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Wiadomość Tygodnia

SALEZJAŃSKA EUCHARYSTIA 200-LECIA
Po trzech latach przygotowań i roku obchodów nadszedł w
końcu wielki dzień 200. urodzin Księdza Bosko. “W dniu dzisiejszym dziękujemy Bogu za jego wspaniałe działanie w historii, a
bardziej konkretnie –w tej historii, która została zapoczątkowana
na wzgórzach Becchi” – powiedział 10. Następca Księdza Bosko
w czasie uroczystej Eucharystii.

Po słowach pozdrowienia, skierowanych do młodzieży (“będącej
motywem życia kapłańskiego i duszpasterskiego Ksiądza Bosko
oraz dzisiejszym nas wszystkich” Przełożony Generalny przypomniał o duchu, który towarzyszył rok temu, także na Colle, rozpoczęciu obchodów Roku Dwusetlecia: tym znaczonym możliwością podjęcia prawdziwej odnowy duchowej i duszpasterskiej
oraz większego ożywienia charyzmatu salezjańskiego.
Po 12 miesiącach, w czasie dzisiejszej Eucharystii chcemy “dziękować Panu za ten rok, który przeżyliśmy, za wszystkie łaski,
jakich nam udzielił, i za życie, które się odnawia i przynosi owoc
jako dar tego Dwusetlecia”. A jednocześnie jeszcze raz chciał
skupić uwagę na wejrzeniu tego kapłana żyjącego w XIX w.,
“który przeżył bardzo na serio słowa, jakie Jezus wypowiedział
do dwunastu”, stając się sługą wszystkich, a zwłaszcza najbiedniejszych, opuszczonych i znajdujących się w niebezpieczeństwie.

(fot. www.flickr.com)

Po przebudzeniu się (tych, co spali) po długiej nocy wigilii Dwusetlecia, młodzi uczestnicy “SYM DON BOSCO 2015” na nowo
wypełnili Colle Don Bosco typową dla nich żywiołową radością.
Następnie, w obecności tysięcy zgromadzonych tam wiernych,
nie tylko młodzieży, na Colle Don Bosco rozpoczęła się Msza św.,
której przewodniczył Przełożony Generalny ks. Ángel Fernández
Artime, a koncelebrowali: arcybiskup Turynu - abp Cesare Nosiglia, ks. Pascual Chávez, emerytowany przełożony generalny, i
dziesiątki innych kapłanów.

A poza tym, ks. Á.F. Artime przypomniał o wskazaniach, jakie
pozostawił Rodzinie Salezjańskiej papież Franciszek w tym roku,
w czasie swojej wizyty na Valdocco i w swoim liście z 24 czerwca:
odniesienie do osoby Matusi Małgorzaty, zachęta do wyjścia i
podejmowania odważnych wyborów na wzór Księdza Bosko;
zamiar powołania szerokiego ruchu ubogich dla ugogich, wychodząc poza granice języka, rasy, kultury i relilgii, a także – styl
przyjęcia i radości.
Kończąc, Przełożony Generalny wskazał na krok, który należy
postawić po obchodach tego Dwusetlecia: “Śnić o przyszłości
posłannictwa ewangelizacyjnego i wychowawczego naszej
Rodziny Salezjańskiej, czyniąc to z mocą i nowością przekazu
ewangelicznego, z odwagą i wejrzeniem profetycznym, pozwalając prowadzić się Duchowi”.
Za: www.salezianie.pl

Wiadomości z kraju

NA JASNEJ GÓRZE UROCZYSTOŚCI KU CZCI WNIEBOWZIĘTEJ
Na Jasnej Górze w sobotę, 15 sierpnia,
odbyły się obchody uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To
największa uroczystość odpustowa w
jasnogórskim sanktuarium.
Co roku z okazji właśnie tego święta, na
Jasną Górę zdążają tysiące pieszych pielgrzymów ze wszystkich stron Polski, a

także z zagranicy. W tym roku, przed
uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w dniach od 1 do 14
sierpnia, na Jasną Górę przybyło 50 pieszych pielgrzymek, a w nich w sumie 70
tys. osób.
Sumie pontyfikalnej przewodniczył abp
Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w

Polsce. Homilię wygłosił metropolita
częstochowski abp Wacław Depo. W
uroczystościach uczestniczyło ponad 50
tys. osób.
„W Jasnogórskim Domu Maryi, naszej
Królowej, w Domu troskliwej Opiekunki
pielgrzymów, witam was drodzy siostry i
bracia, którzy przybyliście na uroczystość
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Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny” –
mówił w powitaniu o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów.
„W ostatnich dniach polskie drogi zapełniły się pielgrzymami. Nieśliśmy do Maryi
Jasnogórskiej nasze radości i cierpienia,
nieśliśmy nasze rodziny, nas samych,
naszą Ojczyznę. Wraz z tym pielgrzymim
trudem, z wiązanką ziół i kwiatów, przynosimy Ci Matko Zielna naszą troskę o
nowość życia i przemianę serc” – mówił
przełożony generalny paulinów.
Podczas środowej audiencji ogólnej w
Watykanie, 12 sierpnia br. Ojciec Święty
Franciszek wspomniał o jasnogórskich
pielgrzymach i łączył się z nimi w modlitwie. Mówił wtedy: „Pozdrawiam polskich
pielgrzymów. W sobotę będziemy obchodzili uroczystość Wniebowzięcia Matki
Bożej. Z tej okazji liczni polscy wierni, w
towarzystwie ich kapłanów, zakonników i
zakonnic, udają się na pieszą pielgrzymkę
do jasnogórskiego Sanktuarium, aby
oddać cześć Maryi i modlić się o wstawiennictwo w różnych intencjach, jakie
każdy niesie w swoim sercu. Jednoczę się
z tymi pielgrzymami i z wami, tu obecnymi, w modlitwie za was i za wasze rodziny.
Módlcie się również za mnie. Niech Bóg
wam wszystkim błogosławi!”.
Generał Chrapkowski nawiązał także do
przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Przypomniał, że towarzyszyć im będzie także szczególna rocznica – 25-lecie VI Światowych Dni Młodzieży na Jasnej Górze: „Przed nami
ostatnie miesiące przygotowań do XXXI
Światowych Dni Młodzieży, święta wiary i
spotkania młodego Kościoła pod przewodnictwem papieża Franciszka. W te
przygotowania włączamy rozpoczęte w
tym roku świętowanie jubileuszu wielkiego wydarzenia z 1991 r. – VI Światowych
Dni Młodzieży na Jasnej Górze z Janem
Pawłem II. Jak przed laty wołamy – ‘Abba

Ojcze’, i zapraszamy wszystkich, by z tym
przesłaniem Bożego usynowienia iść od
Maryi Jasnogórskiej do Jezusa Miłosiernego” – powiedział o. generał Arnold
Chrapkowski.

„Wniebowzięcie Maryi jest przypomnieniem, iż wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, i dowodem tych
rzeczywistości, których nie widzimy. Wiara zaś będąc darem idącym od Boga – na
wzór Maryi – domaga się współpracy i
zaangażowania, w naszych codziennych
obowiązkach i wyborach, w naszych
troskach, radościach i niepokojach. Drodzy Bracia i Siostry, czyż tego nie potwierdzają trudne losy naszej Ojczyzny i
Kościoła? W odpowiedzi na to pytanie
przytoczmy słowa Ks. prof. Czesława
Stanisława Bartnika, który w książce:
‘Chrystus sens historii’ pisał: ‘Dopóki toczy
się historia, odmierzana na zegarze czasu
i zapisywana na tablicy wartości, nie rozpoznamy do końca procesu sensów i
nonsensów życia indywidualnego i społecznego. To Chrystus jest Najwyższym
Sensem historii. Wszystko inne jest tylko
tłem dla rozwoju osoby ludzkiej. Osoba
zaś Maryi, jako Matki Chrystusa i Kościoła
wkracza w samo centrum dramatu historii
zbawienia i ze względu na Chrystusa
widzimy w Niej wielką i żywą nadzieję
duchową dla teraźniejszości i przyszłości
świata” – cytował w homilii abp Wacław
Depo.

Kaznodzieja zacytował jeszcze słowa m.in.
świętego Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego oraz Sługi Bożego
Stefana Kard. Wyszyńskiego, w których
„słyszymy poczucie odpowiedzialności za
powiązane ze sobą losy Narodu i Kościoła”.
Przypomniał również wypowiedź śp. Ks.
Kard. Józefa Glempa, który 15 sierpnia
2009 roku ostrzegał na Jasnej Górze:
„Wszędzie tam, gdzie naruszane są prawa
natury, prawa do życia, prawo do godności ludzkiej, wszędzie tam każdy chrześcijanin ma obowiązek obrony tych wartości. Dziś chrześcijanin musi bronić nie
tylko wiary, ale także rozumu, dlatego, że
zwolennicy nowej ideologii zwalczają
także rozum u myślących logicznie i odpowiedzialnie”.
Oprawę muzyczną uroczystości przygotowali: Jasnogórska Orkiestra Dęta pod
dyr. Marka Piątka oraz Jasnogórski Chór
Chłopięco-Męski „Pueri Claromontani”
pod dyr. Jarosława Jasiury. Podczas Eucharystii zaśpiewała również Alicja Węgorzewska, polska śpiewaczka operowa.
Oprócz tradycyjnego poświęcenia ziół i
kwiatów, na Jasnej Górze miało miejsce
także posłanie młodzieży na Światowy
Dzień Młodzieży w Krakowie w 2016.
Poświęcenia ziół i posłania dokonał abp
Celestino Migliore.
Mszę św. poprzedziła modlitwa „W Jasnogórskim domu przy Maryi, Matce
Miłosierdzia, z młodzieżą całego świata
wołamy Abba Ojcze”, którą z racji przygotowań do ŚDM w Krakowie, poprowadziło
Jasnogórskie Duszpasterstwo „Hale” z o.
Wojciechem Decem, paulinem oraz wolontariusze ŚDM, którzy działają w czasie
wakacyjnym na Jasnej Górze.
Za: www.jasnagora.com
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WIELKIE TŁUMY NA KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
UCZCIŁY MARYJĘ W UROCZYSTOŚC WNIEBOWZIĘCIA
W niedzielę 16.08.2015 odbyły się w Kalwarii Zebrzydowskiej
centralne uroczystości odpustowe ku czci Wniebowzięcia NMP.
Procesję Wniebowzięcia NMP poprzedziła Msza św. koncelebrowana na Dolinie Jozafata przed kościołem Grobu MB. Przewodniczył jej Wikary klasztoru kalwaryjskiego - O. Antoni Kluska, który
wygłosił okolicznościowe kazanie.
Po Mszy św. figura Wniebowziętej została przeniesiona w uroczystej procesji do bazyliki. Procesję poprowadził Prowincjał OO.
Bernardynów - O. Jarosław Kania oraz O. Ekspedyt Osiadacz (od
przedostatniej stacji do Placu odpustowego). Krocząc w barwnej
procesji wysłuchaliśmy kazań, które koncentrowały się wokół
prawdy wiary o Wniebowzięciu NMP.
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Po przybyciu procesji z figurą Wniebowziętej do Ołtarza polowego rozpoczęła się uroczysta Msza św. koncelebrowana pod
przewodnictwem Prefekta Kongregacji Nauki Wiary, Ks. Kard.
Gerharda Ludwiga Müllera oraz Metropolity krakowskiego Ks.
Kard. Stanisława Dziwisza.

prowincji przytoczył fragmenty homilii Sługi Bożego Zbigniewa
nt. kapłaństwa. Za męczennikiem podkreślał konieczność w życiu
człowieka prowadzenia dialogu z Bogiem i spotykania się z Nim.
„Zbigniew i Michał nie staliby się świadkami Jezusa, gdyby nie
ten prowadzony przez nich z Bogiem wieloletni dialog. Nie cieszyliby się z kapłaństwa i nie mówiliby o nim, że stało się ich
życiem, i nie świadczyliby o potędze i mocy tego kapłaństwa,
gdyby tego w podejmowanym z Bogiem dialogu nie odkryli. W
każdym razie tego dialogu nie może i w waszym życiu zabraknąć”
– przekonywał prowincjał.

W koncelebrze udział wzięli: Ks. Bp. Jan Szkodoń, Ks. Bp Jan Zając,
Ks. Bp Jan Butkiewicz (z Witebska na Białorusi) oraz O. Bp Damian
Muskus. Słowo Boże do licznie zgromadzonych pielgrzmów
wygłosił Ks. Kard. Gerhard Ludwig Müller. Na zakończenie Eucharystii wszystkich Pielgrzymów pobłogosławił figurą Wniebowziętej Ks. Kard. Stanisław Dziwisz.
Następnie, z uwagi na warunki pogodowe (nagła i gwałtowna
burza), cała asysta liturgiczna udała się krużgankami Drogi Krzyżowej do bazyliki w procesji z figurą Wniebowziętej, którą niósł
Kustosz Sanktuarium - O. Azariasz Hess.
Uroczystości odpustowe ku czci Wniebowzięcia NMP zakończyły
Nieszpory i procesja z figurą Matki Bożej Wniebowziętej po Placu
Rajskim.
Obrzędom przewodniczył O. Bp Damian Muskus, który w progu
bazyliki pobłogosławił figurą Matki Bożej Kalwarię, jej mieszkańców oraz wszystkich wiernych i kalwaryjskich Pielgrzymów.

MĘCZENNICY PERUWIAŃSCY GŁÓWNYMI POSTACIAMI

WIELKIEGO ODPUSTU W KALWARII PACŁAWSKIEJ
Podczas pięciu dni Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego (11-15
sierpnia) były msze pod przewodnictwem biskupów z Przemyśla,
Boliwii i Ukrainy, nabożeństwa w kościele i na Dróżkach, procesje
oraz koncerty franciszkańskiego zespołu „Fioretti” i kalwaryjskiej
orkiestry dętej.

Głównymi postaciami tegorocznego Wielkiego Odpustu w Kalwarii Pacławskiej k. Przemyśla obok Matki Bożej Wniebowziętej
byli franciszkańscy misjonarze-męczennicy: o. Zbigniew Strzałkowski i o. Michał Tomaszek, którzy w tym roku – 5 grudnia –
zostaną ogłoszeni błogosławionymi. Z tej okazji do podkarpackiego Sanktuarium pielgrzymowały ze Śląska i Małopolski rodziny Sług Bożych.

Tegorocznym kaznodzieją odpustowym był gwardian z Taszkientu (Uzbekistan) o. Stanisław Glista, zaś Dróżki poprowadzili: – o.
Stanisław Rochowiak (Pogrzebu Matki Bożej), o. Mariusz Kozioł
(Pana Jezusa) i o. Piotr Dąbek (dla młodzieży).W tym roku po raz
pierwszy pątnicy mogli wracać z Kalwarii do swoich domów
nową, asfaltową drogą przez Huwniki.
jms

Prowincjał franciszkanów z Krakowa o. Jarosław Zachariasz 15
sierpnia dedykował męczennikom z Peru dwa kazania – o północy i w południe. Podczas pierwszej mszy św., sprawowanej z
nowo wyświęconymi franciszkańskimi prezbiterami, przełożony

________________________________________________________________________________________________________
Kapczyński, gwardian klasztoru franciszkanów w Radziejowie.

KORONACJA W RADZIEJOWIE
Takich uroczystości religijnych w Radziejowie dawno nie było. W tamtejszym
Sanktuarium dokonano koronacji obrazu
Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Wierni
modlą się do wizerunku Maryi z z dziecięciem na rękach w kościele franciszkanów
już od XIX w.
Uroczysta procesja ulicami miasta, ozdobione okna i tłumy wiernych. W taki sposób mieszkańcy Radziejowa czczą kult
Matki Bożej Nieustającej Pomocy. - Przynosimy tutaj swoje codzienne troski. I łzy i
podziękowania przynosimy Maryi – mówi
Agnieszka Siarkowska z Rycerstwa Niepokalanej. - Mieszkańcy w takiej księdze wpisują swoje prośby. Te prośby są odczytywane. I tutaj mamy właśnie takie świadectwa,
że te cuda się zdarzały - dodaje Anna Fornalewicz z Rycerstwa Niepokalanej.

Wystawiony na rynku obraz Maryi tulącej
Dziecię i dwóch Archaniołów, którzy
trzymają narzędzia męki w radziejowskim
kościele franciszkanów umieszczono w
1899 roku. Namalowanie wizerunku Feliksowi Cichockiemu zlecił o. Bonifacy Żurawski - jedyny franciszkanin, jaki pozostał
w miasteczku po tym jak rząd carski zlikwidował klasztor w związku z zaangażowaniem zakonników w powstanie
styczniowe. - Od wielu wieków w tym kościele były cudowne obrazy Matki Bożej, ale
były niszczone. Ten się udało zachować i
jest z nami od 117 lat - mówi o. Mariusz

3

I stanowi część burzliwej historii założonego jeszcze przez Władysława Łokietka
klasztoru . Po jego likwidacji w XIX w
budynkach zakonu mieściła się miejska
szkoła ludowa, a kościół był świątynią
diecezjalną. Na stałe franciszkanie powrócili do Radziejowa po drugiej wojnie
światowej. Niedawno kościół otrzymał
rangę sanktuarium maryjnego. A teraz
nastąpiła koronacja obrazu Maryi. - W
epoce, w której modne jest zacieranie różnicy między dobrem a złem, prawdą o fałszem ta uroczystość nabiera bardzo szczególnego znaczenia - podkreśla ks. bp.
Wiesław Mering, ordynariusz diecezji
włocławskiej. To już druga tego typu
uroczystość w diecezji włocławskiej w
ostatnim czasie. Koronowany został także
obraz Matki Bożej Łaskawej Księżnej
Kujaw w Błennej.
Za: www.bydgoszcz.tvp.pl
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PIELGRZYMKA OSÓB KONSEKROWANYCH W KALWARI
W czwartek 13 sierpnia na kalwaryjskim wzgórzu obchodziliśmy
Uroczystość Matki Bożej Kalwaryjskiej oraz dzień Archidiecezjalnej Pielgrzymki Osób Konsekrowanych do Kalwaryjskiego Sanktuarium (z okazji Roku Życia Konsekrowanego). Z tej racji o godz.
9.00 przy kaplicy "U Piłata" rozpoczęło się Nabożeństwo Drogi
Krzyżowej, które poprowadził O. Jarosław Kania - Minister Prowincjalny OO. Bernardynów.
O godz. 11.00 wszystkich Pielgrzymów, a szczególnie zgromadzone u MB Kalwaryjskiej Osoby Konsekrowane powitał Kustosz
Sanktuarium - O. Azariasz Hess.
W uroczystościach udział wzięli także Ks. Bp Jan Zając oraz O. Bp
Mszy św. koncelebrowanej w intencji Osób Konsekrowanych
Damian Muskus. Pielgrzymkę zakończyła wspólna agapa w pooraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne przewoddwórzu klasztornym.
niczył J.E. Ks. Bp Kazimierz Gurda, Przewodniczący Komisji EpiZa: www.kalwaria.eu
skopatu Polski ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
____________________________________________________________________________________________________________________

W AUSCHITZ UCZCZONO
ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO

fii św. Maksymiliana w Oświęcimiu wyruszyli na pieszą pielgrzymkę do byłego
niemieckiego obozu koncentracyjnego
Auschwitz.

Do końca swojego życia służył Bogu i
drugiemu człowiekowi. Mimo wszystko
nie przestawał ufać miłości i jej potężnej
sile, która kiedyś na krzyżu pokonała samą
śmierć. Idąc w jej ślady, oddał życie za
drugiego człowieka w nazistowskim Auschwitz- Birkenau. To już 74. rocznica
śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego.
14 sierpnia odbyły się wyjątkowe uroczystości ku czci świętego.

„Tylko miłość jest twórcza”- te słowa św.
Maksymiliana nieustannie towarzyszyły
uczestnikom uroczystości. Miłość- początek życia na Ziemi i jedyny klucz do życia
wiecznego w Niebie, pokorna, wierna,
cierpliwa, gotowa do największych poświęceń, miłość cierpiącego Jezusa, Maryi
stojącej w milczeniu pod krzyżem i umierającego, później dobitego zastrzykiem
fenolu Maksymiliana była tematem homilii wygłoszonej przez ks. bp. Gregera.
Wskazał na wielką wartość prawdziwej
miłości i potrzebę jej pielęgnowania we
współczesnym świecie. Na zakończenie
Eucharystii nastąpiło błogosławieństwo
relikwiami św. Maksymiliana.

Po dotarciu na miejsce, o godzinie 10.30
O godzinie 8.00 w Centrum św. MaksymiTak dobiegły końca uroczystości upaprzy Bloku Śmierci odbyła się uroczysta
liana w Harmężach rozpoczęło się nabomiętniające ofiarę życia św. Maksymiliana
Msza św., której przewodniczył biskup
żeństwo „Transitus”, w trakcie którego
Marii Kolbego- franciszkanina, misjonarza,
pomocniczy Diecezji Bielsko- Żywieckiejzostała przybliżona postać św. Maksymiprezbitera, Męczennika Miłości. Barbara
ks. bp Piotr Greger, arcybiskup niemiecki
liana, jego życie i męczeńska śmierć w
Gołas
Za: www.franciszkanie.pl
Ludwik Schick oraz kapłani z Polski i zabunkrze głodowym 14 sierpnia 1941 r.
granicy.
Nastepnie uczestnicy nabożeństwa oraz
wierni zgromadzeni na modlitwie w Para____________________________________________________________________________________________________________________
ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje
ciało za życie świata” – także i dziś budzą sprzeciw, wynikający z
niezrozumienia wielkości ofiarowanego daru. „Czy to szemranie
dziś nie jest już aktualne? Czy ono straciło na swojej aktualności?
Czymże jest beztroskie, często notoryczne opuszczanie niedzielnej czy świątecznej Eucharystii? Jak wytłumaczyć nagminne
spóźnianie się na spotkanie z Chrystusem obecnym w znakach
świętej liturgii? Czyż nie jest szemraniem brak skupienia, należytej uwagi albo lekceważące podejście do słowa Bożego?” – pytał
bp Greger. „Kiedy nie rozumiemy w pełni eucharystycznego daru
Chrystusa, wówczas – tak jak Żydzi – zaczynamy szemrać” – dodał.

W OŚWIĘCIMIU MODLITWA O POKÓJ
przez wstawiennictwo św. Teresy Benedykty od Krzyża
„Prosimy dziś Pana Boga – przez wstawiennictwo Świętej Męczennicy z Oświęcimia – o pokój na naszym kontynencie, o poszanowanie prawa do wolności i godności każdego człowieka” –
modlił się bp Piotr Greger, który 9 sierpnia przewodniczył uroczystej Mszy św. w oświęcimskim Karmelu z okazji 73. rocznicy
śmierci św. Teresy Benedykty od Krzyża i jej liturgicznego wspomnienia w Kościele. Bielsko-żywiecki biskup pomocniczy przypomniał, że tegoroczny obchód liturgiczny ku czci św. Edyty
Stein, stanowi apel o modlitwę w intencji pokoju na świecie.

Biskup zachęcił do nieustannej troski o „eucharystyczny styl
życia”, i by nie bać się doświadczenia przemijania. „Przyjść do
Jezusa, uwierzyć w Niego, przyjąć dar nowego życia i zawierzyć
Jego mocy we wszystkim – to nigdy nie było łatwe wymaganie.
Jednak kiedy prawdziwie karmimy się Chlebem życia, kiedy Komunia święta jest dla nas regularnym pokarmem w drodze do
wieczności, a nie tylko od wielkiego święta, wówczas nasza wiara

W homilii biskup podkreślił, że zabiegi o pokój – dar nieba –
powinny czerpać swą inspirację z daru Eucharystii, który jest
szczególnym znakiem miłości Jezusa, Jego Ciałem danym na
pokarm. Przywołując słowa z czytania niedzielnej Ewangelii Janowej, duchowny zaznaczył, że słowa Jezusa –„Jeśli kto spożywa
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– pomimo doświadczeń słabości – będzie mocna, bo oparta nie
na naszym ludzkim wysiłku, lecz na nadprzyrodzonym obdarowaniu ze strony Boga” – zapewnił i wskazał na św. Teresę Bene-

dyktę, która „każdego dnia jednoczyła się ze swoim Mistrzem na
drodze sakramentalnej komunii”.
Za: www.karmel.pl

_______________________________________________________________________________________
Koperta z nalepionym znaczkiem pocztowym, ostemplowana stemplem okolicznościowym w pierwszy dzień obiegu
znaczka. Koperta i stempel mają zazwyczaj napisy nawiązujące do pierwszego
dnia obiegu znaczka. Źródło: Wikipedia.https://pl.wikipedia.org/wiki/FDC).

ZNACZEK POCZTY POLSKIEJ
NA 200-LECIE ŚW. JANA BOSKO
Z okazji 200. rocznicy urodzin św. Jana
Bosko Poczta Polska wydaje okolicznościowy znaczek, kopertę FDC oraz stempel pocztowy. Do obiegu wejdą one
dokładnie 16 sierpnia 2015 r.

Znaczek wraz z kopertą rozprowadzane
są również w specjalnym folderze. Zawiera on podstawowe dane biograficzne o
św. Janie Bosko oraz informacje o Zgromadzeniu Salezjańskim i Rodzinie Salezjańskiej.

Znaczek pocztowy, o wartości 5,20 zł.,
wydrukowany został w nakładzie 250.000
szt. Rycina na znaczku powstała na bazie
zdjęcia Księdza Bosko z Nicei z 1885 r. Z
tej okazji została wydana również koperta
FDC (First Day Cover – Koperta Pierwszego Dnia Obiegu.

_______________________________________________________________________________________________________
kapłana, po ludzku rzecz ujmując, pielgrzymka trwa dość długo,
jednak jest to dobry czas do tego, aby wejść w prawdziwą „szkołę modlitwy”.

NAJDŁUŻSZA POLSKA PIESZA PIELGRZYMKA
ZATRZYMAŁA SIĘ W LICHEŃSKIEM SANKTAURIUM
Czujcie się jak u Matki -tymi słowami ks. Wiktor Gumienny, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, przywitał pieglrzymów idących w XXXIV Kaszubskiej Pieszej Pielgrzymce z Helu na
Jasną Górę (06.08). Najdłuższa polska pielgrzymka piesza, licząca
640 km, gościła dziś w Licheniu. Podczas kilkugodzinnego postoju pielgrzymi odprawili nabożeństwo przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej oraz skorzystali z przygotowanego
dla nich posiłku. W Sanktuarium zbierali siły na dalszą wędrówkę.
Tradycyjnie w Święto Przemienienia Pańskiego pątnicy idący w
najdłuższej, bo trwającej 19 dni pielgrzymce, zatrzymali się w
licheńskim Sanktuarium. W tegorocznej wędrówce bierze udział
ok. 200 osób. Motywem przewodnim jest dla pątników zdanie
„Nawracjacie się i wierzcie w Ewanageilię” będące hasłem trwającego roku duszpasterskiego.

W przyszłorocznych planach pielgrzymi mają spotkanie z Ojcem
Świętym Franciszkiem podczas Światowych Dni Młodzieży, w
związku z czym docelowym punktem ich pielgrzymowania będą
podkrakowskie Łagiewniki.
Za: www.lichen.pl

„Nasza pielgrzymka, oprócz tego oczywistego wymiaru wspólnotowego, ma też wymiar formacyjny. W tym roku przez 19 dni
omawiamy adhortację papieża Franciszka Evangelii Gaudium
(„Radość Ewangelii”)” - wyjaśnił ks. Piotr Daszkiewicz z parafii pw.
św. Maksymiliana Kolbe w gdańskim Suchaninie.
Zdaniem

______________________________________________________________________________________

OBLACKI BISKUP MISJONARZ

Z WIZYTĄ W KODNIU
10 sierpnia br., z niespodziewaną, prywatną wizytą, przybył do Kodnia biskup
Jan Kot OMI, ordynariusz diecezji Ze Doca,
w północnej Brazylii. Ksiądz Biskup przebywał w Europie przy okazji pobytu w
Watykanie, gdzie uczestniczył w kursie dla
nowo mianowanych biskupów z całego
świata, organizowanym przez Kongregację Biskupów.

Biskup Jan od 30 lat jest Misjonarzem
Oblatem Maryi Niepokalanej. Początki
swej drogi zakonnej odbywał w Kodniu,
gdzie mieścił się nowicjat naszej rodziny
zakonnej. Po święceniach kapłańskich, w
lipcu 1992. roku, rozpoczął pracę w parafii
św. Teresy w Siedlcach, gdzie był wikariuszem przez dwa lata. Następnie wyjechał
na misje do Brazylii, gdzie pracuje już 21
lat
Papież Franciszek mianował Go biskupem
diecezjalnym Ze Doka 18 X 2014 roku.
Biskup, w czasie braterskiego spotkania z
oblatami, opowiadał, że jego diecezja ma
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powierzchnię 35 tysięcy kilometrów kwadratowych (czyli 1/10 obszaru Polski),
zamieszkuje ją 380 tysięcy ludzi, 90%
ludności to katolicy.
Posługuje im 22 prezbiterów diecezjalnych i 3 franciszkanów konwentualnych.
W diecezji pracuje 20 sióstr zakonnych z 7
zgromadzeń. Teren posługi biskupiej
przylega do puszczy amazońskiej. Znajdują się na nim dwa rezerwaty Indian, których jest ok. 10 tysięcy. Choć na co dzień
biskup posługuje się językiem portugalskim, Indianie mają własne języki i trzeba
porozumiewać się z nimi przez tłumacza.
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Biskup, by przejechać diecezję wzdłuż,
musi pokonać 400 kilometrów główną,
choć mocno skancerowaną drogą. Mieszka w bloku zajmując jednopokojowe
mieszkanie, które jest jego domem i zarazem „kurią biskupią”. Na pokonanie drogi
z brazylijskiego Sao Luis do Rzymu potrzeba aż 27 godzin lotu samolotem.

Jej stóp kopii papieskiej bulli nominacyjnej na Pasterza diecezji Ze Doka.

W czasie krótkiego pobytu w Kodniu,
znalazł się czas na nawiedzenie klasztoru
karmelitanek oraz na nostalgiczny spacer
po kalwarii i nad brzeg Bugu.
Biskup czuł się w Kodniu jak u siebie, nie
tylko ze względu na współbraci, ale też
dlatego, że akurat mieliśmy tego dnia
brazylijskie upały.

Przebywając w Kodniu biskup Jan odprawił Mszę św. przed cudownym obrazem,
dziękując za 30 lat życia zakonnego i
zawierzając swą posługę Madonnie Kodeńskiej, czego wyrazem było złożenie u

Warto nadmienić, że w Episkopacie Brazylijskim, liczącym 300 biskupów, jest 7
Pasterzy pochodzenia Polskiego.
Za: Biuletyn Sanktuarium M.B. Kodeńskiej

________________________________________________________________________________________________________

– Bardzo się cieszymy z tak ochoczej odpowiedzi na nasze zaproszenie – mówi Łukasz Serwiński z fundacji. – W tym roku formularz zgłoszeniowy przesłało 330 osób, czyli znacznie więcej niż
rok temu. Przyjechali do nas pasjonaci śpiewu liturgicznego z
całej Polski: od Szczecina po Przemyśl. Mamy też wielu uczestników z Małopolski oraz kilka osób z Białorusi, Litwy i Słowacji –
dodaje.

DOMINIKANSKIE WARSZTATATY MUZYKI NIEZWYKŁEJ
Ponad 300 osób przyjechało do krakowskiego Klasztoru oo. Dominikanów, aby wziąć udział w tygodniowych Warsztatach Muzyki Niezwykłej. Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny,
która organizuje wydarzenie już po raz trzeci, przewidziała jak
zwykle wiele śpiewu i modlitwy, ale także bogaty program kulturalny.

– Szczególnie zadowoleni jesteśmy w tym roku z programu wieczornych wydarzeń religijnych i kulturalnych – zaznacza o. Tomasz Grabowski OP, prezes fundacji i pomysłodawca inicjatywy.–
Warsztaty Muzyki Niezwykłej to tak naprawdę także rekolekcje –
zaznaczył o. Grabowski w kazaniu podczas Mszy w pierwszym
dniu. Dlatego uczestnicy warsztatów codziennie biorą udział w
dwóch blokach zajęć – rano w podziale na sekcje, a po południu
wspólnych. Oprócz tego wspólnie celebrują Mszę św. i modlitwę
poranną oraz wieczorną.
Za: www.dominikanie.pl

Na co dzień cichy, XIII-wieczny klasztor, będący domem ponad
stu zakonników, tradycyjnie już w sierpniu rozbrzmiewa mieszanką utworów, ćwiczonych przez różne grupy. Zaraz po wejściu
do zabytkowych krużganków można usłyszeć jednocześnie –
choć z różnych stron – chorał gregoriański, śpiew w różnych
głosach, wskazówki na temat prowadzenia scholi oraz odtwarzane utwory Adele czy Skyfall, wykorzystywane przy zajęciach rytmicznych.

________________________________________________________________________________________________________

PREZYDENT ODWIEDZA OSOBY KONSEKROWANE
CYSTERSÓW W JĘDRZEJOWIE
Zaledwie cztery dni po objęciu urzędu,
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złożył wizytę w naszym archiopactwie. W miejscu – jak sam powiedział – zakorzenionym w historię losów
Polski. Prezydent spotkał się z mnichami,
modlił się przy relikwiach bł. Wincentego
Kadłubka oraz zasiadł z nami do południowego posiłku.
Prezydencka wizyta w najstarszym opactwie cysterskim w Polsce trwała trochę
ponad dwie godziny. Na placu kościelnym
zgromadzili się liczni mieszkańcy miasta i
goście. Pan Prezydent został – jak nakazuje Reguła – przyjęty w kościele, tam też się
modlił oraz spotkał z mnichami. Następnie on i zaproszeni goście zapoznali się z
dziejami kościoła i klasztoru, oraz wysłuchali krótkiego koncertu organowego.
Podczas pobytu w kościele Prezydent
nawiedził kaplicę bł. Wincentego Kadłubka – Ojca Kultury Polskiej – jak powiedział
o nim św. Jan Paweł II – oraz uczcił relikwie Mistrza Wincentego. Następnie

zwiedził klasztor oraz zasiadł z mnichami i
gośćmi do południowego posiłku. Po
obiedzie Prezydent udał się do jędrzejowskiego parku miejskiego na spotkanie z
mieszkańcami miasta.

będąc zawsze przy bijącym źródle, kierując się w swym powołaniu wezwaniem
„Ora et labora” są dla mnie przykładem
wiernej służby Bogu i Ojczyźnie.
Za: www.jedrzejow.cystersi.pl

WSPÓLNOTĘ S. CHMIELEWSKIEJ
Nie, nie była to wizyta „pobożna”. Z naszego punktu widzenia jednak nasi ludzie
to właśnie VIP-y. Inaczej, po co byśmy
razem z nimi żyli? Jak szaleć, to w dobrym
towarzystwie – pisze na swoim blogu o
wizycie prezydenta Andrzeja Dudy siostra
Małgorzata Chmielewska.

W Księdze pamiątkowej Pan Prezydent
Andrzej Duda zapisał między innymi takie
słowa:
Jedna z pierwszych moich wizyt jako
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
pozwala mi sięgnąć do źródeł. Cystersi
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– A było tak: od kilku dni przygotowania,
czyli najpierw koncepcja, że na podwórku
w Zochcinie. Rozwieszone były siatki
ochronne na całej powierzchni, żeby choć
trochę osłonić od słońca, Cezary gnał z
Warszawy z namiotami i….panowie z
BOR-u zaniemówili na widok zbiorników z
gazem, co stoją przy domach. Tego nie
wzięliśmy pod uwagę, bośmy przyzwyczajeni. Są oczywiście legalne i legalizowane, ale ….licho nie śpi. I w piątek wieczór zaczęliśmy szykować podwórko
przed przetwórnią. Chłopaki w sobotę
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przerzucili tony pustaków tam gromadzonych na liczne budowy. Zajęło im to
10 godzin w upale – czytamy na blogu.

serwetek na stole i pomyliły kolejność
podawania, ale nic to. W trakcie kawy
rozmowa była robocza – dodaje.

– Pan Prezydent przyjechał punktualnie,
nasz zespół śpiewał, prezenty wręczone
zostały, a jakże i przemówionka były dwa.
Najpierw Prezydent, potem ja. Po czym
każdy chciał uścisnąć rękę i konieczne
zdjęcia, co rzecz jasna chwilę dobrą trwało. W końcu nie co dzień ma się Prezydenta RP na podwórku w Zochcinie – relacjonuje na swoim blogu siostra.
– Potem kawa i ciasto już tylko w pięć
osób, a publiczność zabawiana była w
międzyczasie przez naszych grajków.
Nawet tańce były. Kelnerki czyli Dorotka i
Marcysia z wrażenia zapomniały położyć

– Poganiany przez swoich współpracowników Prezydent pozował jeszcze to setek
zdjęć i selfie, podchodził do osób niepeł-

nosprawnych, żeby wreszcie dotrzeć do
limuzyny chyba w stanie dużego zmęczenia. Upał, co każdy w tym kraju wie, niebotyczny. Limuzyna na szczęście klimatyzowana. Melduję, że odjechał cały i zdrowy i za dalsze Jego losy Wspólnota nie
ponosi odpowiedzialności. Myśmy odebrali i oddali w dobrym stanie – pisze
przełożona Wspólnoty „Chleb Życia”.
– Gdyby jutro nam ogłoszono, że pojutrze
zawita Papież, to byśmy chyba się już nie
dali rady ruszyć. No, może jakby temperatura spadła. Zatem luzik przez chwilę –
podsumowuje żartobliwie siostra Małgorzata
Za: www.deon.pl

\

Zaproszenie

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KWPZM DO ZAKONNIKÓW
O. Janusz Sok CSsR zwrócił się ponownie do wszystkich zakonnikow w sprawie pielgrzymki na Jasną Górę w dniu 26 września
2015 r. Przypomnijmy, że w połowie czerwca Przewodniczący
Konferencji przełożonych wyższych M. Leticja Niemczura i O.
Janusz Sok wystosowali do zakonnic i zakonników list dotyczący
wspólnych obchodów Wspomnienia męczenników życia konsekrowanego, które w całym Kościele będzie obchodzone 26 września. Przełożeni wyżsi postanowili, iż w Polsce uroczystości zostaną zorganizowane na Jasnej Górze.

wielką prośbą byście to wydarzenie potraktowali bardzo
priorytetowo i zechcieli zorganizować dla swoich wspólnot oraz wiernych z Wami związanych pielgrzymkę autokarową na Jasna Górę

List był zaproszeniem do wszystkich osób konsekrowanych w
Polsce, aby przybyły w ten dzień (26 września) na Jasną Gorę
wraz z grupami pielgrzymów świeckich, związanych duszpastersko ze wspólnotami zakonnymi. Uroczystościom będzie przewodniczył Nuncjusz Apostolski abp Celestino Migliore.

Piszę do Was te słowa we wspomnienie Św. Maksymiliana i
w przeddzień uroczystości Wniebowzięcia Maryi. Święty z
Auschwitz przekonuje nas, że właściwą drogą wzrastania
w powołaniu zakonnym jest powierzenie swego życia
Maryi. Zróbmy to wspólnie z naszymi świętymi poprzednikami w powołaniu, których chcemy spotkać na Jasnej
Górze 26 września.

Jest to jedyne wydarzenie ciągu całego Roku Życia Konsekrowanego w Polsce, na które są zaproszone wszystkie
osoby konsekrowane. Zmobilizujmy się więc!

***

Drodzy Współbracia!
Zbliża się termin pielgrzymki na Jasna Górę osób życia
konsekrowanego oraz wiernych związanych z kościołami
zakonnymi. Przypomnę, że nasze spotkanie odbędzie się
26 września - w dniu, który został ogłoszony Wspomnieniem świętych i męczenników życia konsekrowanego.

Niech nas wszystkich nieustannie prowadzi Duch Święty i
niech czuwają nad nami nasi święci i błogosławieni
Współbracia.
O. Janusz Sok CSsR
Przewodniczący KWPZM

W połowie czerwca otrzymaliście zaproszenie do zorganizowania tych pielgrzymek. Dzisiaj przychodzę do was z
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Wiadomości zagraniczne

FRANCISZEK O ŚWIADECTWIE BRATA ROGERA Z TAIZE
Znaczenie świadectwa życia Brata Rogera
w setną rocznicę jego urodzin, dziesiątą
tragicznej śmierci, a także 75-lecie przybycia do Taizé podkreślił Papież Franciszek. Jego przesłanie odczytał tam w
niedzielę podczas popołudniowego spotkania w ogrodzie braci przewodniczący
Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności
Chrześcijan, kard. Kurt Koch.

pozornie się nie liczą. „Swoją obecnością i
obecnością swoich braci ukazał on, że
modlitwa łączy się ściśle z ludzką solidarnością” – napisał Ojciec Święty. Dziękując
Bogu za życie Brata Rogera, życzył braciom z Taizé, aby wzorem swego założyciela zawsze dawali wyraźne świadectwo
o Chrystusie zmartwychwstałym i zachęcie Brata Rogera, by decydowali się miłować.

Papież przypomniał, że jego poprzednik
Benedykt XVI określił Brata Rogera mianem „niestrudzonego świadka Ewangelii
pokoju i pojednania, pobudzonego
ogniem ekumenizmu świętości”. To właśnie ten ogień sprawił, iż utworzył on
wspólnotę odgrywającą niezmiernie
ważną rolę w budowaniu mostów między
chrześcijanami.

Rogera, a także za pierwszych braci, którzy do niego dołączyli. Prosił, aby natchnieniem był dla nas jego ekumenizm
świętości.
– Ześlij na nas Twojego Ducha Świętego,
abyśmy i my byli świadkami pojednania w
naszym codziennym życiu. Uczyń nas
twórcami jedności między chrześcijanami,
kiedy się dzielą, daj nam nieść pokój ludziom, kiedy się spierają. Naucz nas, jak
żyć w solidarności z najuboższymi, z tymi,
którzy są blisko, i z tymi, którzy są daleko –
powiedział brat Alois.
17 sierpnia większość delegacji opuściła
już Taizé. Pozostali jedynie przedstawiciele Kościołów zielonoświątkowych i ewangelikalnych, którzy pragną w tych dniach
więcej czasu poświęcić na modlitwę i
rozmowy o perspektywach jedności.
Przybyła też kolejna grupa ponad 3 tys.
młodych, która rozpoczęła tygodniowy
cykl refleksji i modlitwy. Za: www.deon.pl

Franciszek podkreślił, że Brat Roger był
otwarty na skarby tradycji różnych Kościołów, czerpiąc ze źródeł chrześcijaństwa, i
W niedzielę, podczas prostej modlitwy
potrafił towarzyszyć młodym w ich popopołudniowej,
obecny
przełożony
szukiwaniach duchowych. Kochał też
Wspólnoty, brat Alois, dziękował za Brata
ubogich, wydziedziczonych, tych, którzy
____________________________________________________________________________________________________________________

gie i gdzie miała miejsce wymiana między cywilizacjami Zachodu
i Wschodu. Dlatego mam nadzieję, że jest możliwe stworzyć
mosty między wspólnotami chrześcijańskimi żyjącymi tutaj, a
tymi, które są w Turcji. Tak jak to robił św. Paweł, który łączył tak
różne wspólnoty kościelne Wschodu i Zachodu. Przede wszystkim powinniśmy prosić jedynego Boga, aby ustrzegł nas od podziałów, wojen i fundamentalizmu. Jestem przekonany, że przeważająca część ludzkości nie zgadza się ani na przemoc, ani na
fundamentalizm – powiedział o. Paolo Bizzeti.

JEZUITA WIKARIUSZEM APOSTOLSKIM W TURCJI
Nowym wikariuszem apostolskim Anatolii w Turcji Ojciec Święty
mianował włoskiego jezuitę o. Paolo Bizzetiego, wynosząc go
równocześnie do godności biskupiej. Ma on 67 lat. Urodził się we
Florencji, a w ostatnim czasie kierował Centrum „Antonianum” w
Padwie, zajmującym się formacją laikatu. Jezuita jest także specjalistą w sprawach Bliskiego Wschodu i założył kilka organizacji
zajmujących się działalnością na rzecz tej części świata. Nowy
wikariusz apostolski przypomniał, że Kościół w Turcji jest bardzo
mały, ale silny wiarą, mimo niełatwych warunków, w jakich przyszło mu żyć:

Dodajmy, że o. Bizzetti jest bezpośrednim następcą zamordowanego 5 lat temu przez muzułmańskiego kierowcę bp. Luigiego
Padovese. Przez cały ten czas wikariatem apostolskim Anatolii
zarządzał administrator apostolski.
Za: www.jezuici.pl

– Turcja ma wielkie tradycje tolerancji i pluralizmu religijnego.
Można powiedzieć, że to kraj ,w którym spotykały się różne reli____________________________________________________________________________________________________________________

dóbr, młodzież i powołania, świeccy
współpracownicy, formacja, wizyta kanoniczna, dzieła mareliańskie, kurs duchowości.

JÓZEFICI OBRADUJĄ NA FILIPINACH
W dniach od 12 do 19 sierpnia, na Filipinach odbywa się Rada Zgromadzenia
Oblatów św. Józefa.

Spotkanie odbywa się przed ważnymi dla
Zgromadzenia Oblatów św. Józefa wydarzeniami. W tym roku józefici obchodzą
obchodzą 100 lat swojej obecności na
Filipinach. W dniach 21- 29. 08. odbywać
się będą dwa międzynarodowe Kongresy
– II poświęcony duszpasterstwu młodzieżowemu, i IV Kongres poświęcony duszpasterstwu szkolnemu józeficko – mareliańskiemu.

Na spotkaniu są obecni : Zarząd Generalny z Przełożonym O. Michele Piscopo,
Prowincjałowie i Delegaci Prowincji z
całego świata, byli przełożeni Generalni,
oraz s. Denia, Przełożona Generalna Oblatek św. Józefa. Mottem wiodącym spotkania jest : „Jesteśmy jedną rodziną”.

Otwierając Radę, Przełożony Generalny
zaproponował by w tych dniach w zespołach pochylić się nad współczesnymi
wyzwaniami: wspólnota osób i wspólnota
____________________________________________________________________________________________________________________
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Centralna Msza święta była kulminacją dwudniowego pielgrzymowania do Pariacoto dla wielu wiernych, którzy spędzili ten
czas na modlitwie, spotkaniach po latach, wspomnieniach i…
przygotowaniach do beatyfikacji. Jednym z ważnych „narzędzi”
tych przygotowań jest grupa misyjna utworzona z zakonników,
sióstr zakonnych i osób świeckich, która została posłana na zakończenie Eucharystii do wszystkich zakątków misji Pariacoto, by
podjąć posługę animacji i ewangelizacji miejscowej ludności. Ta
misja ma miejsce właśnie w tych dniach.

PARIACOTO: ROCZNICA PEŁNA WDZIĘCZNOŚCI
Jak co roku, w dniach 8 i 9 sierpnia w peruwiańskim Pariacoto
odbyły się celebracje rocznicy męczeństwa ojców Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego. Tegoroczne pielgrzymowanie miało charakter dziękczynny, co związane jest z dekretem
Ojca świętego Franciszka o beatyfikacji Sług Bożych przewidzianej na 5 grudnia w siedzibie diecezji Chimbote.

Wśród przybyłych pielgrzymów, oprócz bpa. Luisa Bambarena –
emerytowanego biskupa miejscowej diecezji, należy wymienić o.
Carlosa Trovarelli – Asystenta Generalnego dla Ameryki Łacińskiej
Zakonu, o. Piotra Stanisławczyka – wikariusza krakowskiej prowincji franciszkanów, o. Piotra Bielenina – definitora tejże prowincji, kapłanów i siostry zakonne posługujących w diecezji
Chimbote oraz ok. 1 500 pielgrzymów z Limy, Chimbote, Casma,
Huarmey i Trujillo.
Dokumentacją celebracji zajmowała się ekipa Telewizji Polskiej,
która przygotowuje film dokumentalny o męczeństwie o. Michała
i Tomaszka i o posłudze franciszkanów w Pariacoto. Reżyserem
filmu jest pan Krzysztof Tadej. Ekipa miała co dokumentować,
ponieważ atmosfera dziękczynienia, modlitwy, braterstwa i radości była bardzo odczuwalna i należy usilnie prosić Boga, by Duch
obecny w tych dniach wypełniał i ożywiał miejsca i relacje, które
będą ważne w przygotowaniach do beatyfikacji.
Bp. Luis Bambaren w swojej homilii przypomniał niektóre fakty z
historii zakładania misji w Pariacoto wraz z franciszkanami z Krakowa oraz podzielił się swoją radością nie tylko z beatyfikacji, ale
również z obecności dużej grupy młodzieży, która uczestniczyła
w uroczystościach. Udzielił też głosu o. Jarkowi Wysoczańskiemu,
Asystentowi Generalnemu do Spraw Misji, który współtworzył
pierwszą wspólnotę franciszkańską w Pariacoto wraz z męczennikami. Szczególną owację wzbudziły słowa, w których zapewnił
mieszkańców Pariacoto, że to oni właśnie uczynili ich, jako misjonarzy, szczęśliwymi, i że to oni dali im wiele radości i byli natchnieniem do prowadzenia misji w sposób, który dał owoc w
postaci męczeństwa dwóch z braci.

Najbardziej radosnym momentem było wspólne odśpiewanie
hymnu beatyfikacji. Ponieważ melodia hymnu szybko „wpada w
ucho” (do pobrania na www.beatificacionchimbote.org) pielgrzymi natychmiast włączyli się do wspólnego śpiewu i wszyscy
przeżyliśmy niezapomniane chwile. Pan został uwielbiony w
naszym śpiewie.
Jako wspólnota z Pariacoto dziękujemy wszystkim, którzy towarzyszyli nam swoimi modlitwami z Polski i prosimy o dalsze
wsparcie w najbliższych miesiącach przygotowań do beatyfikacji.
Fr. Jacek Lisowski – Pariacoto
Za: www.franciszkanie.pl

____________________________________________________________________________________________________________________

JEZUICCY MISJONARZE NAGRODZENI
Dwóch jezuickich misjonarzy otrzymało
prestiżową nagrodę Mahaputera przyznawaną przez prezydenta Indonezji:
Niemiec o. Franz Magnis-Suseno i pośmiertnie pochodzący z Holandii, o. Peter
Joseph Zoetmulder.

Zmarły w 1995 roku o. Zoetmulder był
pionierem badań nad klasyczną literaturą
Jawy i antycznymi tradycjami językowymi
tej indonezyjskiej wyspy. O. Franz Magnis
zasłynął swoimi książkami z dziedziny
etyki, w których zachęcał Indonezyjczyków do pracy na rzecz dobra wspólnego.
Jego teksty są używane w miejscowych
szkołach w ramach zajęć o kulturze i
współczesnych problemach społecznopolitycznych.
Za: Radio watykańskie

skim stanie Imo. Do zabójstwa ks. Dennisa
Osuagwu doszło w niedzielę na ustronnej
drodze prowadzącej przez busz.
Pracował on na stanowej politechnice.
Chociaż policja odzyskała samochód,
którym poruszał się zakonnik, dotąd nikogo nie aresztowano.
Miejscowi funkcjonariusze jako potencjalną przyczynę tej zbrodni wskazują na
trwający od pewnego czasu konflikt na
uczelni. Sugerują też, że klaretyn wpadł w
zasadzkę morderców, którzy obserwowali
go wcześniej i zaplanowali morderstwa.
ac/ rv, fides, il sismografo, information
Nigeria
Za: Radio watykańskie

Wyróżnienie Mahaputera jest zazwyczaj
przyznawane obywatelom Indonezji,
którzy w znaczący sposób przyczynili się
do rozwoju tego największego na świecie
W NIGERII ZAMORDOWANO KLARETYNA
muzułmańskiego kraju. W tym roku odstąpiono od tej zasady i nagrodę przyKapłan ze zgromadzenia klaretynów
znano obcokrajowcom.
został brutalnie zamordowany w nigeryj___________________________________________________________________________________________________________

młodzi ludzie podczas Eucharystii, wspólnej modlitwy, konferencji i pracy w grupach dawali świadectwo swojej wiary.

REJS Z MARYJĄ I FRANCISZKIEM

Konferencje głoszone przez prowadzących spotkanie saletynów
miały na celu pogłębienie tematu nawrócenia, o którym mówi
Maryja w La Salette. Młodzież odkrywała, jak ważne jest pojednanie z Bogiem i drugim człowiekiem oraz modliła się o pokój i
jedność dla świata. 1 sierpnia młodzi uczestniczyli w Eucharystii,

Dobiegło końca IV Europejskie Spotkanie Młodzieży Saletyńskiej (Rencontre Européenne de Jeunes Salettines). Tym razem odbywało się ono
w Salmacie we Włoszech w dniach 30 lipca – 4 sierpnia. Przez tydzień
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którą odprawiali m.in. ks. Celeste Cerroni MS, obchodzący w tym
roku 50-lecie kapłaństwa oraz ks. Roman Wcisło MS, świętujący
25 lat kapłaństwa.

św. Klary oraz uczestniczyli w uroczystej Mszy św. w bazylice
Matki Bożej Anielskiej z okazji odpustu Porcjunkuli.
Podczas REJS-u nie zabrakło chwil odpoczynku i zabawy: młodzi
rozegrali miniturnieje gier zespołowych, a także uczestniczyli w
biegu na orientację. Tygodniowe święto młodych było okazją, by
mimo barier językowych zawrzeć przyjaźnie i odkrywać znaczenie wspólnoty chrześcijańskiej.
W spotkaniu wzięło udział 67 młodych ludzi z Anglii, Francji,
Hiszpanii, Polski, Włoch i Ukrainy. Gościem REJS był generał
zgromadzenia ks. Silvano Marisa MS. Obecny był także wikariusz
prowincjalny z Polski ks. Piotr Ciepłak MS. Odpowiedzialnym za
organizację spotkania był asystent generalny ks. Henryk Przeździecki MS. Następne spotkanie odbędzie się w lipcu 2016 roku w
Polsce.
Za: www.saletyni.pl

2 sierpnia młodzi wyruszyli w pielgrzymce do Asyżu. Zwiedzili
miasto, miejsca związane z życiem i działalnością św. Franciszka i
____________________________________________________________________________________________________________________

SPOTKANIE REDEMPTORYSTEK

W DOMU MACIERZYSTYM
Pierwsze w historii spotkanie redemptorystek, które w ciągu ostatnich sześciu lat
złożyły profesję zakonną, miało miejsce w
macierzystym klasztorze zakonu w Scala
(Salerno) od 27 lipca do 3 sierpnia.
W spotkaniu wzięło udział 18 sióstr z 10
wspólnot Zakonu Sióstr Redemptorystek
(OSsR), znajdujących się w różnych krajach na pięciu kontynentach.
Obecny był również Przełożony Generalny Zgromadzenia Redemptorystów o.
Michael Brehl CSsR, który przedstawił
aktualną sytuację Zakonu Redemptorystek. W tłumaczeniu na języki włoski,
angielski i francuski pomagali o. Joao
Pedro Fernandes CSsR, radny generalny i
o. Piotr Chyła CSsR, dyrektor Centrum
Duchowości CSsR w Rzymie.
Tematem spotkania były słowa papieża
Franciszka z listu do osób konsekrowanych na Rok Życia Konsekrowanego:
spojrzeć w przeszłość z wdzięcznością,

przeżywać teraźniejszość z pasją i patrzeć
w przyszłość z nadzieją.
Siostry przedstawiły prezentacje powerpoint na temat historii swoich wspólnot
oraz obecnie realizowanego charyzmatu.
O. Alfonso Amarante, profesor Akademii
Alfonsjańskiej w Rzymie, wygłosił wykład
na temat nadziei w życiu konsekrowanym
dzisiaj. S. Imma De Stefano, przełożona
wspólnoty w Scala i s. Ewa Dobrzelecka z
Bielska-Białej przedstawiły kilka aspektów
duchowości Marii Celeste Crostarosy
(1696-1755) – założycielki Zakonu Redemptorystek.

Uczestniczki miały też okazję pielgrzymować do miejsc związanych z historią

Zakonu Redemptorystek i Zgromadzenia
Redemptorystów, jak miasteczka Święta
Agata Gotów i Foggia, gdzie znajduje się
grób założycielki. Spotkania z innymi
wspólnotami i miejscami dla nas świętymi
były inspirujące i budziły wdzięczność za
przeszłość, a także nadzieję na przyszłość,
zwłaszcza w kontekście oczekiwanej
wkrótce beatyfikacji M. Celeste Crostarosy.
O. Generał M. Brehl przewodniczył Mszy
św. w dniu 1 sierpnia, w uroczystość św.
Alfonsa Liguoriego, celebrowanej w grocie w Scala, gdzie nasz Święty często
kontemplował obecność Matki Bożej.
Piękne celebracje w różnych językach,
dobrze przygotowane homilie, modlitwy
ze wspólnotą mniszek w Scala i spotkania
z ważnymi miejscami pomogły siostrom
pogłębić wiarę, lepiej poznać się wzajemnie i dzielić się nadzieją. Spotkanie to
pomogło wzrastać w poczuciu przynależności do wielkiej rodziny redemptorystowskiej i uświadomić sobie, że przyszłość Zakonu Redemptorystek zależy od
młodych sióstr, które poniosą charyzmat
w następne pokolenia.
Za: www.redemptor.pl

Zapowiedzi wydarzeń

PRZYPOMNIENIE O II KONGRESIE MŁODYCH OSÓB KONSEKROWANYCH NA JASNEJ GÓRZE
Powoli kończą się wakacje i zaczynamy
myśleć o wydarzeniach powakacyjnych.
Najważniejszym dla osób konsekrowanych nędzie wrześniowe spotkanie na
Jasnej Górze. O pielgrzymce przypomina
list o. Janusza Soka. W tym miejascu przypominamy informacje o II Kongresie
Młodych Osób Konsekrowanych.
W związku z trwającymi przygotowaniami do II Kongresu Młodych Osób Konsekrowanych pragniemy podzielić się rado-

sną informacją o planowanych oraz już
podjętych działaniach. Informacja ta
została również przekazana do wszystkich
Zgromadzeń Męskich i Żeńskich.
1. Kongres odbędzie się w dniach od 23
do 26 września 2015 r. na Jasnej Górze –
równolegle do spotkania młodych osób
konsekrowanych z całego świata w Rzymie.
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2. Organizowane spotkania i podejmowane zagadnienia będą skupione wokół
hasła: „RADOŚĆ KONSEKRACJI”, któremu
towarzyszyć będzie biblijne motto „ …
aby radość Moja w was była i aby radość
wasza była pełna” (J 15, 11).
3. Spotkanie rozpoczyna się w środę późnym popołudniem a zakończy obiadem w
sobotę.

1-17 sierpnia 2015

Biuletyn Tygodniowy CiZ

33/2015 (338)

______________________________________________________________________________________________
4. Program spotkania przewiduje wspólną
Eucharystię, Modlitwę Liturgią Godzin,
konferencje i spotkania w grupach. Nie
zabraknie też okazji by podzielić się świadectwem i wymienić doświadczeniem.
5. Zaproszeni na poszczególne dni prelegenci zostali poproszeni o wprowadzenie
uczestników kongresu w tematykę:
Dzień pierwszy – Bogactwo charyzmatów życia konsekrowanego;
Dzień drugi – Źródła rodności w życiu
konsekrowanym;
Dzień trzeci – Kryzys w życiu konsekrowanym;
Dzień czwarty – Świadectwo osoby konsekrowanej.
6. 26 września - w łączności z całym Kościołem - pragniemy przeżywać również
jako dzień „wspomnienia świętych i męczenników życia konsekrowanego”. Wyznaczona intencja wpisuje się w zaplanowany program ostatniego dnia Kongresu,
który skupiony jest wokół tematyki świadectwa.
7. W najbliższym czasie zostanie przekazany list do Ojca Świętego Franciszka – z
prośbą o błogosławieństwo dla wszystkich młodych konsekrowanych z Polski (w
tym uczestników Kongresu).

nia. Wszystkie prace konkursowe można
zobaczyć na stronie internetowej.
9. Na potrzeby Kongresu została utworzona strona internetowa zawierająca
dokładne informacje na temat spotkania.
Planowane jest również jej bieżące aktualizowanie - również w czasie trwania Kongresu. Zapraszamy do zapoznania się z
treścią strony oraz zachęcenia młodych
członków instytutu do jej odwiedzenia.
www.mlodzikonsekrowani.pl
8. Został rozstrzygnięty konkurs na LOGO
Kongresu - Zwycięski projekt, nadesłany
przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety III
Zakonu Regularnego Św. Franciszka w
Cieszynie, wyłoniono spośród 20 zgłoszonych prac. Będzie on używany jako logo
na wszystkich oficjalnych materiałach
kongresowych (druki, gadżety, strona
internetowa i serwisy społecznościowe,
itd.). W ramach konkursu wyróżniono
także prace nadesłane przez: s. Annę
Tyckun – Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, s. M. Magdalenę Goral – Uczennice Boskiego Mistrza
oraz s. Anielę Pituła – Zgromadzenie
Sióstr Opatrzności Bożej. Prace wyróżnione zostaną wykorzystane m.in. w oficjalnej kongresowej broszurze, jaką otrzymają
wszyscy
uczestnicy
wydarze-

Bardzo zależny nam, aby w organizację
Kongresu - szczególnie przez tworzenie
atmosfery wspólnego, radosnego uwielbienia i dziękczynienia Bogu za dar powołania - zaangażowała się jak największa liczba młodych osób konsekrowanych. Dlatego od niedawna istnieje możliwość tworzenia społeczności młodych
osób konsekrowanych przez takie portale
jak:
Google+ Nazwa: Mlodzi
Konsekrowani
link: https://plus.google.com/u/0/115570
565007201197910/posts/p/pub )
Facebook : Facebook.com/konsekrowani
Tweeter: Mlodzi
Konsekrowani Adres:
twitter.com/Konsekrowani
Z darem modlitwy - s. Monika Duda

Witryna tygodnia

JÓZEFICI MÓWIĄ O SWOIM POSŁANNICTWIE
Oblaci Sw. Józefa w Polsce są od 1980r.
Obecnie pracujemy w 4 domach, w których pracuje 9 księży, 2 braci zakonnych
po ślubach wieczystych, 3 braci będących
w formacji. 7 księży pracuje z Prowicncjach we Włoszech, w Boliwii i Stanach
Zjednoczonych Ameryki.

d. tworzenie grup współpracowników
świeckich mareliańskich, którzy pomagają
w podejmowanych zadań duszpasterskich – formacja młodzieży, grupy ewangelizacyjne, świetlice i oratoria, działalność charytatywna, pozyskiwanie i wydawanie żywności.

Wielu księży wywodzących się z Polski
obecnie pracuje w wielu diecezjach w
Polsce i poza granicami. W każdym domu
gdzie mieszkają i pracują józefici realizowane są główne cele Zgromadzenia
a. szerzony jest kult św. Józefa i św. Józefa
Marello;
b. podejmowana jest praca na rzecz dzieci i młodzieży: katechizacja w szkołach i
przedszkolach, opieka duszpasterska nad
szkołą podstawową, prowadzone są oratoria i schole przy parafiach, formacja
ministrantów, młodzieży przygotowującej
się do sakramentów, grupy modlitewne
typu OAZA;

Główne problemy w polskiej Prowincji to
brak powołań. Związane to jest z kryzysem rodziny, minimalną liczbą dzieci w
rodzinach. Oraz ogromnym rozwojem
technologicznym, który pociąga młodych,
sprawiając że nie myślą jeszcze o swojej
przyszłości.Te problemy utrudniają życie
zakonne i prace duszpasterskie, ale są też
wyzwaniem do poszukiwań nowych
rozwiązań i zwiększają zawierzenie Bogu
swojego życia i działalności.
Za: www.jozefici.pl

c. pomoc księżom diecezjalnym, prowadzenie rekolekcji, zastępstwa w parafiach,
pomoc z spowiedziach, odwiedzinach
duszpasterskich;
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Odeszli do Pana

ŚP. S. ANETA KUNEGUNDA URBAŃSKA (1929-2015), Honoratka
S. Aneta od Nawiedzenia Najświętszej
Maryi Panny – Kunegunda Urbańska
córka Stanisława i Władysławy z d. Łukiewskiej, ur. się 16 maja 1929 r. w miejscowości Działyń – Golub, w diecezji
włocławskiej.
Do Zgromadzenia została przyjęta 20
października 1948 r. Nowicjat rozpoczęła
2 lipca 1949 r. Pierwszą profesję złożyła 16
grudnia 1950 r., a śluby wieczyste 29
sierpnia 1956 r. Na pierwszą placówkę po
ukończeniu nowicjatu wyjechała do Częstochowy. Pracowała najpierw w księgarni „Przezorność”, a później w kancelarii w
Domu Pomocy Społecznej Caritas przy ul.
Ogrodowej 35. Kolejną placówka s. Anety
był dom w Łodzi przy ul. Lokatorskiej 12 i

praca w charakterze nauczycielki w
przedszkolu. Po pięciu latach wyjechała
do Żyrardowa i w roku szkolnym 1958/59
dojeżdżała do Warszawy na kurs katechetyczny. Po jego ukończeniu podjęła pracę
w Państwowym Przedszkolu nr 5 w Sosnowcu, a zamieszkała w domu w Będzinie przy ul. Kościuszki 6. W tym Przedszkolu pracowała najpierw jako nauczycielka, a po 10 latach została jego dyrektorką. We wrześniu 1987 r. podjęła obowiązki przełożonej w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Częstochowskiej w Krakowie i pracowała równocześnie jako sekretarka.
Po przeniesieniu siedziby tegoż Seminarium – z Krakowa do Częstochowy Siostry,

a wśród nich i s. Aneta, nadal w nim pracowały. W 1997 r. w październiku, po
zakończeniu trzeciej kadencji przełożeńskiej, zamieszkała w domu przy ul. Lokatorskiej 12 w Łodzi. Przez kilka lat pomagała miejscowej przełożonej jako jej zastępczyni i zajmowała się kaplicą. Ostatnie miesiące naznaczone były chorobą,
którą znosiła z poddaniem się woli Bożej.
Zmarła 14 sierpnia 2015 r. o godz. 8.15 w
domu przy ul. Lokatorskiej w Łodzi. Przeżyła 86 lat, w Zgromadzeniu 67 lat. Msza
św. pogrzebowa zostanie odprawiona we
wtorek 18 sierpnia w kaplicy na cmentarzu św. Franciszka, przy ul. Rzgowskiej w
Łodzi. Prosimy o modlitwę za zmarłą
naszą Siostrę.
Za: www.archiczest.pl

ŚP. KS. JÓZEF NAWARA (1933-2015) SDB
13 sierpnia 2015 roku odszedł do Pana
śp. ks. Józef Nawara SDB – w 82. roku
życia, 64. roku ślubów zakonnych i 56.
kapłaństwa.

Ceremonie pogrzebowe rozpoczną się
18 sierpnia 2015 roku o godz. 11.00
Mszą św. w kościele pw. św. Jana Bosko
w Lubinie. Ciąg dalszy ceremonii o
godz. 12.30 na starym cmentarzu w
Lubinie.

Ks. Józef urodził się 21 grudnia 1933 r. w
Prusach k/Krakowa. Nowicjat odbył w
Kopcu w latach 1950/1951 i tam 5
sierpnia 1951 r. złożył pierwszą profesję
zakonną. Święcenia prezbiteratu otrzymał z rąk bpa Karola Wojtyły 20 czerwca
1959 r. w Oświęcimiu.

Polecamy zmarłego ks. Józefa modlitwie
całej Rodziny Salezjańskiej.
Za: www.salezjanie.pl

ŚP. O. JÓZEF PACUSZKA (1944-2015) CP
Dnia 14 sierpnia odbył się w Łodzi w parafii Matki Bożej Bolesnej, pogrzeb śp. o.
Józefa Pacuszki. Mszy świętej i okolicznościowe kazanie wygłosił o. Prowincjał
Waldemar Linke, przy asyście wielu
współbraci z naszych domów zakonnych.

O. Józef Pacuszka odszedł rano, 11 sierpnia w wieku 71 lat, w ostatnim czasie
długo chorował i przebywał w domu
zakonnym w Łodzi w naszej infirmerii.
Urodził się w 1944 roku w Jaworach, profesję zakonną złożył w 1969 roku a świę-
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cenia kapłańskie otrzymał w 1975 roku.
Przebywał w naszych różnych klasztorach
(Przasnysz, Rawa, Sadowie i Łódź), posługiwał głównie jako ceniony spowiednik w
kościołach przyklasztornych.
Za:
www.passio.info.pl

