miejscowego Kościoła. Obecny był także nasz Przełożony Generalny o. Michael Brehl CSsR wraz ze swoim Wikariuszem o. Alberto
Esseveri CSsR. Następnym podobnym kontynentalnym kongresem będzie europejski, w Madrycie, rozpoczynający się już 3 maja
2017 r.!
Za: www.redemptor.pl
____________________________________________________________________________________________________________________

SALEZJANIN BISKUPEM KIJOWA
Franciszek mianował 45-letniego ks. Witalija Kriwickiego, salezjanina z Odessy,
nowym biskupem kijowsko-żytomierskim.
Do kapłaństwa przygotowywał się i święcenia kapłańskie przyjął on w Polsce.

wstąpił do Towarzystwa Salezjańskiego
św. Jana Bosco. Później przygotowywał
się do kapłaństwa w wyższym seminarium
duchownym w Krakowie i tam 24 maja
1997 przyjął święcenia kapłańskie.

Wiadomość o tym podało 30 kwietnia
Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Został
on następcą franciszkanina abp. Piotra
Herkulana Malczuka, który zmarł nagle 27
maja 2016 w Grodnie na Białorusi.
Biskup-nominat Witalij Kriwicki (Witalis
Krzywicki) urodził się 19 sierpnia 1972 w
Odessie. W 1987 rozpoczął tam w ukryciu
formację zakonną pod duchowym kierownictwem salezjanina ks. Tadeusza
Hoppego. W 1990, już w sposób legalny

Po powrocie do swego kraju do 2004
pracował duszpastersko w swym mieście
rodzinnym, następnie do 2012 był pro-
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boszczem i przełożonej miejscowej
wspólnoty salezjańskiej w Korostyszowie
(diecezja kijowsko-żytomierska), po czym
w latach 2012-14 był dyrektorem oratorium i wikariuszem w Przemyślanach
(archidiecezja lwowska) a od 2014 jest
proboszczem parafii św. Piotra w Odessie
(diecezja odesko-symferopolska).
Dzisiejsza diecezja kijowsko-żytomierska
istnieje formalnie od 25 listopada 1998,
jednakże Kościół katolicki na tych ziemiach jest tam obecny od wielu wieków.
Już w 1321 powstała diecezja żytomierska, która 8 sierpnia 1798 weszła w skład
diecezji łuckiej; ta z kolei w następstwie
konkordatu między Polską a Stolicą Apostolską i reorganizacji Kościoła w naszym
kraju z 28 października 1925 stała się
oddzielną jednostką kościelną. W Żytomierzu natomiast, który znalazł się pod
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władzą sowiecką, w praktyce na wiele
dziesięcioleci zamarło wszelkie życie
religijne, zwłaszcza katolickie. Dopiero
przemiany z przełomu lat 80. i 90. umożliwiły odbudowę struktur katolickich na
Ukrainie i 25 listopada 1998 Jan Paweł II
utworzył wspomnianą diecezję kijowskożytomierską.

Jej pierwszym biskupem był do 15 czerwca 2011 Jan Purwiński, a jego następcą
został wspomniany abp Piotr (Petro)
Herkulan Malczuk OFM. Po jego niespodziewanej śmierci 27 maja ub.r. diecezją
kierował jako administrator apostolski
biskup łucki Witalis Skomarowski.

Diecezja zajmuje powierzchnię 111 tys.
km kw., a zamieszkuje ją ponad 8 mln
osób, wśród których jest ok. 220 tys. katolików. Istnieje tam ponad 160 parafii, w
których pracuje ok. 160 kapłanów diecezjalnych i zakonnych i mniej więcej tyle
samo sióstr zakonnych.
Za: www.episkopat.pl

_______________________________________________________________________________________
wyzwań społeczeństwa w krajach byłego ZSRR. Swoimi wspomnieniami podzielił się bp Mazur, który ponad ćwierć wieku
temu koordynował pierwsze prace pastoralne i budowlane w
Baranowiczach. W 1992 r. został utworzony Dystrykt Baranowicze
Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego, a pięć lat później
Przełożony Generalny erygował Regię Ural werbistów.

25 LAT WERBISTÓW NA WSCHODZIE
W moskiewskiej parafii św. Olgi trwają uroczystości jubileuszowe
25-lecia posługi Zgromadzenia Słowa Bożego na Wschodzie.
Inauguracyjną mszę świętą 26 kwietnia odprawił ks. bp Jerzy
Mazur SVD, ordynariusz ełcki i były pierwszy przełożony werbistów na Białorusi i w Rosji.

Na ostatni dzień, 28 kwietnia, zaplanowano refleksję o przyszłości
posługi werbistów w Rosji w nawiązaniu do zbliżającej się XVIII
Kapituły Generalnej Zgromadzenia, która odbędzie się w 2018
roku.

Na uroczystości przybył przedstawiciel Przełożonego Generalnego Zgromadzenia, a także przełożeni sąsiednich prowincji werbistów: polskiej, słowackiej i węgierskiej. Nie zabrakło parafian,
przyjaciół i dobrodziejów dzieła misyjnego.
Głównym uroczystościom jubileuszowym w czwartek 27 kwietnia
przewodniczył ks. abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w
Federacji Rosyjskiej. Obecni byli także biskupi: Jerzy Mazur SVD, a
także Cyryl Klimowicz, kierujący obecnie diecezją w Irkucku. Licznie zgromadzili się przedstawiciele duchowieństwa, zgromadzeń
zakonnych i wiernych.
Patrząc na was – werbistów, mogę powiedzieć, że minione lata były
czasem przyjęcia przez was ziarna Słowa Bożego sercem otwartym,
urodzajnym, gotowym przynieść stokrotny owoc – podkreślił w
swojej homilii ksiądz arcybiskup – to lata wierności, właściwej dla
dojrzałości ogólnoludzkiej i duchowej. Modlimy się za was i z wami,
byście byli wiernym misjonarzami Słowa Bożego, a przede wszystkim – wiernymi świadkami Chrystusa w swoim życiu.

Obecnie na terenie Białorusi i Rosji posługuje prawie czterdziestu
współbraci z dziewięciu różnych stron świata. Posługują oni w 17
parafiach w różnych miastach, w tym Moskwie i St. Petersburgu,
prowadzą duszpasterstwa akademickie, udzielają się w pracy z
dziećmi i młodzieżą, migrantami i biednymi. Zgromadzenie doczekało się też pierwszych rodzimych powołań. O. Jakub Błaszczyszyn SVD
Za: www.werbisci.pl

Jubileuszowe uroczystości poprzedziła sesja historycznoteologiczna podsumowująca działalność werbistów na wschodzie w kontekście ich charyzmatu misyjnego i ewangelizacyjnych
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BEATYFIKACJA ZAŁOŻYCIELKI

ścią i dziękczynieniem” – powiedział Papież.

SIÓSTR ŚWIĘTEJ RODZINY
Podczas południowej modlitwy Regina
Caeli Franciszek wspomniał o beatyfikacji,
która odbyła się wczoraj w Weronie. Do
chwały ołtarzy wyniesiona została Leopoldina Naudet (1773-1834). Była ona
Włoszką, założyła Zgromadzenie Sióstr
Świętej Rodziny.
„Wychowana na dworze Habsburgów,
najpierw we Florencji, a następnie w
Wiedniu, już jako dziewczynka miała
mocne przywiązanie do modlitwy, ale
także do posługi wychowawczej. Poświęciła się Bogu i poprzez różne doświadczenia, dotarła do Werony, aby utworzyć
nową wspólnotę zakonną, pod patronatem Świętej Rodziny, która jest nadal
żywa w Kościele. Łączymy się z jej rado-

Beatyfikacji w Weronie przewodniczył w
imieniu Papieża prefekt Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych. Kard. Angelo
Amato wskazuje, że nowa błogosławiona
już od dziecka ujawniała ogromną wiarę i
wrażliwość na potrzebujących, umiłowanie Jezusa eucharystycznego i pragnienie
dążenia do doskonałości.

10

„Leopoldina żyła w świecie z takim samym skupieniem, jakie towarzyszyło jej
podczas adoracji Jezusa eucharystycznego. Złożyła nawet ślub doskonałości,
obiecując Bogu, że będzie wszystko czyniła jak najdoskonalej i w sposób, jaki będzie Mu się najbardziej podobał – mówi
Radiu Watykańskiemu kard. Amato. –
Spontanicznie potrafiła komunikować
swą wiarę innym. A oni, widząc w niej
mistrzynię i wzór wiary, starali się ją naśladować. Założyła np. bezpłatne szkoły
dla ubogich dziewcząt. Nakazała też
otwarcie domów rekolekcyjnych. Odznaczała się ogromnym miłosierdziem i cierpliwością dla swoich córek duchowych i
współpracowniczek. Wszystkich, a szczególnie Siostry Świętej Rodziny rozproszone po całym świecie, nowa błogosławiona
zachęca do nieustannego wpatrywania
się oczyma wiary i nadziei w Boga, by nie
dać się zatracić w zgiełku świata”.
Za: Radio watykańskie
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roku (w tym oprócz Syberii w Kirgizji i Kazachstanie). Według
wstępnych ustaleń kościół zapalił się wyniku spięcia w instalacji
elektrycznej.

SPŁONĄŁ KOŚCIÓŁ W BIAŁYMSTOKU NA SYBERII
W nocy z 19 na 20 kwietnia spłonął drewniany Kościół w wiosce
Białystok na Syberii – 250 km od Tomska. Był to jeden z najstarszych kościołów katolickich na Syberii i jeden z dwóch drewnianych, które zachowały się do naszych czasów. Kościół pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy wybudowany został w latach
1908-10. Po rewolucji proboszcza aresztowano, a kościół zamieniono na kołchozowy magazyn.

Wspólnota katolicka w Białymstoku jest częścią parafii w Tomsku,
która jako pierwsza katolicka parafia na Syberii została założona
przez jezuitów w 1814 roku. Dokładnie 200 lat później bp Józef
Werth z Nowosybirska poprosił jezuitów, aby z powrotem zostali
duszpasterzami tomskiej parafii i zajęli się prowadzeniem miejscowej szkoły katolickiej.

Wioskę Białystok zamieszkują Polacy, którzy przyjechali tutaj w
końcu XIX wieku. W 1938 roku prawie wszystkich dorosłych mężczyzn (około 100 osób) rozstrzelało NKWD wyłącznie za to, że byli
Polakami. Po upadku komunizmu kościół oddano katolikom,
którzy poddali go gruntownej rekonstrukcji. Proboszczem parafii
jest O. Krzysztof Korolczuk, który pracuje na wschodzie od 1997

Pamiętajmy w modlitwie o wspólnocie, która straciła swój kościół. Kto chciałby pomóc naszemu współbratu w odbudowie
kościoła, może się kontaktować z Kurią Prowincji WielkopolskoMazowieckiej Jezuitów .
Za: www.jezuici.pl

_______________________________________________________________________________________

KRÓLOWA PIĘKNOŚCI
ZOSTAŁA ZAKONNICĄ

„Byłam bardzo szczęśliwa z tego, co miałam. Nie da się jednak porównać tego ze
szczęściem, jakim teraz wypełnił moje
serce Bóg” – powiedziała lokalnym mediom młoda kobieta.

Pochodząca z miejscowości Valle de Guadalupe była królowa piękności, 20-letnia
Esmeralda Solis Gonzales, wywołała niemałe zainteresowanie portali społecznościowych.
Okazało się bowiem, że kobieta, która
wygrała lokalny konkurs w swoim mieście
rodzinnym i zakwalifikowała się do finału
Miss Meksyku w 2016 roku, dotychczasowe życie modelki i dietetyczki pragnie
zamienić na życie w klasztorze.

Esmeralda Solis Gonzales twierdzi, że
teraz pragnie poznać swoje życie z innej
perspektywy. Wstąpiła więc do nowicjatu
meksykańskiej gałęzi sióstr klarysek (Misioneras Clarisas del Santisimo Sacramento).
„Szacunek dla tej pięknej kobiety. Za
porzucenie ziemskiego życia, które w
większości jest materializmem. I za to że
zajmie się Tym, który oddał za nas życie.
Bóg Cię powołał i nigdy się nie myli. Życzę
Ci wszystkiego co najlepsze i obfitego
błogosławieństwa” – pisze Miriam Morales, jedna z komentujących post na temat
decyzji Esmeraldy.
Za: www.deon.pl

Zapowiedzi wydarzeń

ROK JUBILEUSZY SANKTUARÓW MARYJNYCH W POLSCE
Rok 2017 upłynie głównie pod znakiem uroczystości związanych
z kultem maryjnym. Będą to m.in. 50. rocznica koronacji obrazu
Matki Bożej Licheńskiej, 300. rocznica koronacji Cudownego
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, 100. rocznicy objawień
fatimskich, 140. rocznica objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie i
50. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej koronami papieskimi.

się już 8 września i potrwają na Jasnej Górze także do 8 września.
Kulminacyjnym punktem tej wyjątkowej rocznicy będą ogólnopolskie uroczystości 26 sierpnia. Pierwsza koronacja papieskimi
diademami wizerunku Jasnogórskiej Maryi odbyła się 8 września
1717 r. i była pierwszą taką ceremonią poza Rzymem.
Z okazji 100. Rocznicy Objawień Fatimskich i 300. Rocznicy Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Błoniach Jasnogórskich 13 maja o godz. 14:00, odbędzie się uroczyste Wielbienie z
Maryją Królową. Każdy pielgrzym proszony jest o zabranie ze
sobą róży. Z przyniesionych róż ułożony zostanie dywan jako
symbol miłości, czci i wierności względem Maryi Królowej.

Episkopat Polski 6 czerwca weźmie udział w obchodach jubileuszu 100. rocznicy objawień fatimskich w sanktuarium Matki Bożej
Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem. Uroczystej Mszy św.
będzie przewodniczył abp Stanisław Gądecki, przewodniczący
Konferencji Episkopatu Polski i metropolita poznański.

W programie uroczystości: Różaniec, Koronka do Miłosierdzia
Bożego, Msza św., pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego. Po Eucharystii rozpocznie się muzyczne wielbienie z Maryją Królową.

Tego dnia zostanie ponowiony przez Episkopat akt poświęcenia
Polski Niepokalanemu Sercu Maryi, zgodnie z prośbą jaka została
skierowana przez Matkę Bożą w Fatimie. Pierwszy taki akt miał
miejsce w 1946 roku, kiedy to na Jasnej Górze Episkopat Polski
pod przewodnictwem prymasa kard. Augusta Hlonda dokonał
poświęcenia naszej Ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi.

Pięćdziesiąta rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Licheńskiej
będzie najważniejszym wydarzeniem 2017 roku w Sanktuarium
Maryjnym w Licheniu. Główne uroczystości rocznicowe rozpoczną się 12 sierpnia, a zakończy je uroczysta Msza św. 15 sierpnia w
uroczystość Wniebowzięcia NMP. W uroczystościach wezmą

Rok 2017 będzie czasem świętowania 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej. Obchody jubileuszowe rozpoczęły
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udział m.in. prymas Polski abp Wojciech Polak, emerytowany
metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz oraz nuncjusz
apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio.

W niedzielę 13 sierpnia Mszy św. o godz. 12.00 w bazylice licheńskiej będzie przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp
Salvatore Pennacchio. W poniedziałek 14 sierpnia Mszy św. o
godz. 18.00 połączonej z uroczystymi nieszporami będzie przewodniczył metropolita gnieźnieński abp Wojciech Polak, prymas
Polski.

Ważnym dniem obchodów rocznicowych będzie również 2 lipca,
czyli odpust ku czci Matki Bożej Licheńskiej.
Główne uroczystości 50. rocznicy koronacji obrazu rozpoczną się
w sobotę 12 sierpnia całodniową ewangelizacją prowadzoną
przez wspólnoty i ruchy kościelne działające na terenie diecezji
włocławskiej. O godz. 18.00 rozpoczną się uroczyste nieszpory
sprawowane przy ołtarzu koronacyjnym w starej części sanktuarium, a następnie wierni procesyjnie udadzą się do bazyliki, gdzie
przed cudownym obrazem Matki Bożej Licheńskiej zostanie
odprawiona Msza św. Będzie jej przewodniczył bp Stanisław
Gębicki.

Kościół w Polsce przygotowuje się także do jubileuszu 140. rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie i 50. rocznicy koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej koronami
papieskimi. Główne uroczystości jubileuszowe z udziałem prezydenta Polski Andrzeja Dudy, nuncjusza apostolskiego w Polsce
abp. Salvatore Pennacchio i Episkopatu Polski odbędą się w
Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, 10 września 2017 r. o
godz. 11.00.
Za: www.episkopat.pl
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Wspólne inicjatywy ekonomiczne

KONFERENCJA WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH - FORUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYZAKONNEJ

TAŃSZE PALIWA
Każdy podmiot kościelny może korzystać z programu: FLOTA i BIZNESTANK na stacjach ORLEN i BLISKA
Szczegóły programów, rozmieszczenie stacji ORLEN i BLISKA można śledzić na: www.orlen.pl
Wynegocjowane warunki dla podmiotów kościelnych:
FLOTA – rabat obecny 12 gr (docelowo 18 gr) na litrze dowolnego paliwa:
• Płatność bezgotówkowa, odroczona – faktura raz w miesiącu;
• Do dyspozycji 2500 stacji na terenie kraju i za granicą;
• Możliwość płacenia za autostrady – kartą FLOTA lub viaTOLL;
• Płatność za parkowanie w strefie – MobiParking;
• Płatność za produkty i usługi na stacjach ORLEN;
• Ubezpieczona jakość tankowanego paliwa.
BIZNESTANK – rabat obecny 8 gr (docelowo 15) na litrze dowolnego paliwa:
• Płatność po zatankowaniu;
• 1300 stacji na terenie kraju;
• Ubezpieczona jakość tankowanego paliwa;
• Wsparcie dla sióstr klauzurowych – 1 gr z każdego litra zatankowanego paliwa;
• Każdy samochód może korzystać z tej formy rabatu – wystarczy posiadanie karty BIZNESTANK.
Więcej informacji o programie: http://www.orlen.pl/PL/Strony/default.aspx

PROGRAM FLOTA
Ze szczegółami programu FLOTA można zapoznać się pod adresem: http://mikroflota.orlen.pl/ Dzięki FLOCIE można bezgotówkowo
płacić za paliwo, zakupy i usługi na stacjach ORLEN i BLISKA w ponad 2500 stacjach paliw w Polsce i Europie. Wynegocjowany rabat dla
podmiotów kościelnych wynosi obecnie 12 gr na litrze paliwa – docelowo 18 gr. Zależy to od ilości paliwa, którą wspólnie będziemy
tankować w miesiącu – rabat rośnie wraz z wolumenem zatankowanych litrów paliwa.
Do programu może przystąpić każdy podmiot kościelny: parafia, dom zakonny, wydawnictwo, stowarzyszenie itd. Aby poznać warunki
przystąpienia do programu, wystarczy ten zamiar zgłosić pod adres: ekonom.konsulty@op.pl

PROGRAM BIZNESTANK – WERSJA WŁASNA
Przystąpienie do programu – dwa kroki:
1. Podpisanie umowy na stacji ORLEN (potrzebny tylko NIP i REGON podmiotu kościelnego)
• automatyczne naliczanie rabatu (ale tylko 4 grosze), płatność gotówkowa na stacji po zatankowaniu;
• z programu mogą korzystać wszyscy, którzy posiadają samochód i którym wyrobimy kartę BIZNESTANK;
• dowolna ilość kart dla podmiotu kościelnego, koszt jednorazowy wydania karty – 1 zł;
• brak limitów w tankowaniu, karta ważna bezterminowo;
2. Aby rabat zwiększyć do 8 gr (docelowo 15 gr) potrzebna jest rejestracja podmiotu we wspólnym porozumieniu. Należy przesłać jednorazowo dane: NIP, nazwę podmiotu, datę wydania pierwszej karty na adres: ekonom.konsulty@op.pl

B I Z NE S T A NK B E Z W Y C H O DZ E N I A Z D O M U ! ! !








Dowolną ilość kart BIZNESTANK możemy wyrobić na koncie FORUM, wystarczy przesłać pod adresem: ekonom.konsulty@op.pl
tylko numery rejestracyjne samochodów;
Karty zostaną wysłane listem poleconym pod wskazany w e-mailu adres; Koszt: 3 zł za każdą kartę, jednorazowo zamawiamy
minimum 5 kart;
Otrzymane karty upoważniają od razu do tankowana ze zniżką 8 gr (docelowo 15 gr);
Adresy stacji biorących udział w programie BIZNESTANK: https://biznestank.orlen.pl/
Z każdego litra zatankowanego paliwa 1 grosz trafi do sióstr klauzurowych;
Siostry klauzurowe otrzymały od nas wsparcie: w 2016 r. = (11 110-VAT) = 9 200 PLN;
W I kwartale 2017 r. w programie dla zakonów zatankowano 450 tys. litrów paliwa

WARTO ZAOSZCZĘDZIĆ I WESPRZEĆ SIOSTRY KLAUZUROWE
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Odeszli do Pana

ŚP. O. HIERONIM WŁADYSŁAW PASTERNAK OCist (1930-2017)
cie. Od 1958 do 1969 roku pełnił obowiązki kapelana w Szpitalu Miejskim im.
Stefana Żeromskiego w Nowej Hucie. W
latach 2001-2010 sprawował funkcję
przeora w Opactwie Cystersów w Mogile.
Pogrzeb odbył się 19 kwietnia w Kościele
Klasztornym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Wacława w
Mogile. Śp. o. Hieronim Władysław Pasternak został pochowany na cmentarzu
parafialnym w Mogile.

Dnia 12 kwietnia 2017 roku, w Wielką
Środę, w Szpitalu Specjalistycznym im.
Stefana Żeromskiego w Krakowie odszedł do wieczności śp. o. Hieronim Władysław Pasternak OCist.
Urodził się 11 czerwca 1930 roku w miejscowości Nowa Wieś (diec. kielecka). W
roku 1948 wstąpił do Opactwa Cystersów
w Mogile. Śluby zakonne złożył 15 sierpnia 1950 roku. Dnia 20 maja 1954 roku z
rąk ks. bpa. Stanisława Rosponda przyjął
święcenia prezbiteratu.

Od 1957 roku pracował jako katecheta w
Szkole Podstawowej nr 83 w Nowej Hu-

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!
Opactwo w Mogile

ŚP. O. ZDZISŁAW KAMIŃSKI CSsR (1954-2017)
W poniedziałek, 24 kwietnia 2017 r., po
ciężkiej chorobie zmarł o. Zdzisław Kamiński CSsR, misjonarz w Brazylii. Wieczny
odpoczynek racz mu dać, Panie…

na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Katolickiego w Senhor do Bonfim.

O. Zdzisław Kamiński CSsR urodził się 13
grudnia 1954 r. w Toruniu, w 1976 r.
wstąpił do Zgromadzenia Redemptorystów i pierwsze śluby zakonne złożył 2
lutego 1978 r. Ukończywszy studia w
WSD Redemptorystów w Tuchowie przyjął tam święcenia kapłańskie 5 czerwca
1983 r. z rąk ks. bp. Piotra Bednarczyka.
Ukończył
tirocinium
homiletycznopastoralne w Toruniu (1983-84). Następnie przez 2 lata pracował w Gliwicach jako
misjonarz i rekolekcjonista.
Po kilkumiesięcznym kursie misyjnym w
Leuven przybył do Brazylii (7.05.1986).
Wkrótce został posłany do Rzymu, gdzie
studiował teologię duchowości (licencjat
1989) oraz teologię moralną. Po powrocie
do Brazylii pełnił funkcję prefekta studentatu teologii (1990-91), a następnie był
proboszczem i przełożonym wspólnoty
redemptorystów w Senhor do Bonfim.
Równocześnie podjął wykłady z teologii

W następnych latach był wikariuszem
generalnym miejscowej diecezji, wikariuszem przełożonego Wiceprowincji Bahia,
proboszczem parafii Zmartwychwstania
Pańskiego w Salwadorze (1993-97), kustoszem sanktuarium Dobrego Pasterza z
Groty w Bom Jesus da Lapa (1997-2002),
kustoszem sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Rzymie (2002-2003),
przełożonym wspólnoty św. Łazarza w

Salwadorze (2003-2005), prefektem studentatu teologii w Salwadorze (20052006), przełożonym wspólnoty i proboszczem parafii w Bom Jesus da Lapa (20062008), prefektem aspirantatu w Bom
Jesus da Lapa (2009-2010), przełożony
wspólnoty i kustoszem sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki w Arraial d’Ajuda
(2011-2012), a od 2013 r. duszpasterzem
parafii Zmartwychwstania Pańskiego w
Salwadorze. Przez wiele lat był członkiem
Rady Wiceprowincji Bahia (1998-2001,
2004-2007).
O. Zdzisław Bogumił Kamiński (Pe. Carlos)
zmarł dnia 24 kwietnia 2017 roku w Szpitalu Jorge Valente w Salwadorze o godzinie 12:50 (17:50 czasu polskiego) w wieku
62 lat, w 40 roku życia zakonnego. W
kapłaństwie przeżył prawie 34 lata.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a
światłość wiekuista niechaj Mu świeci!
Pogrzeb śp. o. Zdzisława Kamińskiego
odbył się w Brazylii - w San Salvador a
następnie Sanktuarium Dobrego Jezusa
w Bom Jesus da Lapa, we wtorek 25
kwietnia.
Za: www.redemptor.pl

ŚP. O. ALOJZY WZOREK CSsR (1932-2017)
W niedzielę, 30 kwietnia 2017 r. zmarł o.
Alojzy Wzorek CSsR. Odszedł do Boga w

Tuchowie w wieku 85 lat, w 67 roku życia
zakonnego i 60 roku kapłaństwa.
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Msza św. pogrzebowa odbędzie się we
wtorek, 2 maja 2017 r. o godz.11.00 w
Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie. Pół
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godziny wcześniej wprowadzenie ciała do
bazyliki i różaniec.Polecajmy dobremu
Bogu w modlitwach naszego zmarłego
Współbrata.

Po ukończeniu Wyższego Seminarium
Duchownego Redemptorystów w Tuchowie, 29.06.1957 r. przyjął święcenia
prezbiteratu z rąk ks. abp. Włodzimierza
Jasińskiego. Pracował jako duszpasterz w
Tuchowie, Elblągu, Wrocławiu i Tuchowie.
Był introwertykiem, odznaczał się dobrymi zdolnościami, lubił muzykę. W jego
powołanie wpisało się cierpienie z powodu przeżywanych problemów zdrowotnych, które trapiły go przez bardzo długi
czas. Zmarł 30.04.2017 r. w Tuchowie.

O. Alojzy Wzorek CSsR, przyszedł na świat
25.04.1932 r. w Łękawicy w rodzinie Józefa i Zofii zd. Stec. Miał dwie siostry. W
1945 r. rozpoczął juwenat „z myślą i najszczerszą chęcią zostania kapłanem redemptorystą”.
Przyjęty do nowicjatu w Braniewie na
początku sierpnia 1949 r., rok później,
5.08.1950 r. złożył pierwsze śluby zakonne
w Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela. Profesję wieczystą złożył 2.08.1955 r.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…
Za: www.redemptor.pl
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