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IV KRAJOWY KONGRES MISYJNY
Komisja Episkopatu Polski oraz Papieskie Dzieła Misyjne zorganizowały w dniach 12-14 czerwca 2015 r. IV Krajowy Kongres Misyjny,
w którym uczestniczył między inymi Kard. Fernando Filoni, prefekt
Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów oraz liczni biskupi, misjonarki, misjonarze i przedstawiciele wszystkich środowisk
misyjnych w Polsce.
Aby Kościół w Polsce żył radością przepowiadania Ewangelii - to
przesłanie, jakie prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów kard.
Fernando Filoni przekazał uczestnikom IV Krajowego Kongresu
Misyjnego, który w dniach 12-14 czerwca odbywał się w Warszawie. To było wielkie święto misji - podkreślają jego organizatorzy i uczestnicy. Towarzyszyły mu też symbole Światowych Dni
Młodzieży - krzyż i ikona Salus Populi Romani.
W programie trzydniowego kongresu przewidziano czas zarówno
na refleksję naukową jak też spotkania z misjonarzami, warsztaty i
koncerty. Ostatnim akcentem była „niedziela kongresowa”, w
ramach której biskupi we wszystkich diecezjach odprawili Msze w
intencji misji, a w wielu parafiach zorganizowano festyny i spotkania z misjonarzami.

potrzebuje robotników. Misji dokonują przede wszystkim
mężczyźni i kobiety poświęceni na całe życie dziełu Ewangelii,
gotowi iść na cały świat i nieść Ewangelię - mówił bp Piotrowski.
Zwrócił uwagę, że materialne potrzeby misji to nie tylko zakładanie
Kościoła z jego strukturami, takimi jak kaplice, szkoły dla katechistów i seminarzystów, ale jest to również troska o utrzymanie dzieł
charytatywnych, wychowawczych i wspierających rodziny.
Obecnie w 97 krajach świata pracuje 2065 polskich misjonarek i
misjonarzy. Najwięcej, bo 840, pracuje w Afryce (w takich krajach
jak: Kamerun, Zambia, Madagaskar, Tanzania, Republika Południowej Afryki). W Ameryce Południowej i Środkowej jest 804 polskich
misjonarzy, w tym 445 zakonników, 170 kapłanów „fidei donum”
oraz 167 sióstr i 22 osoby świeckie. Na terenie Azji jest obecnie 332
misjonarzy, w tym najwięcej w Kazachstanie, Japonii i na Filipinach,
zaś w Ameryce Północnej jest zaledwie 18 misjonarzy.

Kongres odbywał się pod hasłem „Radość Ewangelii źródłem
misyjnego zapału”. Jego celem było m.in. uczczenie 50. rocznicy
opublikowania dekretu „Ad gentes” Soboru Watykańskiego II, 40lecie adhortacji Pawła VI „Evangelii nuntiandii” oraz 25-lecie encykliki „Redemptoris missio” Jana Pawła II.

Misje zapisane w DNA Kościoła w Polsce
Pierwszym punktem kongresu było sympozjum naukowe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji bp Jerzy Mazur
otwierając obrady życzył, by kongres wytyczył kierunki dalszej
pracy i zaangażowania na rzecz misji. Wyraził też nadzieję, że stanie
się on zaczynem i przyczyni się do pogłębienia dzieła misyjnego i
większego zaangażowania na rzecz misji ad gentes, w nową
ewangelizację, animację i współpracę misyjną.
Zdaniem bp. Jana Piotrowskiego, który wiele lat spędził na misjach
w Afryce i Ameryce Łacińskiej, tylko odpowiedź na misyjne wezwanie Jezusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” czyni Kościół
wiarygodnym w oczach Boga i ludzi.
- Podstawową formą współpracy misyjnej jest modlitwa, ofiara
duchowa i świadectwo życia chrześcijańskiego. Współpraca
misyjna wyraża się w trosce o powołania misyjne, co stanowi sedno tej współpracy. Głoszenie Ewangelii wymaga głosicieli. Żniwo

Misja „ad gentes”, o której wspominał już Sobór Watykański II, jest
nadal ważnym zadaniem Kościoła, gdyż ciągle jeszcze ok. 5,5 miliarda ludzi na całym świecie czeka na Ewangelię - zwrócił uwagę w
swoim wystąpieniu na UKSW kard. Filoni, gość honorowy kongresu. Podkreślił, iż trzeba, aby Kościół katolicki w Polsce podążał
drogą misyjną w tej perspektywie, do jakiej zachęca św. Jan Paweł
II w swej encyklice „Redemptoris missio”.
Zwrócił też uwagę, na ważną rolę misyjnej świadomości świeckich.
- Wychodząc od pierwotnego uznawania świeckich jako „prawie
dodatków” do misyjności duchownych i osób zakonnych,
doszliśmy obecnie do uznania prawdziwego mandatu misyjnego
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świeckich, którzy nie tylko jako świadkowie biorą udział w
głoszeniu Ewangelii – wskazał gość z Watykanu.

nieobecności jakiegokolwiek księdza. – Była to zatem rzeczywiście
praca „ad gentes” i od podstaw – mówił.

Podczas jednego z paneli dyskusyjnych nt. „Misyjność w ruchach i
stowarzyszeniach kościelnych. Członkowie podmiotem ewangelizacji, animacji i współpracy misyjnej” zauważono, że doświadczenie misyjne wnosi nową, ożywczą jakość do działalności
polskich ruchów kościelnych.

Parafia doświadczyła w przeszłości okrucieństwa terroru komunistycznych oddziałów Świetlistego Szlaku, które zdewastowały
tamtejszą świątynię, w tym figurę patrona, św. Antoniego z Padwy.
Misjonarz przyznał, że najważniejsze było jednak to, by okazać
miejscowym zainteresowanie, być blisko ich potrzeb i trudów
codziennego życia, tego bowiem oczekiwali.

Na sympozjum dyskutowano też m.in. o tym, czy i jak można łączyć
dialog międzyreligijny z misyjnymi zadaniami Kościoła, jakie są
związki między nową ewangelizacją a misjami, a także mówiono o
problemach inkulturacji wiary na innych kontynentach.

Z kolei s. Dawida Strojek ze Zgromadzenia Sióstr Służebnic Ducha
Świętego po kilkunastu latach m.in. w Rumunii i Mołdawii, od
sześciu lat pracuje w Papui-Nowej Gwinei. Jej codzienną posługą
jest praca wśród ludzi zarażonych wirusem HIV i chorych na AIDS,
szczególnie opieka nad ich dziećmi oraz sierotami po rodzicach,
którzy zmarli wskutek tej choroby.

Nuncjusz apostolski abp Celestino Migliore podczas Mszy
wieńczącej pierwszy dzień kongresu powiedział, że „misje zapisane
są w DNA Kościoła w Polsce, który rodził się, wzrastał i kształtował
w społeczeństwie dzięki działalności misyjnej swojego patrona św.
Wojciecha”.
Zwrócił uwagę, że tam gdzie religia chrześcijańska napotyka na
opór w życiu publicznym, czy jest z niego eliminowana, może to
być reakcja na rozdźwięk między przesłaniem a życiem, czyli
między Słowem Bożym a postawami tych, którzy je głoszą. - W
takich przypadkach nasze odrzucenie każdej formy przemocy oraz
nasza stanowczość wobec mniej czy bardziej zakamuflowanych
form marginalizacji wiary powinna iść w parze z osobistym rachunkiem sumienia – podkreślił abp Migliore.
Na zakończenie liturgii organizatorzy wraz z uczestnikami kongresu wystosowali telegram do papieża Franciszka. Wyrazili w nim
wdzięczność papieżowi za adhortację „Evangelii gaudium”,
zwłaszcza o duszpasterskim i misyjnym nawróceniu i wyjściu
Kościoła na peryferie świata do ubogich i odrzuconych. Złożyli przy
tym papieżowi życzenia, by radość Ewangelii stale wypełniała jego
serce i umacniała w apostolskiej posłudze Kościołowi.

Ważnym wyzwaniem w pracy misjonarki jest troska także o kobiety. Zgromadzenie s. Dawidy pomaga m.in. organizowaniu warsztatów aktywizacyjnych (rachunkowość, szycie, gotowanie), czy
prowadzeniu podstawowej nauki czytania i pisania, gdyż ok. 40
proc. mieszkańców do analfabeci. Wykształcenie zaś pomaga
kobietom w zdobyciu lepszej pozycji w społeczeństwie.

Misje to ludzie
Sobota na kongresie miała charakter pastoralny. W trzech
punktach Warszawy zorganizowano osobne spotkania z misjonarzami dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych. W kościele Wszystkich
Świętych misjonarze opowiadali o tym, że praca na misji to pełna
trudów praca od podstaw. W tych trudach pomaga im jednak
modlitwa i świadomość, że inni modlą się za nich.

Pracę misjonarzy mogły poznać także dzieci zaangażowane w
różnego rodzaju grupy misyjne. Ponad 5 tys. wzięło udział w kongresowej stacji dziecięcej przygotowanej przez Papieskie Dzieła
Misyjne na Torwarze. W krużgankach na najmłodszych czekali
misjonarze, przygotowano warsztaty, quizy, a nawet była możliwość przebrania się w stroje z różnych regionów świata.

Dr Helena Pyz, zasłużona wieloletnia misjonarka z Ośrodka Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya w Indiach przyznała, że jej powołanie
do pracy na misjach pojawiło się nieoczekiwanie. Nie była osobą,
która od dziecka marzyła o wyjeździe do innego kraju. Podjęciu
decyzji o pracy na misjach na pewno nie ułatwiała jej niepełnosprawność (choruje od dziecka na chorobę Heinego-Medina).
Do Indii pojechała dowiedziawszy się, że w chwili śmierci
współzałożyciela Ośrodka Rehabilitacji Trędowatych ks. Adama
Wiśniewskiego SAC brakuje tam opiekuna potrzebujących. Jeevodaya, gdzie pracuje od 1989 r., jest miejscem, gdzie trędowaci
znajdują swój dom, odzyskują ludzką godność, dostają szansę na
nowe życie.

Misja dla Polaków
Ostatnim punktem dnia pastoralnego kongresu była uroczysta
Msza św. pod przewodnictwem prefekta Kongregacji Ewangelizacji
Narodów w stołecznym kościele Wszystkich Świętych.
Kard. Filoni zachęcał by, zarówno świeccy jak i duchowni podjęli na
nowo wezwanie do głoszenia Ewangelii zbawienia świata, by stało
się ono „czymś własnym” dla nich. Życzył też, by uczestnicy kongresu podjęli je z zapałem i zaangażowaniem jak to czyni papież
Franciszek, który często mówi o radości głoszenia Ewangelii.
Stwierdził też, że Kościół jest chory, jeśli brakuje mu entuzjazmu
głoszenia Ewangelii.

Ks. Jacek Olszak od 15 pracuje w peruwiańskich Andach, gdzie
wraz z innym kapłanem diecezji tarnowskiej objął parafię znajdującą się na wysokości 2,5 tys. m n.p.m., ale pokrywającą 95 wiosek, sięgających nawet 4 tys. m n.p.m. Przybył tam po 36 latach

Zdaniem gościa z Watykanu, największym misjonarzem naszych
czasów jest św. Jan Paweł II i to nie tylko dlatego, że objechał cały
świat, ale pozostawił jedną z najpiękniejszych encyklik misyjnych -
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„Redemptoris missio”. - Pomyślcie o tych słowach: misja zbawiciela,
misja zbawienia - gdyż to jest moje przesłanie dla was - mówił do
uczestników IV Krajowego Kongresu Misyjnego. Nie ma większej i
piękniejszej misji, niż ta ukierunkowana na zbawienie świata dodał.

zapału - opowiadał. I o to samo prosił misjonarzy, by przyjeżdżając
do Polski, budzili tu misyjny zapał.
Metropolita warszawski zwrócił też uwagę, że misyjność Kościoła w
pierwszym tysiącleciu chrześcijaństwa była skoncentrowana na
Europie, w drugim tysiącleciu - na krajach obu Ameryk, natomiast
teraz papież Franciszek przypomina, że trzecie tysiąclecie będzie
należało do misji azjatyckich, które są wielkim wyzwaniem dla
Kościoła. Dodał też, że „byłoby wielkim dramatem, gdyby trudności
wewnętrzne Kościoła, osłabiły jego zapał misyjny”.
Za: www.misje.pl

Żywotność Kościoła wyraża się wtedy, kiedy jest misyjny - podkreślił również kard. Kazimierz Nycz. W kazaniu, jakie wygłosił podczas Mszy wieńczącej drugi, pastoralny dzień IV Krajowego Kongresu Misyjnego przywołał postać kolegi z seminarium - misjonarza w Tanzanii. - Był dla nas wyrzutem sumienia ale też źródłem

Wiadomości z kraju

JUBILEUSZ WSPOŁZAŁOŻYCIELA ZMARTWYCHWSTAŃCÓW
Ks. arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz
apostolski w Polsce, przewodniczył 13
czerwca uroczystej Mszy św. koncelebrowanej w 175. rocznicę śmierci Sługi
Bożego Bogdana Jańskiego, w parafii jego
chrztu pw. Matki Bożej Pocieszycielki
Strapionych w Winnicy: „Prawda o zmartwychwstaniu Jezusa zdominowała jego
nawrócone życie”, przyznawał hierarcha. W
uroczystości wzięło udział kilkudziesięciu
przedstawicieli Zgromadzenia
Zmartwychwstania Pańskiego.
W homilii abp Migliore stwierdzał, że jest
pod wrażeniem tego, w jaki sposób Sługa
Boży Bogdan Jański, żyjący zaledwie 33
lata, przeżywał prawdę o zmartwychwstaniu. To doświadczenie było „bardzo niezwykłe żywe w jego życiu i umyśle”.
1></div>
„Prawda o zmartwychwstaniu Jezusa
zdominowała jego nawrócone życie, była
kontynuowana przez jego życiowych
synów i córki – podkreślał przedstawiciel
Watykanu. – Gdy umęczony na krzyżu
Chrystus opuścił grób i wrócił do swoich
uczniów, ci byli zagubieni i pełni niepokoju,
słabi i zdezorientowani, w chwili próby nie
potrafili stać u boku Mistrza”, relacjonował.
Jak dalej interpretował, ten stan jednak
szybko minął – Jezus przemienił życie

człowieka, dał mu nową naturę: uczniowie
z zalęknionych i słabych stali się odważnymi świadkami, a św. Paweł z prześladowcy
– apostołem z przekonania.

„Poranek wielkanocny sprawił, że serca
uczniów zaczęły bić szybciej, byli radośni,
to wydarzenie było dla nich wielkie i
piękne. Potem przyszło zdziwienie, bo
każda prawdziwa tajemnica tak działa na
człowieka. Ta chwila była radosna, ale i
trudna do zrozumienia”, zaznaczał hierarcha.
Jego zdaniem uczniom pomogła wtedy
Maryja – Matka Pocieszenia, czczona w
tajemnicy swego niepokalanego serca,

przypominająca, że Jezus zmartwychwstały
jest blisko każdego człowieka, skracająca
odległość miedzy ludzkimi sercami.
W opinii abp. Migliore charyzmat ojców
zmartwychwstańców
przypomina,
że
miłość Boga względem
ludzi jest
„miłosierna i niezawodna”. Życzył im też, w
dniu w których ich założyciel 175 lat temu
narodził się dla nieba, by byli zawsze
„oddani sprawom Boga”, a wtedy będą
autentycznie przeżywać zmartwychwstanie
swoje oraz ludzi, do których są posłani.
Na rocznicowej uroczystości obecni byli
bracia i siostry ze Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, w tym obecny
prowincjał Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców o. Krzysztof Swół CR oraz
były prowincjał o. Wiesław Śpiewak CR (w
dniu 13 czerwca mianowany przez papieża
Franciszka biskupem diecezji Hamilton na
Bermudach).
Uczestniczyli w niej ponadto parafianie z
Winnicy oraz uczniowie Szkoły Podstawowej, Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego i harcerze ZHR – ze swymi sztandarami.
Na zakończenie wspólnie zaśpiewano „Te
Deum”
Za: www.diecezja.plocka.pl
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WAKACYJNY ZJAZD MISJONARZY

temat aktualnej sytuacji Kościoła w Polsce i stojących przed nim
wyzwań. Na temat przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w
Krakowie podzielił sie informacjami ks. Grzegorz Suchodolski,
dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni
Młodzieży. Misjonarze spotkali się również z przedstawicielami
Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz zostali poinformowani o
działalności Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, oraz jej agend Centrum Formacji Misyjnej, Dzieła Pomocy "Ad Gentes" oraz MIVA
Polska. Pracowity dzień zakończyły nieszpory, podczas których ks.
Stefan Moszoro-Dąbrowski wygłosił konferencję ascetyczną.
Wieczór zamknęło wspólne grillowanie na świeżym powietrzu przy

W tegorocznym Wakacyjnym Zjeździe Misjonarzy, który odbywał
się w dniach 11-14 czerwca, wzięło udział 92 misjonarzy w tym: 2
biskupów misyjnych, 45 kapłanów diecezjalnych i zakonnych, 37
sióstr zakonnych i 8 osób świeckich pracujących w 30 krajach
świata.
Program spotkania wakacyjnego był bardzo bogaty m.in. 11 czerwca misjonarze wysłuchali wystąpienia p. Marcina Przeciszewskiego, prezesa zarządu Katolickiej Agencji Informacyjnej (KAI), na
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społeczeństwo, jako Polaków dając piękne świadectwo wartościom
oraz polskości, jaka oparta jest na wierze chrześcijańskiej. Tak przecież
powstała Polska. Czas istnienia naszego państwa liczymy przecież od
chrztu. To jest ten nasz pień i to są nasze korzenie. Nie byłoby pewnie
Polski gdyby nie wiara, nie religia a co za tym idzie także gdyby nie
Kościół katolicki, który w wielu momentach, także i tych nieodległych
był ostoją wolności, ostoją dla tych którzy byli prześladowani przypomniał Andrzej Duda.

muzyce zespołu muzycznego. Czwartkowe popołudnie było również bogate w ważne wydarzenia. Coroczne spotkanie polskich
misjonarzy zostało ubogacone wizytą samego prezydenta elekta
Andrzeja Dudy. Na początku tego spotkania o. Kazimierz Szymczycha SVD podkreślił, że to wielka radość polskich misjonarzy na
możliwość spotkania się z panem Prezydentem, który pragnie
zaszczepić dobro w naszą Ojczyznę. Pan Prezydent podziękował za
modlitwę i poprosił misjonarzy o duchowe wsparcie w swojej
posłudze polskiemu narodowi. Wasza modlitwa będzie mi teraz
może nawet bardzie potrzebna niż była do tej pory. Trudno bowiem
wyobrazić sobie wykonywanie tego niezwykle trudnego urzędu w
obecnych czasach, które nie należą do łatwych a i dzieło do którego się
zobowiązałem jest też dziełem wielkim - podkreślił prezydent elekt.

W piątek misjonarze brali udział w konferencji naukowej na UKSW,
które odbywała się w ramach IV Krajowego Kongresu Misyjnego,
natomiast w sobotę uczestniczyli w jednej z trzech stacji kongresowych (dziecięcej, młodzieżowej lub dorosłej), które odbywały się
w Warszawie
Za: www.misje.pl

Andrzej Duda nazwał misjonarzy "ambasadorami polskości". Misjonarze i misjonarki reprezentują nas jako państwo, jako ludzi, jako
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MISJONARZE I SZARYTKI

księża. Po mszy św. nastąpiła przerwa na
obiad i rozmowy indywidualne.

NA DNIU WSPÓLNOTY

W Uroczystość Niepokalanego Serca
Najświętszej Maryi Panny, 13 czerwca w
domu Stradomskim odbył się dzień
wspólnoty obydwu Zgromadzeń, Księży
Misjonarzy i Sióstr Miłosierdzia w ramach
Roku Życia Konsekrowanego.
Dzień rozpoczął się od konferencji o.
Krzysztofa Dyrka SJ który przypomniał o
życiu i trudach życia konsekrowanego.
Następnie adoracja Najświętszego Sakramentu a po niej msza św. po przewodnictwem ks. bp Damiana Muskusa OFM do
której przyłączyli się wszyscy przybyli

Po obiedzie wszyscy uczestnicy spotkali się
w auli Instytutu aby zapoznać się z dziełami
jakie prowadzą Misjonarze i Siostry
Miłosierdzia. Pierwszy film był o pracy ks.
Pedro Opeki CM, jakiej prowadzi na Mada-

gaskarze wśród ubogich, potem uczestniczki projektu M3 przedstawiły sprawozdanie z pierwszego wyjazdu na Madagaskar a na koniec Siostry Miłosierdzia przedstawiły swoje dzieło, Świetlicę którą prowadzą dla dzieci ubogich z Krakowa.
Na zakończenie ks. Wizytator Kryspin
Banko CM udzielił Bożego błogosławieństwa na dalszą pracę misjonarską i
przypomniał że następny dzień wspólnoty
obydwu Zgromadzeń, odbędzie się w
sobotę, 12 września w Warszawie w Św.
Krzyżu oraz na Tamce, a w sobotę, 26
września w Bydgoszczy w Bazylice św.
Wincentego a Paulo.
Za: www.misjonarze.org

________________________________________________________________________________________________________

SANKTUARIUM W GÓRCE KLASZTORNEJ

Na wstępie homilii abp Wojciech Polak zauważył, że cały Kościół w
Polsce będzie przeżywać w 2016 roku 1050. rocznicę Chrztu Polski.
Dodał, że jest ona okazją do przypomnienia o milenijnych obchodach sprzed pięćdziesięciu lat. Wskazał na Wielką Nowennę, czyli
dziewięcioletni program duchowej pracy nakreślony i opracowany
przez uwięzionego wówczas w Komańczy Stefana kardynała
Wyszyńskiego. Prymas Polski przypomniał, że rok 1965, a więc ten
bezpośrednio poprzedzający wydarzenie Tysiąclecia Chrztu Polski,
poświęcony był Maryi. Był to czas – jak stwierdził – licznych koronacji figur i obrazów maryjnych. I właśnie pierwszą z nich była
koronacja Matki Bożej Góreckiej.

JEST BAZYLIKĄ MNIEJSZĄ
Sanktuarium Matki Bożej Góreckiej – Królowej Krajny w Górce
Klasztornej otrzymało tytuł bazyliki mniejszej. Uroczystości 14
czerwca pod przewodnictwem prymasa Polski abp. Wojciecha
Polaka połączono z obchodami 50. rocznicy koronacji obrazu Matki
Bożej.
Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Stolicy Apostolskiej, podnoszący kościół NMP Niepokalanie
Poczętej do godności bazyliki mniejszej, odczytał biskup ordynariusz Jan Tyrawa. – Te wielkie wydarzenia znacząco nawiązują do
obecności Maryi w życiu naszej wspólnoty parafialnej oraz do
wstawiennictwa Bożej Matki, które wypraszają pielgrzymi, tak
licznie przybywający do Pani na Krajnie – powiedział rektor i proboszcz parafii w Górce Klasztornej ks. Kazimierz Świderski MSF.
Z kolei przełożony polskiej prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny ks.
Adam Józef Sobczyk MSF wyraził wdzięczność wobec abp.
Wojciecha Polaka i bp. Jana Tyrawy za zaangażowanie i pomoc w
uzyskaniu dekretu Stolicy Apostolskiej. – Niech Maryja Królowa ma
w tym uświęconym miejscu godne dla siebie królewskie mieszkanie
– dodał.
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Arcybiskup Polak przywołał słowa Prymasa Tysiąclecia, który podkreślał wówczas, że w Roku Wierności Maryi koronacja ta jest wyrazem wdzięczności. – A spoglądając wówczas na rzesze
pielgrzymów, zgromadzonych tutaj, wokół Pani z Górki Klasztornej,
kardynał Stefan Wyszyński wyraził nadzieję, że również nowe
pokolenie przejmie z dłoni ojców i matek „tę głęboką cześć ku
Matce Bożej Góreckiej i poniesie tę cześć, ufność i nadzieję w wiary
nowe Tysiąclecie” – powiedział.

Górka Klasztorna jest najstarszym ośrodkiem kultu maryjnego w
Polsce, jak podają kroniki bernardyńskie w 1079 roku ukazała się tu
pasterzowi Matka Boża. Od 1923 roku opiekują się nim Misjonarze
Świętej Rodziny. Najtrudniejsze chwile dla sanktuarium i kultu
maryjnego stanowił czas reformacji i okres drugiej wojny światowej, kiedy z klasztoru uczyniono obóz zagłady dla duchowieństwa i jeńców wojennych. Koronacja obecnego obrazu Matki Bożej
Góreckiej odbyła się na rok przed Milenium Chrztu Polski. Prymas
Polski kard. Stefan Wyszyński, dokonując tego aktu 6 czerwca 1965
roku powiedział: „Pamiętajmy, Coronata corda Coronat”, czyli „Ukoronowana serca koronuje”.

Zwracając się do uczestników uroczystości, metropolita
gnieźnieński powiedział, że po pięćdziesięciu latach od tych
pamiętnych dni wszyscy przychodzą z wdzięczności, ale i z nurtującym pytaniem. – Czy i my wiernie przejęliśmy tę głęboką cześć
ku Matce Bożej Góreckiej i czy ponieśliśmy tę cześć, ufność i nadzieję wiary w nowe Tysiąclecie? Nasza dzisiejsza obecność, modlitwa, piękniejące góreckie sanktuarium, tak liczne rzesze nawiedzających je pielgrzymów, rekolekcje i dni skupienia przeżywane tutaj, pod okiem i sercem Maryi, świadczą, że słowa prymasowskiego polecenia zapadły nam jakoś w serce i w pamięć, i że
je po prostu podjęliśmy – mówił.

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz różnych
szczebli, wierni świeccy, duchowni z Polski i z zagranicy, w tym
władze zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny oraz biskupi:
Krzysztof Wętkowski z Gniezna, Jan Vokal – ordynariusz diecezji
Hradec Kralowe i Zygmunt Robaszkiewicz MSF – ordynariusz
diecezji Morombe-Madagaskar.
Samo wydarzenie zostało poprzedzone wielomiesięcznymi przygotowaniami duchowymi, a najważniejszym ich punktem były Misje
Jubileuszowe. Świętowanie ubogacił m.in. koncert zespołu Siewcy
Lednicy.
Za: www.decezja.bydgoszcz.pl

Na zakończenie liturgii kanclerz Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy ks.
dr Lech Bilicki odczytał dekret biskupa ordynariusza Jana Tyrawy o
odpustach w bazylice. Poświęcono również pomnik Sługi Bożego
kard. Stefana Wyszyńskiego.

________________________________________________________________________________________________________

JASNOGÓRSKA IKONA
U SALEZJANÓW WE WROCŁAWIU
W niedzielę, 07.06.br., w godzinach
popołudniowych ks. dyrektor Bolesław
Kaźmierczak przywiózł obraz MB Częstochowskiej z domu zakonnego Ojców Redemptorystów do kościoła św. Michała
Archanioła, gdzie w czasie Mszy św. i
nabożeństwa ku czci Serca Pana Jezusa
wierni modlili się przed Jasnogórską Ikoną.
W niedzielę, 07.06.br., w godzinach
popołudniowych ks. dyrektor Bolesław
Kaźmierczak przywiózł obraz MB Częstochowskiej z domu zakonnego Ojców Redemptorystów do kościoła św. Michała

Archanioła, gdzie w czasie Mszy św. i
nabożeństwa ku czci Serca Pana Jezusa
wierni modlili się przed Jasnogórską Ikoną.

Po nabożeństwie obraz wędrujący po
domach
zakonnych
Archidiecezji
Wrocławskiej został uroczyście przeniesiony do domu zakonnego salezjanów i

umieszczony w kaplicy domowej. W procesji uczestniczyli także parafianie.
Współbracia zgromadzili się na apelu o
godz. 21.00, aby prosić Królową Polski o
opiekę
nad
Narodem
Polskim,
Zgromadzeniem Salezjańskim, a szczególnie o Boże błogosławieństwo dla
wspólnoty. W specjalnym akcie zawierzenia wspólnota poleciła się Jasnogórskiej
Pani.
Rano godzinkami i kapłańskimi modlitwami oddawano część Niepokalanej Wspomożycielce – Królowej Polski.
Za: www.salezjanie.pl

________________________________________________________________________________________________________

MICHALICKIE SPOTKANIE MŁODYCH

Kim jestem? Pierwszy prelegent próbował znaleźć w Biblii odpowiedz na to jak odnaleźć siebie. Od Adama i Ewy, przez Mojżesza, apostołów aż do zesłania Ducha Świętego ukazywał jak Bóg
szuka człowieka. Kiedy człowiek pozwoli odnaleźć się Bogu odnajdzie i siebie. Wydaje się proste, ale doświadczenia życia pokazuje,
ze wcale takie proste nie jest.

12 czerwca wieczorem na plac „na Górce” w Miejscu Piastowym
przyjeżdżają pierwsze autokary. Następnego dnia rozpoczyna
sięMichalickie Spotkanie Młodych. Młodzież grupkami udaje się
namiejsca spoczynku. Jeszcze dosyć luźno, ale wolontariusze
zapewniają, że jutro na noclegach będzie tłoczno. Sobota rano
śniadanie, a po nim czas poznania. W ołtarzu polowym, który pełnił
funkcję sceny, pojawili się ludzie z mikrofonami i instrumentami.
Jedni zagrzewali do uczestnictwa, zawiązania wspólnoty. To świeżo
wyświęcony ksiądz Jacek Majbrodzki i Mirella Kleczyńska – absolwentka MZSP w Miejscu Piastowym, inni muzyką poruszali zebraną
młodzież. Świetni „Filipscy i Przyjaciele” z Częstochowy pokazali co
znaczy oddać serce muzyce i Jezusowi.

Drugą konferencję wygłosiła Lidia Tkaczyńska – specjalistka od
kreowania wizerunku. Głowna oś przesłania dotyczyła ubioru i
podatność na wpływy. Nie wszystko co modne to dobre i… modne.
Ale wiele tego co ze smakiem nie musi być modne. Może być za to
piękne.
Powołani do zwycięstwa – to tytuł konferencji ks. Jacka Michno –
duszpasterza akademickiego i metodyka. Ks. Jacek to fan sportu.
Przy hymnie Ligii Mistrzów prowadził młodych ludzi do odnalezienia własnego zwycięstwa. Własnego mistrzostwa. Konferencja
wzbudziła duże zainteresowanie młodzieży. Ks. Jacek przywiózł
sporo rekwizytów, które zawierały w sobie opowieść wiary. Po

O godz. 10.30 pierwsza konferencja. Jak wszyscy prelegenci, ks.
Grzegorz Sprysak z Marek, próbował nawiązać do hasła spotkania –
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obiedzie spotkaliśmy się na koronce do Bożego Miłosierdzia. Piękne
wykonana przez ks. Rafała Szwajcę i zespół Filipscy i Przyjaciele.

Młodzieży. W procesji z darami wniesiono duże logo ŚDM. Spotkanie w Miejscu Piastowym było również przygotowaniem do
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Wieczorem koncert. Do Miejsca Piastowego przyjechał zespół „Full
Power Spirit”. Chrześcijański hip-hop wprawiał w ruch ręce i nogi
wszystkich obecnych. Świetne teksty oraz świadectwa członków
zespołu powodowały, że każdy z uczestników czuł w sobie Full
Power Spirit. Z takim, pełnym Ducha, nastawianiem młodzież wraz
z duszpasterzami udała się do kościoła by uczestniczyć w
wieczornej modlitwie uwielbienia z adoracją Najświętszego Sakramentu. Na zakończenie każda grupa otrzymała błogosławieństwo
Najświętszym Sakramentem. Tak skończył się dzień pierwszy.
Drugi dzień rozpoczął się modlitwą i śniadaniem. Później uczestnicy wysłuchali dwóch poruszających głęboko świadectw siostry
Teony Mlczarczyk CSSMA, „której marzenia się spełniły” i ks. Jacka
Majbrodzkiego CSMA, „któremu nie szkoda młodości”. Spotkanie
zakończyło się Eucharystią w Sanktuarium św. Michała Archanioła i
bł. Bronisława Markiewicza, której przewodniczył ks. Jerzy Sosiński,
a homilię wygłosił ks. Tadeusz Musz.Przy pożegnaniach często
można było usłyszeć: „do zobaczenia w przyszłym roku”.
Za: www.michalici.pl

O godz. 16 rozpoczęła się Msza święta, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Kazimierz Radzik – przełoży generalny Zgromadzenia. W procesji na wejście młodzież wniosła flagi Światowych Dni

_______________________________________________________________________________________________________

GENERAŁ WIZYTUJE
POLSKICH AUGUSTIANÓW

W dniach od 14 do 20 czerwca przebywa w
Polsce, Generał Zakonu Augustianów, o.
Alejandro Moral Anton OSA. O. Alejandro

jest 97. Generałem naszego Zakonu. Urodził się w Burgos, Hiszpania. Towarzyszy
mu o. Franz Klein OSA, Asystent Generalny
ds. Prowincji Centralnej Europy. Wizyta
miała charakter kanonicznej wizytacji odradzającej się Poslkiej Prowincji Augustianów.

O. Generał spotkał się z definitorium Polskiej Prowincji. 15 czerwca odbył osobiste
spotkania z każdym z braci. Tego dnia
odprawił Mszę św. w czasie której profesi
wieczyści pracujący aktualnie w Polsce,
odnowili swoje śluby zakonne.
Za: www.augustianie.pl

_______________________________________________________________________________________

FRANCISZKAŃSCY BRACIA ZAKONNI

To doroczne spotkanie braci odbywa się w ramach formacji ciągłej,
a spotkaniu przewodniczy prowincjalny moderator o. Syrach Janicki
OFM. W Roku Życia Konsekrowanego bracia nawiedzili klasztor
braci mniejszych prowincji Matki Bożej Anielskiej. W poniedziałek,
po przybyciu do Wieliczki, podjął nas przełożony tamtejszej
wspólnoty zakonnej o. Jacek Biegajło OFM, gwardian, proboszcz
oraz kustosz sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. We wtorek bracia
uczestniczyli w Eucharystii, którą odprawił o. Syrach w kaplicy
„Porcjunkuli” w ogrodzie klasztornym, a następnie historię
powstania klasztoru i kościoła w Wieliczce opowiedział nam o.
Ludwik Kurowski OFM, który jest także kapelanem w kopalni soli w
Wieliczce. Po wspólnym obiedzie zwiedzaliśmy miasto oraz kopalnię soli, natomiast wieczorem uczestniczyliśmy we wspólnotowej
rekreacji wraz z wielickim konwentem.

NA SPOTKANIU W WIELICZCE

W dniach od 8 do 10 czerwca 2015 r., bracia, z panewnickiej
prowincji Zakonu Braci Mniejszych, pracujący w kraju i za granicą,
uczestniczyli w pielgrzymce do grobu sługi Bożego Alojzego
Kosiby, który znajduje się na terenie klasztoru w Wieliczce.

W środę, po porannej jutrzni udaliśmy się do podkrakowskich
Łagiewnik, do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie również
znajdują się relikwie św. Faustyny. Po modlitwie i zwiedzaniu kompleksu pielgrzymkowego uczestniczyliśmy w Eucharystii, której
przewodniczył o. Syrach. Kolejnym miejscem na trasie naszej braterskiej pielgrzymki był klasztor braci mniejszych przy ul. Reformackiej w Krakowie. Tam przywitał nas o. Alojzy Warot OFM, gwardian
klasztoru, a później oprowadził nas po klasztorze i kryptach. Spotkanie zakończyło się obiadem w tamtejszym klasztorze św. Kazimierza.
W spotkaniu uczestniczyło 15 braci z klasztorów z Polski, Niemiec i
Włoch.
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Refleksja tygodnia

HOMILIA BP. E. MAZURA NA ZAKOŃCZENIE KONGRESU MISYJNEGO
W trzecim dniu IV Krajowego Kongresu Misyjnego, ks. bp. Jerzy
Mazur odprawił uroczystą Mszę świętą w Kościele Świętego
Krzyża w Warszawie. Wzięli w niej udział misjonarze i misjonarki oraz uczestnicy Kongresu. Poniżej zamieszczamy tekst
homilii bp Jerzego Mazura, wygłoszonej podczas Mszy św.

Dzisiaj potrzeba nowego zapału misyjnego i entuzjazmu dla
sprawy głoszenia Ewangelii, tym, którzy nie słyszeli o Chrystusie.
Daj Boże, aby Kongres misyjny, któremu towarzyszą słowa: „Radość
Ewangelii źródłem misyjnego zapału”, pomógł wiernym ożywić
jeszcze bardziej zapał misyjny.

Umiłowani w Chrystusie Panu,
Siostry i Bracia,

Mam nadzieję, że Kongres jest tą dobrą okazją do rozprostowania
nóg przed drogą, która nas czeka, aby jeszcze bardziej
zaangażować się w misyjne dzieło Kościoła, w misje ad gentes, w
nową ewangelizację, w animację i współpracę misyjną, różnoraką
pomoc duchową, materialną i ofiarowanie cierpień za misje i misjonarzy. Każdy misjonarz powie:jestem mocny mocą Ducha
Świętego i silny siłą modlitw i ofiar darczyńców.Tak misjonarze są
mocni mocą darów Ducha Świętego, bo to Duch Święty jest
nadrzędnym podmiotem ewangelizacji. Misjonarze są silni naszymi
modlitwami i ofiarami, bo mogą pomagać biednym i potrzebującym.

1. Tak Bóg umiłował świat, że posłał swojego Syna na świat dla
naszego zbawienia. Jezus wypełniał tę misję przez głoszenie królestwa Bożego, potwierdzając ją cudami i oddaniem życia na
krzyżu. Wyśpiewaliśmy przed Ewangelią: „Ziarnem jest Słowo Boże,
a siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie będzie żył na wieki”
Jezus rozpoczął swoje nauczanie od słów: „Nawracajcie się i
wierzcie w Ewangelię, bo bliskie jest królestwo niebieskie”. Ludzie
pragnęli Go słuchać, bo On miał słowa żywota wiecznego. A kiedy
chcieli Go zatrzymać u siebie, mówił: „Także innym miastom muszę
głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, bo na to zostałem
posłany”.

Tylko Bóg wie, ile cierpienia i ile wyrzeczeń przeżywa każdy misjonarz, aby to „ziarenko gorczycy”, ziarna Słowa, ziarna miłości,
dobra, prawdy zostały zasiane, zaczęły kiełkować i przyniosły
owoce.

2. Za każdym razem, kiedy Jezus uczy w przypowieściach o królestwie Bożym, porównuje je z czymś bardzo małym, pokornym. W
przypowieści o ziarnie ukazane jest ono jako ziarno, które rzucone
w ziemię, kiełkuje i rośnie zarówno wtedy, gdy rolnik śpi, jak i
wtedy, gdy czuwa.
Również w drugiej przypowieści Jezus wykorzystuje obraz nasienia
gorczycy, które uważane jest za najmniejsze ze wszystkich nasion.
Choć jest tak małe, to jednak jest pełne życia i wsiane w ziemię
wyrasta i staje się „większe od jarzyn”.
Przesłanie dzisiejszej Ewangelii jest jasne: Królestwo Boże jest
przede wszystkim darem Pana, łaską, która wyprzedza człowieka i
jego dzieła. Bóg oczekuje od nas jedynie tego, byśmy realizowali
Jego królestwo na ziemi, królestwo miłości, pokoju, radości,
sprawiedliwości. Przyczyniajmy się do wzrostu Królestwa Bożego
pośród nas. Siejmy ziarna Słowa Bożego, ziarna dobra, a
zwyciężymy zło i zapanuje Królestwo Boże.

Często słyszymy słowa papieża Franciszka: nie możemy pozostawać
obojętni na te obszary świata, gdzie brak jest kapłanów, gdzie brak
jest misjonarzy i misjonarek. Nie możemy pozostawać obojętni, że
miliony ludzi jest oddalonych od światła Ewangelii. Nie możemy
pozostawać obojętni na prośby misjonarzy i misjonarki.

3. Dzisiaj misję siania Słowa Bożego, głoszenia Dobrej Nowiny o
królestwie Bożym Jezus powierza nam. Mówi: „Idźcie i głoście,
Idźcie i czyńcie uczniami”. Najcenniejszym darem, jakim możemy
obdarzyć drugiego człowieka jest ukazać mu Jezusa Chrystusa.
Św. Jan Paweł II przekazując młodzieży 31 lat temu krzyż pod
którym dzisiaj stajemy, powiedział: Nieście go na cały świat, jako
znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko
w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie.

Takie wołanie słyszę także od wielu biskupów z całego świata, jako
Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Dlatego proszę
i zachęcam Was wszystkich: „Prośmy Pana żniwa, by wyprawił
robotników na swoje żniwo”. Aby posłał misjonarzy aż po krańce
ziemi.

W piątek i sobotę w Warszawie a dzisiaj w całej Polsce, we
wszystkich archidiecezjach, diecezjach, we wszystkich parafiach,
wspólnotach zakonnych przeżywamy IV Krajowy Kongres Misyjny.
Jego celem jest przypomnienie, że jesteśmy powołani do ewangelizacji, a głoszenie Ewangelii jest podstawowym zadaniem Kościoła.
Ten Kongres pięknie wpisuje się w 1050 rocznicę chrztu Polski i
Światowe Dni Młodzieży, które będziemy przeżywać w przyszłym
roku.

4. Zadajemy sobie pytanie, dlaczego misje, czy są potrzebne dzisiaj
misje. Na te i na inne pytanie dają nam odpowiedź ostatni papieże.
Św. Jan Paweł II uczył, że „Misje są sprawą wiary, są dokładnym
wskaźnikiem naszej wiary w Chrystusa i w Jego miłość ku nam”
(RMis, 11).
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Nasza wiara daje pewność, że Bóg, kocha każdego człowieka i
pragnie jego zbawienia, pragnie zbawienia wszystkich ludzi. Nasza
wiara uświadamia nam, że każdy człowiek potrzebuje Jezusa Chrystusa, który zwyciężył grzech, śmierć i pojednał ludzi z Bogiem.

„Nie pozwólmy się okradać z misyjnego entuzjazmu!” (EG 80). „Nie
pozwólmy się okraść z radości ewangelizacji” (EG 83).
Papież Franciszek przemawia do nas także jako misjonarz, duszpasterz kochający ubogich i wzywa Kościół do duszpasterskiego i
misyjnego nawrócenia. Wzywa do radosnego głoszenia Ewangelii i
dawania świadectwa. Ukazuje, że świat bardzo potrzebuje
Ewangelii jako źródła radości, nadziei i pokoju. Zachęca wszystkich
do przebudzenia misyjnego. Mówi: marzę o misyjnym zrywie. Papież marzy, aby wszyscy ludzie Kościoła byli w postawie „wyjścia”
do świata, aby zdobywać ludzi dla Chrystusa. Zachęca rodziny do
działalności ewangelizacyjnej.Posyła nas na peryferie i na ulice,
abyśmy tam nieśli Chrystusa i mieli świadomość, że «więcej
szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu».

Wiara w Jezusa Chrystusa jedynego Zbawiciela człowieka jest oparciem, impulsem w naszym zaangażowaniu misyjnym i naszej
współpracy misyjnej.
Brak zaangażowania misyjnego, brak zapału misyjnego jest brakiem gorliwości w wierze. Kiedy wiara jest słaba, wtedy i jej głoszenie
słabnie. Wtedy słabnie świadomość przynależności do Kościoła z
natury misyjnego i nie ma pozytywnej odpowiedzi na słowa Jezusa
„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”.
Papież Benedykt XVI przypominał nam, że „misje są sprawą
miłości”. Mówił że najważniejszym zadaniem jest głoszenie Chrystusa i Jego zbawczego orędzia. Ukazywał na przykładzie św. Pawła,
który doświadczył i zrozumiał na drodze do Damaszku, że odkupienie i misja są dziełem Boga i Jego miłości. To Miłość Chrystusa
uczyniła go apostołem narodów. To z miłości do Chrystusa mówił:
„Biada mi gdybym nie głosił Ewangelii. Świadom jestem ciążącego
na mnie obowiązku" (1 Kor 9, 16). Biorąc pod uwagę doświadczenie
św. Pawła rozumiemy, że działalność misyjna jest odpowiedzią na
miłość, którą Bóg nas obdarza. Jego miłość nas wybawia i
ukierunkowuje na misje ad gentes, wśród narodów. (por., Deus
caritas est, 2). To Bóg, który jest Miłością, prowadzi Kościół na
krańce świata i wzywa ewangelizatorów, aby zaspokajali swoje
pragnienie u źródła, którym jest Jezus Chrystus.

Dzisiaj na zakończenie Kongresu misyjnego stojąc przy Krzyżu
Światowych Dni Młodzieży pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim
misjonarzom i misjonarkom za waszą wiarę, miłość, entuzjazm,
zapał misyjny w głoszeniu Ewangelii aż po krańce ziemi. W ich
imieniu pragnę podziękować wszystkim, darczyńcom, którzy na
różny sposób pomagają misjom. Wyrażam wdzięczność wszystkim
organizatorom i uczestnikom Kongresu misyjnego. Serdecznie
dziękuję także dziennikarzom pracującym w mediach za przekazywanie informacji o misjach i misjonarzach, o Kościele cierpiącym i
prześladowanym.
Stojąc pod tym Krzyżem wołajmy: „Polsko, Kościele w Polsce, ze
swej wiary i miłości wysyłaj misjonarzy”, „Polsko, Kościele w Polsce,
ze swej wiary i miłości z entuzjazmem wspomagaj misjonarzy”.
Amen.
Za: www.misje.pl

Papież Franciszek mówi, że „ misje są sprawą entuzjazmu”. Daje
nam wspaniałą adhortację Evangelii Gaudium, w której zachęca

Wiadomości zagraniczne

PAPIEŻ DO DUCHOWNYCH: ŚWIAT WOŁA O ŚWIADECTWO
Popołudnie uroczystości Najświętszego
Serca Pana Jezusa, obchodzonej jako dzień
modlitwy o uświęcenie kapłanów, Papież
Franciszek spędził z uczestnikami III Światowych Rekolekcji Kapłańskich. Bierze w
nich udział tysiąc księży na co dzień
związanych z Międzynarodowym Ruchem
Odnowy Charyzmatycznej, którzy przybyli z
90 krajów. Spotkanie w bazylice św. Jana na
Lateranie otworzyło papieskie rozważanie o
„przemianie przez miłość i dla miłości”.
Następnie Franciszek odpowiadał na
pytania rekolektantów i odprawił dla nich
Eucharystię, którą zakończyło misyjne
posłanie.

co iść do seminarium” – mówił Franciszek
podkreślając, że ludzie bezbłędnie wyczuwają, z kim mają do czynienia. „Od razu
wiedzą, czy ksiądz jest prawdziwie zakochany w Jezusie, czy jest jedynie
urzędnikiem, funkcjonariuszem duszpasterskim, nieraz źle traktującym ludzi” –
mówił Papież, apelując do kapłanów, by
„wybierali miłość i miłosierdzie, a nie
obłudę”.

współpraca ze świeckimi. „Klerykalizacja
Kościoła jest grzechem, który nas zamyka i
ogranicza naszą wolność” – zauważył Papież. Odpowiadając następnie na pytania
kapłanów o to, jak głosić dziś Ewangelię,
podkreślił, że prozelityzm jest karykaturą
ewangelizacji, natomiast autentyczne
świadectwo to jedyna skuteczna odpowiedź na postępującą sekularyzację.

Papież potwierdził, że w listopadzie będzie
Wskazał zarazem, że pierwszą motywacją
pielgrzymował
do
Republiki
Środskłaniającą do ewangelizacji jest miłość
kowoafrykańskiej i Ugandy. Brana jest też
Chrystusa do człowieka. „Ludzie potrzebują
jest pod uwagę możliwość odwiedzenia
Dobrej Nowiny dotykającej ich serc.
przy tej okazji Kenii, ale co do tego ostatMusimy sami wzrastać w Bożej miłości i
niego kraju, jak powiedział Franciszek,
W swym rozważaniu Ojciec Święty wskazał
głosić ją ludziom z wciąż nowym zapałem i
decyzja jeszcze nie zapadła.
na znaczenie autentycznego świadectwa.
otwartym sercem” – podkreślał Franciszek
Za: Radio watykanskie
„Jezus musi być prawdziwym centrum
w czasie spotkania z księżmi. Wskazał
naszego życia; jeśli tak nie jest, nie ma po
zarazem na bogactwo, jakim jest
____________________________________________________________________________________________________________________
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WKRÓTCE BEATYFIKACJA

mamony jest instynktem ich rasy”. Ks. Leon określał Talmud jako
„podręcznik przestępczy, pełen zepsucia i niszczycielski dla społeczeństwa”, sugerował oznaczanie Żydów specjalnymi pieczęciami,
aby byli rozpoznawalni, trzymanie ich zamkniętych w gettach oraz
wydziedziczanie ich z dóbr ziemskich i wykluczanie z urzędów i
szkolnictwa.

ZAŁOŻYCIELA SERCANÓW?

Papież Franciszek wyraził nadzieję na rychłą beatyfikację o. Leona
Dehona. Obecny papież w ciepłych i serdecznych słowach nazwał
założyciela sercanów „prawie błogosławionym Dehonem”.

Dziś historycy Kościoła uważają, że poglądy założyciela sercanów
należy rozpatrywać w historycznym kontekście rozpowszechnionego wówczas antysemityzmu, który przenikał także do
środowisk katolickich.

Proces beatyfikacyjny tego francuskiego zakonnika, założyciela
zgromadzenia sercanów został zablokowany za pontyfikatu Benedykta XVI z racji antysemityzmu zarzucanego o. Dehonowi.

Obecny papież w ciepłych i serdecznych słowach nazwał
założyciela sercanów „prawie błogosławionym Dehonem”. Zauważył, że był on „wielkim orędownikiem” proszącym Boga o łaskę
pokory i „jak widać, Pan mu jej udzielił po śmierci”. Franciszek wyraził pragnienie, aby mógł ogłosić go błogosławionym.
„To, co mnie zawsze uderza w Leonie Dehonie, to jego modlitwa,
którą zalecał odmawiać przed Najświętszym Sakramentem, codziennie, za Kościół i o jedność w nim i nawet wychodząc na ulicę,
modlić się” – powiedział Ojciec Święty. Podkreślił, że dla tego sługi
Bożego modlitwa nie była stratą czasu, nawet jeśli było dużo pracy.
„Modlitwa jest bowiem dobrym sposobem straty czasu, w duchu
miłosierdzia” – stwierdził Franciszek. „Świadectwo waszego
założyciela, wielkiego apostoła Najświętszego Serca, jest we
wszystkim przykładem i pomocą” – dodał papież.
———————————————–

Założyciel sercanów, kapłan żyjący na przełomie XIX i XX wieku, od
1997 był sługą Bożym, a 24 kwietnia 2005 Jan Paweł II miał go
ogłosić błogosławionym. Jednakże w związku ze śmiercią papieża
beatyfikację odwołano, a Benedykt XVI odłożył całą sprawę na czas
nieokreślony.

O. Leon Gustaw Dehon (1843-1925) pochodził z La Capelle w płn.
Francji, był kapłanem, działaczem społecznym, autorem licznych
książek, artykułów i rozpraw z zakresu teologii i ascetyki. Miał za
sobą studia prawnicze w Paryżu, ostatecznie jednak – po audiencji
u Piusa IX w 1865 r. – postanowił zostać księdzem. Święcenia przyjął
19 grudnia 1868 w Rzymie; w 3 lata później wrócił do Francji i pracował jako zwykły kapłan w miasteczku Saint-Quentin w swych
stronach rodzinnych. W 1878 założył tam zgromadzenie św. Jana,
które jednak w 5 lat później władze kościelne rozwiązały. Ale w rok
później, w marcu 1884 odrodziło się ono pod nazwą Zgromadzenia
Księży Najświętszego Serca Jezusa, zyskując po 4 latach aprobatę
Leona XIII. Ks. Dehon był wielkim czcicielem i propagatorem
nabożeństwa do Najświętszego Serca. Zmarł w Brukseli w czasie
trwającej tam wówczas epidemii.
Za: www.sercanie.pl

Proces beatyfikacyjny o. Leona rozpoczął się już w 1952 roku. 8
kwietnia 1997 Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych uznała heroiczność jego cnót a później także cud za jego wstawiennictwem. W
2004 Jan Paweł II ustalił datę beatyfikacji na 24 kwietnia następnego roku. Uroczystość tę jednak odwołano na czas nieokreślony w
związku ze śmiercią Jana Pawła II. Benedykt XVI polecił wstrzymać
jego sprawę z powodu posądzania go o antysemityzm i nakazał
ponowne zbadanie wszystkich pism sługi Bożego. Z czasem jego
beatyfikacja została odłożona na czas nieokreślony.
Zarzuty, wysuwane pod adresem o. Dehona, dotyczą niektórych
jego pism i artykułów, jakie w ostatnich latach swego życia zamieszczał głównie na łamach francuskiego dziennika katolickiego
„La Croix”. Pisał w nich, że Żydzi są „złaknieni pieniędzy i że żądza

____________________________________________________________________________________________________________________

O. WIESŁAW ŚPIEWAK CR

BISKUPEM NA BERMUDACH
Polski zmartwychwstaniec o. Wiesław
Śpiewak został nowym biskupem diecezji
Hamilton na Bermudach. Zakonnik, obchodzący właśnie 25-lecie kapłaństwa, do
niedawna kierował polską prowincją
Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana
Naszego Jezusa Chrystusa.
O decyzji Papieża Franciszka poinformował
polskich zmartwychwstańców nuncjusz
apostolski abp Celestino Migliore, który
wraz z nimi uczcił dziś w Winnicy 175. rocznicę śmierci ich założyciela, sługi Bożego
Bogdana Jańskiego.

Jak mówi sam o. Śpiewak, nominacja ta jest
o tyle zaskoczeniem, że choć zmartwychwstańcy bywali biskupami na Bermu-

9

dach, to zwykle byli to członkowie północnoamerykańskiej prowincji zgromadzenia.
„Jest to dla mnie duża niespodzianka i
wyzwanie. Trzeba będzie funkcjonować w
innej rzeczywistości, w zupełnie innym
Kościele, ale pewno musi się udać – mówi
w rozmowie z Radiem Watykańskim o.
Śpiewak. – Byłem na Bermudach w 2010 r.
Bp Robert Kurtz zaprosił mnie, bym tam
przeprowadził spotkania dotyczące Roku
Kapłańskiego, który wówczas był obchodzony. Miałem więc możliwość bardzo
powierzchownego zapoznania się z
tamtejszą
rzeczywistością.
Przede
wszystkim trzeba pamiętać o tym, że katolicy są mniejszością na wyspach. Jest ich
tam 9,5 tys. na 65 tys. mieszkańców. Jest
tylko pięć parafii, a zatem rzeczywistość
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niewielka. Trzeba się będzie nauczyć pracować w takiej optyce i logice rzeczy, co nie
przeszkadza, ale na pewno będzie troszkę
inne niż praca w Polsce czy we Włoszech.
Poza tym jest to Kościół bardziej wielokulturowy, choćby ze względu na to, że przebywają tam również ludzie mówiący po
portugalsku sprowadzeni z Azorów do
uprawy ziemi; dużo jest Filipińczyków. Więc
ta
różność,
wielokulturowość
i
wielonarodowość będzie na pewno ubogaceniem, ale i wyzwaniem.
Zostałem w tym roku wybrany na trzecią
kadencję
prowincjalską
w
moim
zgromadzeniu, ale nie przyjąłem tego
wyboru dlatego, że chciałem być blisko
ludzi. Na 25 lat kapłaństwa tylko pięć lat
byłem na parafii w bezpośrednim duszpasterstwie, 20 lat pracowałem w administracji. Mam nadzieję, że ta nominacja
pozwoli mi być blisko ludzi”.
52-letni o. Śpiewak zastąpi bp. Roberta
Kurtza CR i będzie zarazem pierwszym
biskupem z polskiej prowincji zmart-

wychwstańców. Sakra biskupia o. Śpiewaka
odbędzie się 1 października w Hamilton,
we wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka
Jezus, patronki diecezji i tamtejszej katedry.
Za: Radio watykanskie

KS. ALEKSANDER JASZEWSKI SDB

BISKUPEM NA BIAŁORUSI

Ojciec Święty mianował biskupem pomocniczym archidiecezji mińsko-mohylewskiej
na Białorusi ks. Aleksandra Jaszewskiego.
40-letni duchowny jest salezjaninem i do

tej pory był przełożonym wspólnoty tego
zgromadzenia w Smorgoniach w północno-zachodniej części kraju, skąd zresztą
pochodzi.
Biskup nominat wstąpił do Towarzystwa
św. Franciszka Salezego w 1994 r. Formację
zakonną odbył w Polsce: w nowicjacie w
Czerwińsku i w seminarium duchownym w
Łodzi. Po święceniach kapłańskich i praktyce duszpasterskiej na Białorusi i w Rosji
kontynuował studia teologiczne na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w
Rzymie, specjalizując się w teologii dogmatycznej. Pracował następnie m.in. jako
odpowiedzialny za formację katechetyczną
w archidiecezji mińsko-mohylewskiej.
Ostatnio ks. Aleksander Jaszewski był
wikariuszem w parafii św. Michała Archanioła w Smorgoniach, przełożonym
tamtejszej wspólnoty salezjańskiej oraz
wicedelegatem i ekonomem salezjańskiej
delegatury na Białorusi.
Za: Radio watykańskie

________________________________________________________________________________________________________

JEZUITA METROPOLITĄ KOWNA

jego miejsce Papież mianował innego jezuitę, 54-letniego bp. Lionginasa Virbalasa SJ.

Od niespełna dwóch lat był on ordynariuszem diecezji poniewLitewskie Kowno będzie miało nowego metropolitę. Ojciec Święty
ieskiej, a wcześniej m.in. rektorem Papieskiego Kolegium „Russiprzyjął rezygnację złożoną ze względu na wiek przez pełniącego do
cum” w Rzymie.
Za: Radio watykańskie
tej pory tę funkcję 76-letniego abp. Sigitasa Tamkevičiusa SJ. Na
____________________________________________________________________________________________________________________

CUD MATKI TERESY?

wyzdrowiał z nowotworu, który zajmował
już sporą część jego mózgu.

Niewytłumaczalne medycznie wyzdrowienie mieszkańca Brazylii w ostatnim stadium
złośliwego raka mózgu może zostać uznane za cud potrzebny do kanonizacji bł.
Matki Teresy z Kalkuty.
Według portalu Vatican Insider, mogłoby
do niej dojść już w trakcie Roku Świętego
Miłosierdzia, który rozpocznie się 8 grudnia
br., a zakończy 20 listopada 2016 r.
Proces kanoniczny ws. domniemanego
cudu trwa w diecezji Santos. Kongregacja
Spraw Kanonizacyjnych wybrała do zbadania to niewytłumaczalne wyzdrowienie
spośród wielu sygnałów o łaskach wyproszonych za wstawiennictwem założycielki
Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości.
Mężczyzna z diecezji Santos po usilnej
modlitwie do Matki Teresy nagle

W czasie niedawnej podróży apostolskiej
do Albanii papież Franciszek powiedział
księdzu, który był tam jego tłumaczem, że
poznał Matkę Teresę podczas zgromadzenia Synodu Biskupów w Watykanie w 1994 r.
– W czasie obrad siedziała dokładnie za
mną. Podziwiałem jej siłę, stanowczość jej

wystąpień,
nie
onieśmielało
jej
zgromadzenie biskupów. Mówiła to, co
chciała powiedzieć… – wspominał papież.
Po czym zażartował: „Bałbym się, gdyby
została moją przełożoną!”.
Matka Teresa przyszła na świat jako Anjezë
Gonxha Bojaxhiu 26 sierpnia 1910 r. w
Skopje, lecz urodziny zawsze obchodziła 27
sierpnia, w dniu przyjęcia chrztu. Mając 18
lat wstąpiła do zgromadzenia loretanek.
Rok później wyjechała do Indii, gdzie była
nauczycielką w szkole dla dziewcząt. Chcąc
się zajmować ludźmi najbiedniejszymi i
najbardziej opuszczonymi, założyła w 1949
r. Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości.
Obecnie liczy ono ponad 5 tys. członkiń w
133 krajach na wszystkich kontynentach. W
1963 r. Matka Teresa założyła męskie
Zgromadzenie Braci Misjonarzy Miłości. W
1979 r. została uhonorowana Pokojową
Nagrodą Nobla. Zmarła 5 września 1997 r.
w Kalkucie. Papież Jan Paweł II ogłosił ją
błogosławioną 19 października 2003 r.
Za: www.deon.pl

________________________________________________________________________________________________________
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FRANCISZKANIE Z ASYŻU APELUJĄ

twitterze akcję #savecristina z apelem: „W imieniu św. Franciszka
zwracamy się do członków Państwa Islamskiego – Wypuśćcie na
wolność to dziecko, uwolnijcie Krystynę”.

O UWOLNIENIE 3-LETNIEJ DZIEWCZYNKI W SYRII

„Św. Franciszek uważał, że każda matka jest matką wszystkich braci
mniejszych, dlatego po synowsku zareagowaliśmy na ten matczyny
W sierpniu zeszłego roku w Mosulu dżihadiści wyrwali z rąk uckrzyk” – powiedział O. Enzo z asyżskiego klasztoru, który z dwojgiiekającej z miasta Aidy jej trzyletnią córkę Krystynę. Khidir, ślepy
em młodych ludzi odwiedził Aidę i Khidira, przebywających w
ojciec dziewczynki zapłacił później okup, ale niestety dziecko nie
obozie uchodźców w kurdyjskim Erbilu. Za: Radio watykańskie
zostało zwrócone swoim rodzicom. Franciszkanie z Asyżu dowiedziawszy się o tragedii rodziców Krystyny zorganizowali na
____________________________________________________________________________________________________________________

EUROPEJSKIE SPOTKANIE
SALEZJAŃSKICH NOWICJATÓW

W dniach 16-31 maja nowicjusze
salezjańscy z Woźniakowa wraz z ks. magistrem Adamem Homoncikiem udali się do
Włoch, aby pielgrzymować do miejsc
związanych z Księdzem Bosko. Centralnym
punktem wyjazdu było Europejskie Spotkanie Nowicjatów Salezjańskich.
Rozpoczęło się ono 20 maja na Colle Don
Bosco. Oprócz czterdziestu pięciu nowicjuszy oraz czternastu formatorów przybyli
także: radca ds. formacji. ks. Ivo Coelho
wraz ze swoim pierwszym doradcą ks. Cleo
Murguia oraz ks. Guido Errico, odpowiedzialny za formację we Włoszech.
Ten intensywny czas rozmów, dyskusji
wymiany doświadczeń, dzielenia się i refleksji
rozpoczęliśmy
celebracją
nieszporów. W tym roku przyświecało nam
hasło opisujące Księdza Bosko: „żył jak

gdyby widział Niewidzialnego”. W miejscu
narodzin naszego założyciela szczególnie
mocno zabrzmiały słowa wzywające nas do
świętości, do radykalnego pójścia za Chrystusem drogą rad ewangelicznych.

W piątek miało miejsce szczególne wydarzenie. Wtedy to udaliśmy się do Turynu, by
tam przed Całunem Turyńskim uczestniczyć we Mszy Świętej celebrowanej przez
kardynałów i biskupów salezjańskich.
Punktem kulminacyjnym spotkania był
udział w Uroczystościach ku czci Maryi
Wspomożycielki Wiernych. Po Mszy świętej
pod przewodnictwem ks. Generała Fernandeza Artime rozpoczęłą się procesja ulicami
Turynu. Tysiące pielgrzymów dziękowało
podczas niej za Księdza Bosko i za opiekę
Wspomożycielki.

Oczywiście nie zabrakło wspólnej rekreacji.
Wieczorek zapoznawczy pokazał, że
salezjański duch radości nie zna barier
języka, a różnorodność kulturowa jest
olbrzymim bogactwem. Przygotowane
przez nowicjaty prezentacje wzbudziły nie
tylko zainteresowanie, ale i podziw dla
talentów filmowych.

Poznanie kultury, w której wychowywał się
Ksiądz Bosko, doświadczenie Valdocco i
Piemontu, miejsc, z których wyszło tylu
świętych, oraz przeżywane tam rekolekcje
utwierdziły nas w powołaniu, a zarazem
napełniło siłami potrzebnymi do dalszej
formacji. Nowicjusz Jacek Banasiuk
Za: www.salezjanie.pl

Zapowiedzi wydarzeń

WARSZTATY DLA MŁODYCH
OSÓB KONSEKROWANYCH

prenowicjatu do 10 lat definitywnej
konsekracji/ślubów wieczystych.

Odnosząc się do tematu spotkania w
wywiadzie dla Radia Watykańskiego, kard.
Braz de Aviz, prefekt CIVCSVA, przytoczył
słowa papieża Franciszka, wyjaśniając, że
misją osób konsekrowanych jest właśnie
“rozbudzenie świata, aby ten żył Chrystusem”.

W dniach 15-19 września 2015 r. w Rzymie
odbędzie się jedno z najbardziej
znaczących wydarzeń w tym Roku Życia
Konsekrowanego.
Mowa tu o światowych warsztatach dla
młodych osób konsekrowanych, które
będą przebiegać pod hasłem: “Obudźcie
świat. Ewangelia – proroctwo – nadzieja”.
Jak się przewiduje, w tym spotkaniu będzie
uczestniczyć wiele tysiący młodych osób
konsekrowanych
z
całego
świata,
należących zarówno do Instytutów na
prawie papieskim, jak i na prawie
diecezjalnym, obejmujących okres od

Swój udział w tym spotkaniu należy
zgłosić on line do 30 czerwca 2015.

Aby zachęcić do udziału w tym spotkaniu
abp Rodríguez Carballo OFM, arcybiskup
sekretarz Kongregacji ds. Instytutów Życia
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia
Apostolskiego (CIVCSVA) skierował list do
wszystkich przełożonych generalnych
zgromadzeń męskich i żeńskich, w którym
m.in. informuje, że na stronie CIVCSVA jest
dostępny dział zapisów na te warsztaty – w
pięciu językach.
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Rok
Życia
Konsekrowanego,
który
rozpoczął się w dniach 29-30 listopada w
Rzymie, zakończy się 2 lutego 2016 roku
Światowym Dniem Życia Konsekrowanego.
Nastąpi to po całym cyklu wydarzeń
stojących pod znakiem komunii osób
konsekrowanych i specjalnych dniach,
prezentujących
różne
formy
życia
konsekrowanego, które odbędą się Rzymie;
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pierwsze z tych spotkań będzie mieć
miejsce 26 stycznia 2016 roku.
Za: www.infoans.org

ZAPROSZENIE NA PREMIERĘ
FILMU O ŚW. ANDRZEJU BOBOLI
Auli Jana Pawła II w sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Łagiewnikach 18 czerwca o
godzinie 18.00 odbędzie się premiera filmu
„Niezłomny Patron Polski. Święty Andrzej
Bobola” w reżyserii Edyty Szostek i Agnieszki Pers z Krzysztofem Ziemcem jako
narratorem.
Producentem filmu jest Wydawnictwo La
Salette Księży Misjonarzy Saletynów, które
do filmu dołączyło album przedstawiający
miejsca kultu św. Andrzeja Boboli. Film nie
jest typową hagiografią. Autorzy chcieli
przede wszystkim pokazać, jak mocno
postać Świętego splata się z trudną historią
Polski. Choć Andrzej Bobola jest patronem
naszej Ojczyzny, dla wielu jest postacią
nieznaną. Jednak ci, którzy poznają jego
męczeństwo oraz wydarzenia, które działy
się po jego śmierci, traktują go jako niezwykle bliskiego, wręcz osobistego świętego.
Andrzej Bobola był 49 jezuitą zamordowanym w XVII w. na wschodnich
ziemiach Rzeczpospolitej. Jego objawienie
dominikaninowi o. Alojzemu Korzeniewskiemu w 1702 r. stało się początkiem
wielkiego kultu, którym jest otaczany do
dziś. W filmie można zobaczyć wstrząsające
fabularyzowane sceny męczeństwa Andrzeja Boboli, a także współczesne świadectwa osób, które doświadczyły łask za
jego wstawiennictwem.
.</h1></div>
Na premierze spodziewana jest obecność
prezydenta elekta Rzeczpospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy wraz z małżonką. Szczegółowe informacje dla przedstawicieli
mediów można uzyskać pod numerem
telefonu 510 346 606. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności do 17 czerwca.
Kontakt: Grzegorz Zembroń MS ul. Sucha
35 B; 30-601 Kraków tel. +48 510 346
606 mail: g.zembron@saletyni.pl

SALWATORIANIE ZAPRASZAJĄ NA
SYMPOZJUM O KS. BOCHENKU SDS
„Pamiętajcie o swoich przełożonych, którzy
głosili wam słowo Boże, i rozpamiętując
koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę!” – ta
zachęta autora Listu do Hebrajczyków jest
wciąż aktualna (zob. Hbr 13,7). Dlatego
zapraszam na sympozjum poświęcone ks.

Wawrzyńcowi Bochenkowi SDS (19151996), które odbędzie się w piątek, 19
czerwca br. w Trzebnicy.
Dlaczego…?
Ktoś niezorientowany może pytać: dlaczego sympozjum poświęcone akurat ks.
Bochenkowi?
Pierwszy
powód,
to
wdzięczność. Osoba i dzieło ks. Wawrzyńca
Bochenka, zwanego nieraz krótko Ks.
Dziekanem, wpisały się na trwałe w losy
Trzebnicy – sanktuarium św. Jadwigi
Śląskiej i lokalnej społeczności – po 1945
roku. Przez ponad 50. lat był proboszczem i
kustoszem bazyliki – od przybycia do
Trzebnicy w sierpniu 1945 roku aż do
śmierci w dniu 30 stycznia 1996 roku. Inny
powód, to próba naukowej analizy zastanych
materiałów
archiwalnych
dotyczących osoby ks. Dziekana i udokumentowania
w
postaci
publikacji
książkowej. Jestem przekonany, że zachodzi także potrzeba przypominania postaci,
której imię nosi m.in. najdłuższa ulica w
Trzebnicy. Jest już nowe pokolenie, które
nie znało osobiście ks. Dziekana i należy
zadbać o pielęgnowanie żywej pamięci.

Kiedy i gdzie…?
Jak już zostało wspomniane, sympozjum
odbędzie się w dniu 19 czerwca i rozpocznie się o godz. 15.00. Wybór dnia i godziny
nie są przypadkowe. Jest to piątek i
godziny popołudniowe, by umożliwić
udział jak największej licznie osób
zainteresowanych. Miejscem obrad i dyskusji będzie gościnny klasztor Sióstr
Boromeuszek w Trzebnicy. Mottem sympozjum są słowa: „W służbie Bogu – zawsze
dla Polski – zawsze dla ludzi”, które
streszczają styl życia i posługi ks. Dziekana.
To hasło umieszczone było w prezbiterium
bazyliki w 1996 roku w dniach jego
pogrzebu.
Całość wydarzenia będzie miała charakter
refleksji naukowej, wspomnień i modlitwy.
Najpierw przewidziane są w godzinach
15.00-18.00 wykłady, komunikaty i krótka
dyskusja. Wykłady będą dotyczyć sytuacji
Kościoła na Dolnym Śląsku po roku 1945
(ks. Józef Pater), posługi ks. Bochenka jako
kustosza i duszpasterza w sanktuarium św.
Jadwigi w Trzebnicy (ks. Michał Piela SDS).
Niezwykle interesująco zapowiada się
ukazanie jego osoby w świetle archiwaliów
aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej
(Stanisław Bogaczewicz), a także zwrócenie
uwagi na niektóre priorytety w świetle
zachowanych starannie ogłoszeń duszpasterskich z okresu jego duszpasterzowania
w Trzebnicy (ks. Bogdan Giemza SDS).
W krótkich komunikatach będzie mowa o
początkach katechizacji przedszkolnej w
Trzebnicy (Ewa Dudek), mało znanej
posłudze ks. Bochenka jako wizytatora
zgromadzeń zakonnych (ks. Ireneusz
Kiełbasa SDS) i dlaczego wybrano go na
patrona zespołu szkół w Czeszowie
(Elżbieta Kędra). Całość będzie moderował
ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec,
rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

W życiu człowieka jubileusze i okrągłe
rocznice są zwykle sposobnością do
wspomnień. W 2015 roku przypadają rocznice trzy ważne rocznice: 100. rocznica
urodzin ks. W. Bochenka (30 października
1915), 70-lecie jego przybycia do Trzebnicy
(25 sierpnia 1945) i 70-lecie utworzenia
polskiej administracji kościelnej na Dolnym
Śląsku.
Być może sympozjum będzie także mobilizacją w roku (2015) ogłoszonym przez
Radę Powiatu Trzebnickiego jako Rok ks.
Dziekana Wawrzyńca Bochenka. Na razie
bowiem oprócz samego ogłoszenia w
styczniu br., zupełnie cicho o jakichkolwiek
inicjatywach… a jest już czerwiec…
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O godz. 18.30 przewidziana jest Msza św. w
bazylice i modlitwa przy grobie ks. Dziekana, którym będzie przewodniczył ks. Piotr
Filas SDS, prowincjał Polskiej Prowincji
Salwatorianów.
Co jeszcze warto wiedzieć…?
Organizatorami sympozjum są: Papieski
Wydział Teologiczny we Wrocławiu, parafia
św. Bartłomieja i św. Jadwigi w Trzebnicy i
Gmina Trzebnica. To jeszcze jeden dowód
umiejętnej współpracy różnych podmiotów życia społecznego. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: Radio Rodzina z Wrocławia, tygodnik „Niedziela” i
„Panorama Trzebnicka”. Z okazji sympo-
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zjum Zespół Szkół im. Ks. W. Bochenka w
Czeszowie przygotowuje wystawę, która

będzie miała miejsce w bazylice, w kaplicy
św. Jadwigi. Nad całością przygotowań

czuwa piszący te słowa. Bogdan Giemza
SDS

Witryna tygodnia

BIOGRAFIE POLSKICH MISJONARZY
Przed IV Krajowym Kongresem Misyjnym,
który odbył się w dniach 12-14 czerwca w
Warszawie, ukazały się biografie polskich
misjonarzy z lat 1965-2015.

Pierwszy tom zawiera biografie misjonarzy
pracujących w Afryce i na Madagaskarze,
drugi tom – w Ameryce Łacińskiej, na
Karaibach i w Kanadzie, trzeci zaś w Azji i
Oceanii.

Trzytomowe wydanie biogramów 4944
polskich misjonarek i misjonarzy ukazało
się nakładem Wydawnictwa VERBINUM.

Misjonarze z Polski wydatnie przyczynili się
do
ewangelizacji
wielu
krajów
i
kontynentów, zdobywając uznanie i zaufanie ludności tubylczej oraz władz kościelnych – napisał we wstępie do publikacji bp
Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji
Episkopatu Polski ds. Misji.

W tym roku przypada 50 lat od wydania
Dekretu „Ad Gentes” Soboru Watykanskiego II. Ten jubileusz zainspirował Komisję
Episkopatu Polski ds. Misji do upamiętnienia dorobku misyjnego Kościoła w Polsce w minionym pięćdziesięcioleciu. Biogramy polskich misjonarzy i misjonarek
pokazują w sposób pełny i usystematyzowany zaangażowanie Kościoła w
misję „ad gentes”.

Publikacja przybliża między innymi sylwetki znanych misjonarzy, jak np. o. Mariana Żelazka SVD, dr Wandy Błeńskiej, zwanej
„Matką Ugandy”, czy kard. Kozłowieckiego
SJ.
Za: www.werbisci.pl

Wydanie prezentuje sylwetki misjonarzy i
misjonarek zakonnych, diecezjalnych, z
instytutów życia konsekrowanego oraz
świeckich, pracujących na poszczególnych
kontynentach.
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Odeszli do Pana
ŚP. O. ELIASZ BABSKI (1940-2015) OSPPE
Z bólem informujemy, że w piątek 12 czerwca, w godzinach wieczornych w szpitalu
w Częstochowie w wieku 74 lat zmarł o.
Eliasz Babski, paulin. W Zakonie Paulinów
przeżył 55 lat, jako kapłan 49 lata (29 czerwca obchodziłby 50-tą rocznicę święceń
kapłańskich).

Pogrzeb śp. o. Eliasza Babskiego odbędzie
się we wtorek, 16 czerwca, o godz. 11.00 w
bazylice jasnogórskiej. Mszy św. pogrzebowej przewodniczyć będzie bp Antoni
Długosz, biskup pomocniczy arch. częstochowskiej. Po Mszy św. nastąpi przeniesienie ciała Zmarłego i złożenie w
grobowcu paulińskim na cmentarzu św.
Rocha w Częstochowie.

O. Eliasz Babski urodził się 17 listopada
1940 r. w Trzebieszy, diec. lubelska.
Pierwszą profesję wieczystą złożył 29 sierpnia 1959 r., profesję wieczystą 8 grudnia
1963 r. Święcenia kapłańskie przyjął 29
czerwca 1965 r.

Polecajmy Bogu w modlitwie śp. o. Eliasza.
Requiescat in pace! o. Andrzej Grad, paulin
Za: www.jasnagora.com

ŚP. BR. TEODOR HERCZYŃSKI (1933-2015) SP
Dnia 11 czerwca 2015 r.
odszedł do Pana br.
Teodor Herczyński, pijar.
Posługiwał w placówkach pijarskich w Krakowie-Rakowicach, Heb-

dowie i Cieplicach. Przeżył lat 82, w Zakonie 61.
Msza św. pogrzebowa w intencji Zmarłego
została odprawiona w kościele parafialnym
pw. św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze –

Cieplicach, w sobotę 13 czerwca. Po mszy
św. pogrzebowej nastąpiło odprowadzenie
ciała Zmarłego do grobowca zakonnego.
Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie!
Za: www.pijarzy.pl

ŚP. O. SEVERIN LEITNER (1945-2015) SJ
W niedzielę 07.06.2015 r. zginął we
włoskich Alpach asystent Ojca Generała na
Centralną i Wschodnią Europę, o. Severin
Leitner SJ.
Okoliczności zdarzenia są cały czas badane,
jednak wiadomo, że tragedia miała miejsce
w drodze na szczyt Corno Grande. O. Leitner SJ wybrał się na wspinaczkę wspólnie
ze znajomym księdzem z Austrii. W trakcie
wyprawy potknął się na oblodzonej skale i
spadł, wedle różnych informacji, między
100 a 400 metrów. Towarzysz zmarłego nie
posiadał telefonu komórkowego, w związku z czym niemożliwe było zorganizowanie
jakiejkolwiek skutecznej akcji ratunkowej.
O. Severin w marcu 2015 roku ukończył 70
lat. Niech dobry Bóg obdarzy Go szczęś-

ciem wiecznym. Pogrzeb śp. O. Severina
Leitnera SJ odbył się w piątek, 12 czerwca
2015 r.

O. Severin Leitner SJ urodził się 29 marca
1945 r. w Pfunders, Bolzano, we Włoszech.
Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego
pięćdziesiąt lat temu 16 września 1965 r. w
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Prowincji Austriackiej. Studiował w Pullach
(Niemcy) i Innsbrucku (Austria). Na kapłana
został wyświęcony 6 lipca 1974 r. w Innsbrucku. W tym samym mieście złożył
uroczystą profesję 3 grudnia 1982 r. W
Towarzystwie pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji. Był Magistrem Nowicjatu,
Rektorem Seminarium „Canisianum” w
Innsbrucku, Prowincjałem Prowincji Austriackiej (2001-2008), Rektorem Kolegium w
Innsbrucku, Delegatem Prezydenta Konferencji Prowincjałów Europejskich ds.
centrów formacyjnych, a w ostatnich latach
Asystentem O. Generała dla Europy Centralnej i Wschodniej.
Za: www.jezuici.pl

