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Wiadomość Tygodnia

ZAPROSZENIE NA JASNĄ GÓRĘ
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.
List jest zaproszeniem do wszystkich osób konsekrowanych
w Polsce, aby przybyły w ten dzień (26 września) na Jasna
Gorę wraz z grupami pielgrzymów świeckich, związanych
duszpastersko ze wspólnotami zakonnymi. Uroczystościom
będzie przewodniczył Nuncjusz Apostolski abp Celestino
Migliore.
Drogie Siostry i Bracia w życiu konsekrowanym!
Jesteśmy niemal w połowie Roku Życia Konsekrowanego. Dziękujemy Bogu za ten szczególny dar. Dzięki inicjatywie papieża
Franciszka cały Kościół uświadamia sobie głębiej znaczenie powołania do życia całkowicie oddanemu Bogu. My zaś sami jesteśmy wezwani, by świadomie stawać się prorockim znakiem Królestwa Bożego dla współczesnych ludzi. To wymaga nawrócenia
serca i odnowy naszego świadectwa życia wspólnotowego.
Dziękujemy Wam za zaangażowanie w liczne inicjatywy Roku
Życia Konsekrowanego w Kościołach lokalnych naszej Ojczyzny.
Prosimy też by nie ustawać w dobrym dawaniu świadectwa
wszędzie tam, gdzie jesteście o to proszeni. Zależy nam szczególnie aby w parafiach odbywały się Dni życia konsekrowanego z
naszym aktywnym udziałem. Występujcie wszędzie, gdzie to jest
możliwe, z inicjatywą zorganizowania takiego dnia świadectwa,
a gdy jesteście proszeni o uczestnictwo w nim – nigdy nie odmawiajcie!
Pragniemy aby centralnym wydarzeniem obchodów Roku Życia
Konsekrowanego w Polsce stała się pielgrzymka na Jasną Górę w
dniu 26 września, gdy w całym Kościele przeżywane jest Wspomnienie świętych i męczenników życia konsekrowanego. Wiemy
dobrze jak wiele osób konsekrowanych z Polski dało na przestrzeni dziejów świadectwo męczeństwa. Począwszy od Pięciu
braci męczenników, którzy oddali życie za Chrystusa w 1003 r. w
Międzyrzeczu, aż po męczenników naszych czasów, których
szczególnymi twarzami stają się O. Michał Tomaszek i O. Zbigniew Strzałkowski franciszkańscy męczennicy w Peru, których
beatyfikację będziemy przeżywali 5 grudnia.
Niemal każda rodzina zakonna podtrzymuje pamięć takich
szczególnych świadków wiary (zarówno wyniesionych na ołta-

rze, jak i oczekujących na to). W dniu 26 września chcemy ich
twarze przypomnieć Kościołowi w Polsce, ludowi Bożemu w
naszej Ojczyźnie. Zapraszamy więc na Jasną Gorę wszystkie
osoby konsekrowane. Prosimy jednak, byście nie pielgrzymowali
sami. Zabierzcie ze sobą wiernych, naszych przyjaciół i domowników, wśród których żyjemy, dla których podejmujemy codzienny trud świadectwa. Zorganizujcie autokarowe (i wszelkie
inne) pielgrzymki na Jasną Górę. Te wspólnoty, które nie są w
stanie zorganizować pielgrzymki samodzielnie są proszone o
połączenie sił i organizowanie ich z sąsiednimi klasztorami.
Niech powstanie między nami duch współdziałania dla wspólnego dobra. Niech nie zabraknie na Jasnej Górze przedstawicieli
żadnej ze wspólnot życia konsekrowanego w Polsce! Prosimy
siostry referentki w diecezjach oraz delegatów ds. zakonów
męskich aby byli koordynatorami pielgrzymiego wysiłku na
swoim terenie.
Szczegółowy program uroczystości na Jasnej Górze zostanie
Wam przysłany gdy tylko zostaną uzgodnione ostatnie szczegóły
tego wydarzenia. Już dzisiaj możemy jednak poinformować, że
centralnym punkiem pielgrzymki będzie Msza św. na Jasnej
Górze o godz. 12.15, której będzie przewodniczył Nuncjusz Apostolski abp Celestino Migliore. Eucharystię poprzedzi o godz. 10
nabożeństwo w Archikatedrze Częstochowskiej, a następnie
pielgrzymka na Jasną Górę, w której będziemy nieśli relikwie,
wizerunki i portrety osób konsekrowanych, które oddały swoje
życie za wiarę. Prosimy wszystkie Rodziny życia konsekrowanego
aby takie wizerunki przygotowały. Trzeba męczenników z dalszej
i bliższej przeszłości przypomnieć nam samym i ludowi Bożemu.
Trzeba byśmy zobaczyli, jak wielu spośród nas umiało być wiernymi do końca, aż do przelania krwi.
Za przygotowanie pielgrzymki odpowiedzialny jest zespół, który
organizuje II Kongres Młodych Osób Konsekrowanych, zaplanowany w Częstochowie w dniach 23-26 września. Wszelkie zapytania a także zgłoszenia związane z pielgrzymką prosimy kierować na adres mlodzikonsekrowani@gmail.com
Niech w Roku Życia Konsekrowanego prowadzi nas wszystkich
nieustannie Duch Święty i niech czuwają nad nami nasi święci i
błogosławieni Siostry i Bracia.
Leticja Niemczura cssj
Przewodnicząca KWPŻZZ
o. Janusz Sok, CSsR
Przewodniczący KWPZM
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Wiadomości z kraju

NIEZWYKŁE SPOTKANIE OSÓB KONSEKROWANYCH W TARNOWIE
Ok. 250 sióstr, braci i zakonników pochodzących z diecezji tarnowskiej, a pracujących w Polsce i na całym świecie spotkało
się w sobotę w Tarnowie. Zaprosił ich
biskup tarnowski Andrzej Jeż z okazji
Roku Życia Konsekrowanego.
Ojciec Tomasz Bajda z Zakonu Ojców
Kamilianów pochodzi z Bochni, a pracuje
w Łodzi, gdzie jest kapelanem Instytutu
Centrum Zdrowia Matki Polki.
„Codziennie pamiętam o diecezji tarnowskiej, dziękując za powołanie i za to, że
spotkałem tutaj tak wielu dobrych ludzi.
Utwierdzałem się w powołaniu, uczestnicząc w Pieszej Pielgrzymce Tarnowskiej
na Jasną Górę w grupie nr 6. Cieszę się z
tego spotkania, podczas którego możemy
zobaczyć jak liczne są powołania zakonne
w diecezji tarnowskiej" - dodaje.
Do Tarnowa przyjechała też siostra
Krzysztofa Maria Babraj, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Albertynek,
która pochodzi z Okocimia. „W naszym
zgromadzeniu jest 75 sióstr, które pochodzą z diecezji tarnowskiej. Cieszymy się z
tego zaproszenia w Roku Życia Konsekrowanego" - dodaje siostra.
Na spotkanie do WSD przyjechały też
osoby konsekrowane pracujące na całym
świecie m.in. w Danii, Stanach Zjednoczonych, Francji, na Ukrainie, w Rumunii

oraz w krajach misyjnych. „ Możemy się
wszyscy zobaczyć. Ja codziennie modlę
się za Kościół Tarnowski, bo wiem, że
mieszkańcy diecezji też o nas pamiętają.
Pracuję w Boliwii, gdzie prowadzimy dom
dziecka" - mówi siostra Wiesława Longosz, Służebniczka Dębicka.
Podczas spotkania zorganizowano prezentację zgromadzeń oraz występ Zespołu Dziecięcego „Promyczki" z Nowego
Sącza, pod dyrekcją ks. Andrzeja Mulki i
Chłopięco-Męskiego Chóru „Pueri Cantores Sancti Nicolai" z Bochni, pod dyrekcją
ks. Stanisława Adamczyka. Był też czas na
integrację i wymianę doświadczeń.
Spotkanie zakończyła Msza św. w katedrze pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża.
W homilii biskup przypomniał, że na
całym świecie żyje obecnie ok. 950 tys.
osób konsekrowanych: sióstr zakonnych,
braci i ojców, osób należących do Instytutów Świeckich i do Indywidualnych Form
Życia Konsekrowanego. Kaznodzieja
podkreślił, że bez ich świadectwa
i poświęcenia trudno sobie wyobrazić
życie Kościoła.
„To, co czynicie i o czym świadczycie
przeżywając tajemnicę waszego powołania staje się codzienną Ewangelią, głoszoną współczesnemu światu. Jest to
przesłanie niezwykle ważne, szczególnie

teraz, kiedy współczesny człowiek zamiast
czytać Księgę Ewangelii, chętniej czyta
ewangelię czynu, chętniej wpatruje się w
żywe świadectwa miłości miłosiernej” powiedział bp Jeż.
Biskup Tarnowski zachęcał też osoby
konsekrowane do stałej łączności z diecezją.
„Proszę Was – jako synów i córki naszej
tarnowskiej diecezji - abyście ten rodzimy
Kościół tarnowski ogrzewali zawsze świtałem swojej wiary, nadziei i miłości; byście
towarzyszyli mu swoją modlitwą i życzliwą pamięcią - także w mojej intencji.
Bądźcie także przekazicielami, w różnych
zakątkach Polski i świata, bogactwa i
piękna naszej rodzimej pobożności, tradycji i historii. Jest to wielki dar ziemi
tarnowskiego Kościoła, którą Bóg pobłogosławił tak wielką liczbą powołań kapłańskich i zakonnych. Niech za tę wielką
łaskę będzie uwielbione Jego Imię” dodał biskup
.
W różnych polskich diecezjach oraz na
całym świecie pracuje tysiąc dwieście
osób zakonnych, które mają swoje korzenie w diecezji tarnowskiej. Osoby konsekrowane są obecne m.in. w Peru, Hiszpanii, na Filipinach, w Indiach, Zambii, Republice Konga, Argentynie, Australii i na
Dominikanie Za: www.diecezja.tarnow.pl
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franciszkanin. Wszystkich zebranych witał w imieniu Jasnej Góry o. Albert Szustak, paulin. Mszę św. koncelebrował także redaktor naczelny pisma „Miłujcie się!” ks. Mieczysław Piotrkowski,
chrystusowiec. „Przychodzimy do domu naszej Matki, to ona jest
tą główną inspiratorką, i można powiedzieć, główną redaktorką
naczelną tego czasopisma – mówił na początku Mszy św. ks.
Piotrowski – Fakt, że to pismo wychodzi już w 22 wersjach językowych, to jest dzieło Boże, to nie jest dzieło ludzkie. I przychodzimy po to, aby zawierzyć na nowo, zawierzyć siebie i całe to
dzieło, to narzędzie ewangelizacji Polski i świata, Jezusowi w
Niepokalanym Sercu Maryi. Zawierzamy ponownie, żeby nas,
odpowiedzialnych za to narzędzie, Pan Jezus dzisiaj oczyścił,
umocnił, i dał nam wszystkie dary Ducha Świętego, które są potrzebne do tego, żeby poprzez to pismo prawda, radosna prawda
o Jezusie Chrystusie, o Ewangelii dotarła w najdalsze zakątki
świata”.

CZYTELNICY „MIŁUJCIE SIĘ”
PIELGRZYMOWALI DO JASNOGORSKIEGO SANKTUARIUM
Jasnogórskie Czuwanie Czytelników „Miłujcie się!” odbyło się w
sanktuarium w sobotę, 27 czerwca. Pielgrzymka zgromadziła
redaktorów, czytelników i kolporterów pisma „Miłujcie się!”,
osoby zrzeszone w Ruchu Czystych Serc, Ruchu Czystych Serc
Małżeństw i Ruchu Wiernych Serc – w sumie kilkaset osób.
Dwumiesięcznik „Miłujcie się!” obchodzi w tym roku 40-lecie
istnienia. Dociera do prawie wszystkich zakątków świata. Czasopismo wydawane jest w 22 językach. Polskie wydanie drukowane
jest w nakładzie 180 tys. egz., z czego około jednej piątej trafia do
środowisk polskich za granicą.
„Ostatnie nasze wersje to język arabski i francuski – mówi red.
Mirosław Rucki – Staramy się wspierać naszych braci, arabskojęzycznych chrześcijan, którzy mają bardzo trudną sytuację w
Libanie, Syrii, Iraku, na Bliskim Wschodzie. Z francuskim numerem startujemy oczywiście do Francji, ale też w dużej mierze to
jest Afryka francuskojęzyczna – w Ruandzie, jak wydaliśmy
pierwszy numer, to ci ludzie byli pełni zachwytu, bo po raz pierwszy trzymali w rękach czasopismo katolickie w języku, który mogli
zrozumieć, to była dla nich taka mocna dawka nadziei i wsparcia.
Wysyłamy w tych różnych językach czasopismo do ponad 120
krajów”.
Wokół redakcji dwumiesięcznika skupia się wspólnota, gromadząca ludzi młodych, pragnących zachować czystość przedmałżeńską oraz wolność od nałogów (zwłaszcza od narkomanii,
alkoholizmu i nikotynynizmu) – Ruch Czystych Serc. Z inicjatywy
redakcji powstał też Ruch Czystych Serc Małżeństw, zrzeszający
małżeństwa, pragnące żyć według zasad Ewangelii. Pismo „Miłujcie się!” propaguje także Ruch Wiernych Serc – krucjatę modlitwy
w intencji małżeństw zagrożonych rozpadem, duchową adopcję
dziecka poczętego i dzieło modlitwy za kapłanów, tzw. margaretkę.

W programie pielgrzymki uwzględniono świadectwa, dobrą
muzykę i modlitwę we wspólnocie. W trakcie czuwania, trwającego przez całe popołudnie i noc (w Sali o. Kordeckiego i w Kaplicy Matki Bożej) wystąpienia prelegenci: s. Joanna Andruszczyszyna ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów; prof. dr hab. Grzegorz
Kucharczyk – historyk, pracownik Instytutu Historii PAN; ks. Marek Bałwas – duszpasterz młodzieży, opiekun grupy osób niepełnosprawnych z diec. włocławskiej; ks. Mieczysław Piotrowski
TChr – redaktor naczelny czasopisma „Miłujcie się!”. Spotkanie
animował zespół Lumen z Poznania. Za: www.jasnagóra.com

Pielgrzymka rozpoczęła się po południu w bazylice jasnogórskiej.
Mszy św. o godz. 15.15 przewodniczył o. Franciszek Mainka,
____________________________________________________________________________________________________________________

DUCHOWA RODZINA MARIAŃSKA

MODLIŁA SIĘ W LICHENIU
Ks. Wiktor Gumienny MIC, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, przewodniczył uroczystej Mszy św. z okazji III
Zjazdu Duchowej Rodziny Mariańskiej w
Licheniu. Wspólnie z nim w licheńskiej
świątyni modliło się kilka tysięcy wiernych.
Duchowa Rodzina Mariańska zrzesza
ludzi, którzy wspierali i wspierają dzieło,
jakim jest Sanktuarium Maryjne w Licheniu Starym, zarówno modlitewnie, jak i
materialnie. Od 2013 roku, z inicjatywy
księży marianów, duchowych opiekunów
licheńskiego wzgórza, w ostatnią niedzielę czerwca do Lichenia przyjeżdżają wierni, dla których tutejsze Sanktuarium jest
ważnym miejscem na mapie ich duchowego życia.

Mszy św. o godz. 12.00 przed Cudownym
Obrazem Matki Bożej Licheńskiej przewodniczył ks. Wiktor Gumienny, kustosz
Sanktuarium. Nawiązując do czytanego
dzisiaj podczas liturgii słowa Listu św.
Pawła do Koryntian powiedział: „Umiejcie
się dzielić. Jeżeli będzie umieli się dzielić
w swoim życiu, to będziecie mogli być
spokojni. Tak, jak Bóg podzielił się swoją
chwałą z człowiekiem, jak oddał za niego
życie, tak i wy, jeśli będziecie umieli się
dzielić tym, co posiadacie, osiągniecie
życie wieczne”.

3

W dalszej części homilii wspomniał o
przypadającej w 2017 roku 50. rocznicy
koronacji Cudownego Obrazu Matki
Bożej Licheńskiej. Mówiąc to dziękował
wszystkim, dzięki którym licheńskie Sanktuarium zmieniało się na przestrzeni
ostatnich pięciu dekad do stanu, jaki
możemy obserwować dzisiaj. Wspomniał
o inicjatywach, jakie księża marianie mogli rozpocząć dzięki finansowemu wsparciu wiernych, m.in. o hospicjum, Centrum
Pomocy Rodzinie czy ośrodku naprotechnologii, gdzie pomoc uzyskują małżeństwa mające trudność z poczęciem
dziecka. Mówił także o powstałej w 2011
roku Wspólnocie Modlitewnej, której
członkowie modlą się w siedmiu intencjach (za Ojczyznę, za Kościół, za chorych i
umierających, za małżeństwa i rodziny, za
uzależnionych, za nękanych przez złego
ducha oraz w intencji poszanowania
życia). Jako przykład ogromnej siły modlitwy zacytował świadectwo kobiety, która
codziennie modląc się za swojego męża-
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alkoholika, wyprosiła – za wstawiennictwem Matki Bożej Licheńskiej – wyzwolenie z nałogu.

to będzie modlitwa, dobre słowo, miłość
krótką modlitwę. Z kolei w Biurze Obsługi
okazana drugiemu człowiekowi. Jeśli w
Pielgrzyma, znajdującym się w dolnej
ten sposób będziemy umieli postępować,
części świątyni, osoby należące do Duto jest to najlepsza droga do tego, by w
chowej Rodziny Mariańskiej i Wspólnoty
Na zakończenie powiedział: „Chciałbym
pełni doświadczyć miłości w ramionach
Modlitewnej mogły otrzymać nowy tomik
wszystkich zachęcić do tego, aby pamiękochającego nas Ojca w niebie” – zakoń„Z licheńskiej księgi łask”. Robert Adamtali, by w swoim życiu dzielić się tym, co
czył kapłan. Tuż po Mszy św. kapłani
czyk, Biuro Prasowe Sanktuarium
posiadamy. Niech to będą dobra mateudzielili indywidualnego błogosławieńZa: www.lichen.pl
rialne, ale one nie są najważniejsze. Niech
stwa wiernym poprzez nałożenie rąk i
____________________________________________________________________________________________________________________

PIELGRZYMKA MĘŻCZYZN NA GÓRZE ŚW. ANNY

nuncjusz – ale zbyt często one nie wystarczają. Czujemy potrzebę, aby Ktoś z góry podał nam pomocną dłoń.

Przeobrażenia społeczno-gospodarcze i związane z nimi złe
owoce czy inne zło społeczne, jak np. konieczność emigracji
zarobkowej sprawiły, że w życiu małżeńskim i rodzinnym zagubił
się zwłaszcza mężczyzna, który na Śląsku zawsze był ostoją wiary
w rodzinie i motorem dynamizmu w parafii – powiedział abp
Celestino Migliore do 10 tys. pielgrzymów zebranych 28 czerwca
na Górze św. Anny.

Kaznodzieja apelował również, aby nie bać się prosić o przebaczenie i hojnie przebaczać innym.

Nuncjusz apostolski zaapelował o świadectwo wiary mężczyzn. –
Dziś życie rodziny nie zawsze jest łatwe. Obok tylu przykładów
rodzin udanych, szczęśliwych, są też rodziny rozbite. A przecież,
gdy patrzymy na dzieci, na ich solidne wychowanie ludzkie i
duchowe widzimy, że ważne jest w tym życie rodzinne. Czasami
wymaga to poświęceń. Wy, którzy pozostajecie w związkach
małżeńskich, wiecie to lepiej ode mnie – przyznał.
– Ale wiecie to także dlatego – kontynuował kaznodzieja – bo
codziennie przekonujecie się, że warto zrobić wszystko co możliwe, aby kochać, aby darzyć szacunkiem i aby widzieć jak wasze
dzieci potrafią przyjąć waszą pogodną wierność. To dlatego tu
przyszliście.

– Wiara to nie tylko źródło osobistej satysfakcji i spokoju ducha,
ale bardzo określony styl życia wymagający też uzewnętrznienia.
Potrzeba powrotu mężczyzny i rodziny do kościoła parafialnego.
Potrzeba współpracy wszystkich, zwłaszcza mężczyzn, która
ostatnio może nieco zmalała, aby wspólnymi siłami budować
lokalną wspólnotę Kościoła – zaznaczył abp Migliore.
Za: www.deon.pl

Zdaniem abp. Migliore, współcześnie, gdy pojawiają się problemy we wzajemnych relacjach, problemy z dziećmi, często odsyłani jesteśmy do specjalistów od psychologii, socjologii i wychowania. – Dzięki Bogu, że istnieją jeszcze te możliwości – mówił
____________________________________________________________________________________________________________________

BISKUP BIELSKO-ZYWIECKI SPOTKAŁ SIĘ

Z PRZEŁOŻONYMI WYŻSZYMI

diecezji. Wspominano o trudnościach, z
którymi borykają się aktualnie wspólnoty
zakonne.

Wyższe przełożone żeńskich zgromadzeń
zakonnych z terenu diecezji bielskożywieckiej spotkały się 28 czerwca na
terenie klasztoru Zgromadzenia Córek
Bożej Miłości z biskupem ordynariuszem.
Jedną z omawianych kwestii była sprawa
wyłonienia nowej referentki ds. zakonnych. Na spotkaniu omawiano sprawy
dotyczące współpracy międzyzakonnej w

Wśród poruszanych tematów pojawiły się
również plany na najbliższe miesiące i
inicjatywy podejmowane w ramach trwającego w Kościele Roku Życia Konsekrowanego. Biskup Roman Pindel odwiedził
podopieczne Domu Pomocy Społecznej,
prowadzonego przez siostry ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości. „Ta niespodziewana wizyta ordynariusza sprawiła im
wielką radość” – podkreśliła diecezjalna
referentka ds. zakonów i zgromadzeń
żeńskich s. Magdalena Dymek FDC.
Za: www.diecezjabielsko.pl

_______________________________________________________________________________________
chętnie przybywali do Sanktuarium Tej, która jest gotowa nieustannie pomagać – powiedział o. Piotr Świerczok, proboszcz parafii
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach. Uroczystościom
przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Jan Kopiec, biskup gliwicki.

W GLIWICACH REDEMPTORYŚCI ROZPOCZĘLI ROK JUBILEUSZOWY

KU CZCI MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
W Gliwicach odbyły się uroczystości nadania tytułu Sanktuarium
Matki Bożej Nieustającej Pomocy kościołowi pod wezwaniem
Podwyższenia Krzyża Świętego co stanowiło otwarcie Roku Jubileuszowego w Polsce

Po to przychodzimy do Sanktuarium, aby zdobyć to, co w codziennym życiu nie zawsze potrafimy dotknąć i sobie przyswoić. To święte
miejsce, gdzie z większą uwagą słuchamy Bożego słowa, gdzie
pękają wszystkie okowy naszych grzechów, nałogów i
złych przyzwyczajeń. W tym miejscu musi się urodzić nowy człowiek

- Zapraszam pielgrzymów, czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy, wszystkich, którzy oczekują pomocy Matki Najświętszej, aby

4

23-29 czerwca 2015

Biuletyn Tygodniowy CiZ

26/2015 (331)

______________________________________________________________________________________________
i po to te święte miejsca istnieją – powiedział bp Jan Kopiec, ordynariusz diecezji gliwickiej.

spotykamy Boga, który mi ufa, ciągle mi ufa. Ciągle we mnie wierzy,
ciągle ma nadzieję – powiedział o. prowincjał Janusz Sok CSsR.
Przed gliwicką ikoną Matki Bożej Nieustajacej Pomocy po raz
pierwszy odprawiono na ziemi polskiej publiczne nabożeństwo
Nieustannej Nowenny w 1951 r. Wierni licznie przybywają do tej
świątyni, by przed tym świętym wizerunkiem dziękować za
otrzymane łaski i błagać przez wstawiennictwo Matki Bożej o
pomoc Boga w potrzebach duchowych, sprawach rodzinnych i
osobistych. Ikona została uroczyście koronowana koronami papieskimi przez ks. kard. Stanisława Dziwisza w miejscowej katedrze 22 czerwca 2014 r.
W Polsce od dzisiaj będzie 14 sanktuariów MBNP, z tego cztery
prowadzone przez redemptorystów.
Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest także szerzony przez
Redemptorystów przez posługę Radia Maryja i Telewizji Trwam.
Dzisiejszy Jubileusz ma także szczególne znaczenie dla diecezji
toruńskiej, której Matka Boża Nieustającej Pomocy jest główną
patronką.
Za: www.redemptor.pl

Sanktuaria to szczególne miejsca dla wielu osób – podkreślał prowincjał Prowincji Warszawskiej Redemptorystów o. Janusz Sok Bogu dzięki, że mamy kościoły, sanktuaria, a w nich te nasze ulubione miejsca – wyklęczane, wypłakane, wymodlone. Bogu dzięki, że
tam rozumiemy, że wiara jest bliskością, jest zaufaniem, że tam

______________________________________________________________________________________

JUBILEUSZ BRACI SZKOLNYCH

spraw i pytań, które poprzez proces wychowawczy stają się coraz trudniejsze.

W CZĘSTOCHOWIE
15 maja w kościele parafialnym pw. Matki
Boskiej Zwycięskiej w Częstochowie odbyła się uroczysta Msza św. z okazji jubileuszu 50-lecia Polskiej Prowincji Braci
Szkolnych.
Eucharystii przewodniczył abp Wacław
Depo. – Jeszcze raz podkreślę prymat
prawdy, bo trzeba dzieci wychowywać od
samego początku poprzez prawdę, a nie
przez unikanie takich czy innych trudnych

W dzisiejszym świecie podkreśla się tylko
wolność. Nie ma wolności prawdziwej i
wzrastania w człowieczeństwie bez
prawdy, dlatego bardzo dziękuję Bogu za

to, że św. Jan de La Salle powołał takie
zgromadzenie, które ma zdobywać dzieci
poprzez prawdę i poprzez miłość codzienną – zaznaczył Metropolita Częstochowski.
W Mszy św. uczestniczył prowincjał brat
Marian Szamrej i bracia ze wspólnot z
całej Polski i Słowacji, dzieci ze szkoły św.
Jana de La Salle i zaproszeni goście. Po
mszy św. dalsze uroczystości odbyły się w
szkole św. Jana de La Salle gdzie została
przedstawiona przez uczniów akademia i
prezentacja tańca towarzyskiego.
Za: www.braciaszkolni.com

______________________________________________________________________________________
od Krzyża podjęli się w Hiszpanii jego reformy, wskutek czego
powstały dwie gałęzie karmelitów, tj. karmelici dawnej obserwy,
zwani trzewiczkowymi (OCarm – Ordo Carmelitarum) i karmelici
bosi (OCD – Ordo Carmelitarum Discalceatorum).

KARMELITAŃSKIE REKOLEKCJE ZNAKIEM

MIĘDZYZAKONNEJ WSPÓLNOTY
Rekolekcje prowincjalne Karmelitów Dawnej Obserwy, zwanych
potocznie trzewiczkowymi, trwają od 28 czerwca w Domu Rekolekcyjnym Karmelitów Bosych im. Jana Pawła II w Wadowicach.
Zakonnicy zastanawiają się m.in. nad wyzwaniami trwającego w
Kościele Roku Życia Konsekrowanego. W ćwiczeniach duchowych pod hasłem „Odnowić się w postępowaniu za Chrystusem”
bierze udział 25 zakonników z różnych klasztorów Polskiej Prowincji Zakonu, na czele z przełożonym prowincjalnym, o. Bogdanem Megerem OCarm. Rekolekcjonista, o. dr hab. Szczepan T.
Praśkiewicz OCD z wadowickiego klasztoru karmelitów bosych
wyjaśnił, że w spotkaniu chodzi o refleksję nad podjęciem duchowych wyzwań w codziennym życiu w szkole duchowości
Karmelu. Nauki rekolekcyjne odnoszą się do orędzia świętych
zakonu, a zwłaszcza św. Teresy od Jezusa w pięćsetlecie jej
śmierci.

Pierwsi przybyli do Polski jeszcze przed reformą, tj. w 1397 r.
Osiedlili się w Krakowie „na Piasku”, w klasztorze ufundowanym
przez św. Królową Jadwigę. Natomiast karmelici bosi założyli
pierwszy klasztor w Polsce, także w Krakowie, w 1605 r. Obie
gałęzie zakonu, zwłaszcza w Polsce, współpracują ze sobą, wyda-

Zakon karmelitów powstał na przełomie XII i XIII w. na Górze
Karmel w Ziemi Świętej. W XVI w. św. Teresa od Jezusa i św. Jan
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ją wspólny kalendarz liturgiczny, posługują się w liturgii tymi
samymi księgami, zapraszają się wzajemnie z celebrami i konferencjami duchowymi. Prekursorami tej współpracy byli w Polsce

prowincjałowie, śp. o. Albert Urbański OCarm. i śp. o. Otto Filek
OCD, a w całym zakonie przełożeni generalni, śp. John Maley
OCarm. i śp. Kamil Maccise OCD
Za: KAI

_______________________________________________________________________________________

NOMINACJA PROFESORSKA
O. WIESŁAWA K. KIWIORA OCD
We wtorek, 23 czerwca br., podczas uroczystości w Belwederze Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski
wręczył nominacje
profesorskie nauczycielom akademickim oraz
pracownikom nauki i sztuki. W gronie
mianowanych znalazł się o. prof. dr hab.
Wiesław Kazimierz Kiwior, pracownik
naukowo-dydaktyczny i prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Katedry Kanonicznego Prawa Procesowego, senatorem UKSW, członkiem Senackiej Komisji ds. Mienia i Finansów i
Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia, przewodniczącym Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

O. Wiesław Kiwior – profesor nauk prawnych – przynależy do Krakowskiej Prowincji OCD, jest kanonistą, kierownikiem

Stopień doktora prawa kanonicznego
uzyskał w 1988 r. w Instytucie Utriusque
Iuris Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie na podstawie rozprawy I
requisiti soggettivi per l’ammissione al
noviziato nell’attuale legislazione canonica.
W 2001 na Wydziale Prawa Kanonicznego
UKSW otrzymał stopień doktora habilitowanego w zakresie prawa kanonicznego
na podstawie dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego oraz
rozprawy habilitacyjnej Przedmiot „restitutio in integrum” w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku oraz w orzecznictwie
Trybunałów Apostolskich w latach 19841995. Monografia profesorska nosi tytuł Czynności poprzedzające otwarcie
dochodzenia w sprawie wyznawcy.
Za: www.karmel.pl

________________________________________________________________________________________________________

WIELKIE REMONTY
U FRANCISZKANÓW W GNIEŹNIE
Do września ma potrwać remont kaplicy
bł. Jolenty w gnieźnieńskim kościele franciszkanów. To kolejny i nie ostatni etap
generalnego remontu prowadzonego w
świątyni i klasztorze. Jesienią ma zostać
również otwarta biblioteka prowincjalna,
w której obecnie organizowane są spotkania z cyklu „Dziedziniec historii”.
To największy remont od dziesięcioleci.
Prace prowadzone są na zewnątrz i wewnątrz kościoła. Wymieniono już dach na
świątyni i klasztorze, osuszono fundamenty i poddano renowacji witraże. Wewnątrz
nawy głównej ze ścian i sklepienia skuto
stare tynki, a pod nowo ułożoną posadzką
położona została nowa instalacja grzewcza. Wymieniono też całą instalację elektryczną oraz system bezpieczeństwa i
monitoringu, a także nagłośnienie. Renowacji poddane zostały także ołtarze –
główny i boczne w transepcie kościoła.
Wcześniej wykonano renowację ołtarza w
kaplicy św. Maksymiliana. Ponadto renowacji poddano obrazy, stacje Drogi Krzyżowej, stalle, konfesjonały, zacheuszki,
ambonę i ławki. Umieszczony w ołtarzu
głównym obraz Matki Bożej Pocieszenia
Pani Gniezna, który na czas trwania prac
przeniesiony został do klasztornej kaplicy,
powrócił już na swoje miejsce. Wszystko
robione jest z wielką dokładnością i starannością.

„Kiedy przyszedłem do Gniezna w 2008
roku, siedząc w konfesjonale i patrząc na
kościół, na to, jak bardzo jest zniszczony,
myślałem sobie, czy to w ogóle jest możliwe, żeby tu przeprowadzić jakiś remont?
Nie, to niewyobrażalne. A jednak. Bogu
niech będą dzięki” – mówi proboszcz i
gwardian klasztoru o. Jacek Korsak OFM
Conv. Jak przyznaje, poświęcenie wyremontowanej świątyni planowane jest na
jesień. Będzie to wielkie święto i wielka
radość nie tylko dla franciszkańskiej parafii, ale także dla całej prowincji, dla której
przywrócenie blasku kościołowi i budynkowi klasztornemu jest sprawą priorytetową.

„To najlepiej zachowany zespół kościelnoklasztorny w naszej prowincji, dlatego tak
bardzo leżało nam na sercu zadbanie o
ten zabytek” – przyznaje o. Leszek Klekociuk OFM Conv., delegat prowincjała ds.
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inwestycji w Gnieźnie. Jak dodaje, mała
parafia nie udźwignęłaby finansowo tej
inwestycji. Potrzebny był wkład własny
prowincji i środki z zewnątrz, które udało
się pozyskać dzięki zaangażowaniu wielu
osób m.in. gnieźnieńskiego posła Pawła
Arndta. Fundusze na przeprowadzenie
prac pozyskano z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w Warszawie,
Urzędu Miasta Gniezna oraz Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Inwestycje w
znaczący sposób wsparła Kuria Prowincjalna OO. Franciszkanów z siedzibą w
Gdańsku oraz parafianie i przyjaciele
gnieźnieńskiego kościoła franciszkanów.
Choć spektakularne efekty widać od niedawna, remonty u franciszkanów podejmowane były już w latach 80-tych. Dziesięć lat temu powstała pierwsza konkretna dokumentacja projektowa. W latach
2007-2009 przeprowadzono m.in. remonty dachów kościoła i klasztoru. W 2012
roku rozpoczęto renowację i remont
trzech okien witrażowych w prezbiterium
oraz konserwację ołtarza bocznego św.
Maksymiliana. Te prace kontynuowane
były w kolejnym roku. W 2013 roku przeprowadzono pierwszy etap renowacji
ołtarza głównego, osuszenie kościoła i
klasztoru oraz adaptację części prezbiterium na bibliotekę. W ubiegłym roku
rozpoczęto główne prace remontowe,
które trwają do dziś. Prowadzony jest też
remont elewacji kościoła od strony zachodniej (bez ceglanej wieży). Odnawiana
jest również zakrystia, a w planach franciszkanie mają jeszcze m.in. remont organów i przywrócenie historycznej architektury krużganków.
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Równolegle z remontem prowadzone
były badania i prace archeologiczne, w
ramach których odkryto wejście do krypty
grobowej przeznaczonej na pochówek
fundatorów kościoła – księcia Bolesława
Pobożnego i jego żony bł. Jolenty. Wejście to zostanie odpowiednio wyeksponowane. W posadzce umieszczone zostaną metalowe drzwi z transkrypcją. Będzie
również możliwość wejścia do krypty.

Odrębnym projektem, choć finansowanym również ze środków unijnych, jest
wspomniana biblioteka prowincjalna
mieszcząca się w najstarszej części kościoła, w tzw. Syjonie (za ołtarzem głównym).
Wykorzystano w niej najnowocześniejsze
rozwiązania architektoniczne nie kolidujące z surowym gotyckim wnętrzem.
Umieszczone na trzech wiszących, szklanych podestach regały mieszczą bogaty
księgozbiór, w którym obok literatury
religijnej znaleźć można ciekawe pozycje

z zakresu kultury, etnografii, filmu itd.
Biblioteka
będzie
ogólnodostępna.
Otwarcie planowane jest jesienią tego
roku. Póki co w jej wnętrzu odbywają się
spotkania z cyklu „Dziedziniec historii”.
Zapraszamy do kościoła franciszkanów,
gdzie króluje Matka Boża Pani Gniezna.
Osoby chcące wesprzeć prace remontowe mogą wpłacać datki na konto: Klasztor
Franciszkanów Bank Pekao BP SA 06 1240
3246 1111 0010 2019 4298
Za: www.archidiecezja.pl

________________________________________________________________________________________________________

POCIESZYCIELE Z GESTSEMANI STWORZYLI MULTIMEDIALNE
MUZEUM MĘCZEŃSTWA BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
„Aby z tej śmierci wyrosło dobro, jak z krzyża zmartwychwstanie”
– te słowa św. Jana Pawła II stały się myślą przewodnią otwartego
dnia 7 czerwca 2015 roku we Włocławku, w piątą rocznicę beatyfikacji ks. Jerzego, Muzeum Męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Muzeum otworzył i poświęcił biskup włocławski Wiesław
Mering. Muzeum powstało przy Sanktuarium Męczeństwa bł. ks.
Jerzego Popiełuszki, w ramach projektu „Szlak męczeństwa bł. ks.
Jerzego Popiełuszki”

dodał, żeby nie było już żadnych wątpliwości, tworzył ją ks. Jerzy”. Po zakończeniu Mszy św. nastąpiło uroczyste poświęcenie i
oficjalne otwarcie Muzeum.
Ekspozycja muzeum to połączenie dźwięku, obrazu i światła oraz
interaktywnych multimediów. W ten nowoczesny sposób przekazywane są światu a zwłaszcza ludziom młodym wartości, które
głosił ks. Popiełuszko. Dwie sale muzeum są połączeniem kina,
telewizji, elementów animacji oraz innych efektów wizualnych i
dźwiękowych. Zwiedzający obejrzą filmy, inscenizacje oraz materiały archiwalne, po których oprowadza wirtualny przewodnik.
Pomieszczenie trzecie jest salą interaktywną, gdzie można zapoznać się z multimedialnymi materiałami dotyczącymi życia,
śmierci i działalności błogosławionego męczennika, jak również z
różnymi formami kultu, który rozwija się na całym świecie.
Na zakończenie ojciec Michał M. Krysztofowicz, Generał Zgromadzenia Braci Pocieszycieli, powiedział: „Jesteśmy dziś świadkami,
że ze śmierci błogosławionego ks. Jerzego wyrosło dobro, tak jak
z Krzyża Zmartwychwstanie. Ciało Męczennika wrzucone w nurt
Wisły, podobne do ziarna wrzuconego w żyzną ziemię, przynosi
na naszych oczach obfite owoce. Zamknięty w Kościele, przed
dwoma tygodniami okres paschalny, przypomniał nam, że Chrystus w całej pełnij odniósł zwycięstwo nad grzechem, śmiercią i
ludzką nieprawością. Zwycięstwo to, odniósł również w życiu bł.
Księdza Popiełuszki” – Wierność, której dochował do końca –
Ewangelii, Krzyżowi i Ojczyźnie staje się zadaniem do odrobienia
przez każdego z nas. Niech dla wszystkich, którzy w jakikolwiek
sposób zaangażowali się w misję przybliżenia ostatniej drogi ks.
Jerzego sam Bóg będzie nagrodą”. o. Damian M. Kosecki CCG –
Kustosz Muzeum

Otwarcie rozpoczęło się uroczystą Eucharystią z udziałem władz
wojewódzkich i samorządowych, pod przewodnictwem biskupa
włocławskiego Wiesława Alojzego Meringa. W swojej homilii ks.
Biskup nawiązał do św. Jana Pawła II, który rozpoczął proces
beatyfikacyjny ks. Jerzego: „Papież 7 czerwca 1991 roku we Włocławku po raz pierwszy jako głowa Kościoła nazwał to, co stało się
w życiu ks. Jerzego, męczeństwem. (…) Kulturę Europy tworzyli
męczennicy, męczennicy trzech pierwszych stuleci. Tworzyli ją
także inni męczennicy u nas w ostatnich dziesięcioleciach. Tak

Refleksja tygodnia

LAUDATO SI'. NOWY HYMN STWORZENIA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
Franciszkański ekolog o papieskiej encyklice, poświęconej dziełu stworzenia
Prezentujemy encyklikę jako wielkie przesłanie o aktualności
patrona wszystkich ekologów, św. Franciszka z Asyżu. Dokument
przesiąknięty jest jego duchowością, będąc jednocześnie inspiracją dla współczesnej myśli ekologicznej, wszystkich ludzi dobrej woli, wierzących i niewierzących. Poniższy tekst został opracowany przez Stanisława Jaromi, inicjatora powstania portalu
chrześcijańskich ekologów ŚwiętoStworzenia.pl, przekazany
mediom na oficjalnej polskiej prezentacji encykliki. LAUDATO SI'

możemy dziś czytać jako nowy Hymn stworzenia Ojca Świętego.
Napisany przez Papieża razem ze św. Franciszkiem i w jego duchu.
Początek jest jednoznaczny:
1. Laudato si', mi' Signore – Pochwalony bądź, Panie mój, śpiewał
święty Franciszek z Asyżu. W tej pięknej pieśni przypomniał, że nasz
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wspólny dom jest jak siostra, z którą dzielimy istnienie, i jak piękna
matka, biorąca nas w ramiona: «Pochwalony bądź, mój Panie, przez
siostrę naszą, matkę ziemię, która nas żywi i chowa, wydaje różne
owoce z barwnymi kwiatami i trawami».

jego tajemniczego i niesłyszalnego głosu». Można powiedzieć, że:
«Obok Objawienia w ścisłym tego słowa znaczeniu, zawartego w
Piśmie Świętym, Bożym objawieniem jest też dla nas blask słońca i
zapadanie nocy». Zwracając uwagę na to objawienie, człowiek uczy
się rozpoznawania samego siebie w relacji z innymi stworzeniami:
«Wyrażam siebie, wyrażając świat; odkrywam moją sakralność,
„próbując rozszyfrować sakralność świata».

Papież, który wybrał imię właśnie od tego Franciszka nie tylko go
cytuje ale też uaktualnia i niezwykle ciekawie interpretuje:
2. Ta siostra protestuje z powodu zła, jakie jej wyrządzamy nieodpowiedzialnym wykorzystywaniem i rabunkową eksploatacją dóbr,
które Bóg w niej umieścił. Dorastaliśmy myśląc, że jesteśmy jej właścicielami i rządcami uprawnionymi do jej ograbienia. Przemoc,
jaka istnieje w ludzkich sercach zranionych grzechem, wyraża się
również w objawach choroby, jaką dostrzegamy w glebie, wodzie,
powietrzu i w istotach żywych. Z tego względu wśród najbardziej
zaniedbanych i źle traktowanych znajduje się nasza uciskana i
zdewastowana ziemia, która «jęczy i wzdycha w bólach rodzenia»
(Rz 8, 22). Zapominamy, że my sami jesteśmy z prochu ziemi (por.
Rdz 2, 7). Nasze własne ciało zbudowane jest z pierwiastków naszej
planety, jej powietrze pozwala nam oddychać, a jej woda ożywia
nas i odnawia.

I w tym kontekście raz jeszcze cytuje (prawie cały) Hymn stworzenia Brata Franciszka:

Kim dla Ojca Świętego jest św. Franciszek z Asyżu?
10. Nie chcę pisać tej encykliki bez odwołania się do pięknego,
motywującego nas przykładu. Przyjąłem jego imię jako przewodnika i inspirację w chwili mojego wyboru na Biskupa Rzymu. Myślę, że
Franciszek jest w najwyższym stopniu wzorem troski o to, co słabe,
oraz patronem ekologii integralnej, przeżywanej z radością i autentycznością. Jest on świętym patronem tych wszystkich, którzy prowadzą badania i pracują w dziedzinie ekologii, miłowanym również
przez wielu niechrześcijan. Pokazał szczególną wrażliwość na Boże
stworzenie oraz na najuboższych i opuszczonych. Kochał i był kochany ze względu na swą radość, swoje wielkoduszne poświęcenie,
swoje serce otwarte na całe istnienie. Był mistykiem i pielgrzymem,
który żył z prostotą i we wspaniałej harmonii z Bogiem, z innymi
ludźmi, z naturą i z samym sobą. Dostrzegamy w nim, do jakiego
stopnia nierozerwalnie są połączone troska o naturę, sprawiedliwość wobec biednych, zaangażowanie społeczne i pokój wewnętrzny.

87. Kiedy zdajemy sobie sprawę z odblasku Boga we wszystkim, co
istnieje, to serce odczuwa pragnienie, aby wielbić Pana za wszystkie
Jego stworzenia i wraz z nimi, jak to wyraża piękny hymn świętego
Franciszka z Asyżu: «Pochwalony bądź, Panie, Z wszystkimi Twoimi
stworzeniami...
W tym miejscu dodajmy wyjaśnienie. Tytuł dokumentu
LAUDATO SII jest z języka włoskiego (nie łaciny, jak to zwykle
bywało); pochodzi od jej pierwszych słów (Laudato si', mi' Signore – Pochwalony bądź, Panie mój), które są cytatem z Hymnu
stworzenia św. Franciszka z Asyżu, wspaniałego dzieła kultury
włoskiej i franciszkańskiej z 1224 r.; zwykle pisanym jako Laudato
sii, natomiast tu użyta jest forma oryginalna, starowłoska Laudato si' . Kilkanaście miesięcy przed śmiercią, już prawie niewidomy
Franciszek uwielbia Boga razem z całym stworzeniem, które
nazywa: „bratem", „siostrą", ziemię „matką". Nawet śmierć to
„siostra" a każdy bliźni „siostrą" i „bratem".

Św. Franciszek chciał, abyśmy w Bogu widzieli przede wszystkim
Ojca każdego z nas i całego Stworzenia. Zapraszał nas też do
odnowienia relacji z bliźnimi oraz z całą przyrodą. Papież zaprasza nas do kontemplacji stworzenia, wsłuchiwania się w jego
głosy oraz rozpoznawania samego siebie w relacji z nim.

To uniwersalne braterstwo franciszkańskie czekało na swego
współczesnego interpretatora. Czy nie jest nim Ojciec Święty
Franciszek? On kończy swój list do wszystkich ludzi dobrej woli
modlitwą – swoim Hymnem stworzenia:
Chrześcijańska modlitwa wraz ze stworzeniem
Chwalimy Cię, Ojcze, wraz ze wszystkimi stworzeniami,
które wyszły spod Twojej wszechmocnej ręki.
Twoje są i pełne są Twojej obecności
i Twojej czułości.
Pochwalony bądź, Panie!
Jezu, Synu Boży,
wszystko przez Ciebie zostało stworzone.
Kształtowałeś się w łonie Maryi,
stałeś się częścią tej ziemi
i oglądałeś ten świat ludzkimi oczyma.
Dziś żyjesz w każdym stworzeniu
w Twojej chwale Zmartwychwstałego.
Pochwalony bądź, Panie!
Duchu Święty, który swoim światłem
kierujesz światem ku miłości Ojca

85. Bóg napisał wspaniałą księgę, «której literami są liczne stworzenia obecne we wszechświecie». Słusznie powiedzieli biskupi Kanady, że żadne stworzenie nie jest poza objawieniem się Boga: «Od
najszerszych panoram po najmniejsze formy życia, natura jest nieustannym źródłem zadziwienia i czci. Jest ona również nieustannym
objawianiem się boskości». Biskupi japońscy ze swej strony powiedzieli coś bardzo sugestywnego: «Dostrzeganie wszelkiego stworzenia, śpiewanie hymnu na cześć jego istnienia to radosne życie w
miłości Boga i w nadziei». Ta kontemplacja stworzenia pozwala
nam odkryć poprzez każdą rzecz pewną naukę, jaką pragnie przekazać nam Bóg, ponieważ «dla człowieka wierzącego kontemplacja
stworzenia to również wsłuchiwanie się w treść posłania, słuchanie
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i towarzyszysz jękom stworzenia,
Ty żyjesz także w naszych sercach,
by nas pobudzać ku dobru.
Pochwalony bądź, Panie!
Panie Boże w Trójcy Jedyny, piękna Wspólnoto nieskończonej
miłości,
naucz nas kontemplowania Ciebie
w pięknie wszechświata,
gdzie wszystko mówi nam o Tobie.
Rozbudź nasze uwielbienie i wdzięczność
za każdą istotę, którą stworzyłeś.
Obdarz nas łaską poczucia się wewnętrznie zjednoczonymi
ze wszystkim, co istnieje.
Boże miłości, ukaż nam nasze miejsce w tym świecie
jako narzędzi Twojej miłości

dla wszystkich istot tej ziemi,
bo żadna z nich nie jest przez Ciebie zapomniana.
Oświeć posiadających władzę i pieniądze,
aby nie popadli w grzech obojętności,
aby miłowali dobro wspólne, wspierali słabych
i opiekowali się światem, w którym żyjemy.
Ubodzy i ziemia wołają:
Panie, obejmij nas swą mocą i światłem,
abyśmy chronili wszelkie życie,
przygotowali lepszą przyszłość,
aby nadeszło Twoje Królestwo
sprawiedliwości, pokoju, miłości i piękna.
Pochwalony bądź, Panie!
Amen.
opr. Stanisław Jaromi

Wiadomości zagraniczne

GENERAŁ SALEZJANÓW O WIZYCIE PAPIEŻA
Wielkie wrażenie na Przełożonym
Generalnym zrobiła wizyta Papieża w
Bazylice Maryi Wspomożycielki i jego
postawa bliskości, jaką okazał Rodzinie
Salezjańskiej. Postanowił więc podzielić
się na Facebooku swoją refleksją na temat
tego spotkania. “Nie mogę ot tak
zwyczajnie zapomnieć o tym spotkaniu,
jakby się nic nie wydarzyło. Pragnę
opowiedzieć wam w dwóch odsłonach o
tym, co przeżyliśmy”.

wózkach inwalidzkich. “Były to sceny tak
wielu
darów
żyć,
poświęconych
całkowicie, a teraz pogrążonych w
chorobie lub będących u kresu, jednakże,
w ostatecznym rozrachunku, są to zawsze
życia pełne sensu i pełni. I spoczęło na
nich pełne czułości wejrzenie Pasterza,
który umiał dostrzec w nich to wielkie
oddanie”.

wane przemówienie Papieża, który
naprawdę
zapragnął
komunii
z
wszystkimi
obecnymi.
Wspomina
Przełożony Generalny: “Wręczono mu
oficjalne przemówienie, spoglądał nań
przez dziesięć sekund, zastanowił się i
zaraz powiedział: ‘Zbyt formalne...’ (...) i
zaczął mówić od siebie, spontanicznie,
mówiąc od serca i do serc”.
“Ujął nas. Mówił do nas przez przeszło pół
godziny, a my, naprawdę z miłością i
serdecznym spojrzeniem, trzymaliśmy
Papieża w objęciach. (...) Było to spotkanie
z Pasterzem, który ukazuje swoim
zachowaniem to, co ona sam określił jako
‘posiadanie
zapachu
owiec’
–
podsumowuje ks. Á.F. Artime.

“Moi drodzy przyjaciele i przyjaciółki,
przeżyliśmy na Valdocco historyczny
dzień znaczony wizytą Papieża w Bazylice
Maryi Wspomożycielki w Turynie” –
podkreśla Przełożony Generalny.

Potem ks. Á.F. Artime opowiada o tym, jak
Kończąc analizę tej wizyty Papieża,
wielkie wrażenie wywarło na nim wielkie
Przełożony
Generalny
konkluduje
osobiste
zainteresowanie
Papieża
stwierdzeniem, że mieliśmy tutaj do
wszystkimi zgromadzonymi w Bazylice:
“Zatrzymywał się, słuchał i odpowiadał.
czynienia z “pośrednictwem Pana Jezusa i
Bazylika była pełna ludzi, a więc można
Księdza Bosko, który chce Rodziny
Następnie, po cichej modlitwie przed
sobie wyobrazić, ile czasu na to
Salezjańskiej bardzo żywej w Kościele,
urną Księdza Bosko (“piękny gest, pełen
potrzebował! Ale nie przejmował się tym”.
poświęcającej się, jak nigdy przedtem,
znaczenia
i
symboliki”),
słowach
ludziom młodym, a wśród nich tym
A jeszcze bardziej wzruszajace było
pozdrowienia, jakie skierował ks. Á.F.
osobiste przywitanie się Ojca Świętego z
najbiedniejszym”. Za: www.infoans.org
Artime w imieniu całej Rodziny
każdym salezjaninem i każdą Córką Maryi
Salezjańskiej, miało miejsce improwizoWspomożycielki, którzy znajdowali się na
____________________________________________________________________________________________________________________
Przełożony Generalny Redemptorystów, o. Michael Brehl
CSsR, 27 czerwca 2015 r. oficjalnie rozpoczął Rok Jubileuszowy
Ikony MB Nieustającej Pomocy w czasie uroczystej Mszy św. w
kościele św. Alfonsa w Rzymie, gdzie cześć odbiera oryginalna
ikona. Celebracja rozpoczęła się nieszporami o godz. 17.40 odśpiewanymi przez redemptorystów z całego świata, którzy zebrali
się w sanktuarium razem ze swymi przełożonymi. O. Michael
Brehl CSsR przewodniczył uroczystej Mszy św. o godz. 18.30 i
przed homilią oficjalnie ogłosił Jubileusz, który potrwa do 27
czerwca 2016 r. Podkreślił także opatrznościową zbieżność Jubileuszu Ikony MB Nieustającej Pomocy z Rokiem Jubileuszowym
Miłosierdzia, ogłoszonym niedawno przez Ojca Świętego Franciszka.

W RZYMIE INAUGURACJA ROKU JUBILEUSZOWEGO

IKONY MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest Ikoną Miłości – miłości Boga do nas oraz miłości Matki do swych dzieci - i w takim
duchu powinien być obchodzony jej Rok Jubileuszowy - powiedział w Rzymie o. Michael Brehl CSsR, Przełożony Generalny
Zgormadzenia Redemptorystów, w czasie jego inauguracji w
150-tą rocznicę przekazania tego świętego wizerunku synom św.
Alfonsa Liguori.
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Redemptorystów jest świętem samych redemptorystów, osób
zakonnych poświęconych Matce Bożej Nieustającej Pomocy,
świeckich współpracowników i wszystkich, którzy oddają Jej
cześć.
O. Generał poprosił w swej homilii o refleksję, co oznacza dla
każdego z nas ten jubileusz? Zachęcił wszystkich do pójścia za
przykładem umiłowanego ucznia spod krzyża Jezusa i przyjęcia
Maryi do swych serc, domów i życia. Dzieje się to szczególnie
przez: pogłębianie osobostego związku z Maryją w serdecznej
modlitwie; kontemplację ikony, która będzie prowadzić do głębokiego dziękczynienia za Odkupienie; podziękowanie za tajemnicę Wcielenia Słowa Bożego, które dokonało się w Jej osobie;
życie Ewangelią, szczególnie w odniesieniu do ubogich i opuszczonych. Kończąc rozważanie dodał – Matko Nieustającej Pomocy,
chcemy stale być pod Twoją opieką. Niech ten jubileuszowy Rok
będzie dla każdego z nas pielgrzymką z Tobą, by doświadczyć obfitego Odkupienia, podarowanego nam przez Twego Syna.
Za: www.redemptor.pl

W swej homilii przypomniał, że ikona MB Nieustającej Pomocy
jest rzeczywiście Ikoną Miłości – miłości Boga do nas oraz miłości
Matki do swych dzieci - i w takim duchu powinien być ten rok
obchodzony. Wskazał również, że Kościół udzielając przez papieża Franciszka odpustu zupełnego, uznaje ważność tego jubileuszu. 150–ta rocznica przekazania ikony pod opiekę Zgromadzenia
____________________________________________________________________________________________________________________

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI
KLASZTORÓW SŁOWACKICH

zakonnice na Słowacji zorganizowali
dzień otwartych drzwi. W inicjatywie
uczestniczyło 70 zgromadzeń, liczących w
sumie 3 tys. członków. Zakonnicy przygotowali dla gości bogaty program wydarzeń. Okazało się jednak, że Słowacy nie
szukali w klasztorach ciekawostek. Jak

podaje dziś biuro prasowe słowackiego
episkopatu, największym zainteresowaniem gości cieszyła się modlitwa oraz
możliwość powierzania zakonnikom i
zakonnicom własnych intencji modlitewnych.
Za: Radio watykańskie

Ponad 30 tys. osób odwiedziło w ubiegłą
sobotę słowackie klasztory. W ramach
Roku Życia Konsekrowanego zakonnicy i
____________________________________________________________________________________________________________________

cych przy Całunie oraz tych wszystkich, którzy przyczynili się do
dobrego przebiegu tego przedsięwzięcia”. A poza tym, dzięki
ofiarom pielgrzymów i wiernych z Turynu została zebrana suma
miliona euro, którą Ojciec Święty przeznaczy na dzieło miłosierdzia, tj. dla najbardziej potrzebujących z tego miasta. “W tych
dniach zadecydujemy, wraz z “Caritas”, Biurem ds. Migracji i
Duszpasterstwem Zdrowia, jakie będzie to dzieło” – powiedział
arcybiskup.

2 MILIONY PIELGRZYMÓW W TURYNIE
W środę 24 czerwca, w uroczystość św. Jana Chrzciciela, patrona
Turynu, zakończyło się Wystawienie Całunu 2015, które było
bardzo ściśle powiązane z obchodami Dwusetlecia urodzin Księdza Bosko. “Było to Wystawienie, które odnotowało jedno z
największych rzesz pielgrzymów w całej historii wystawień i było
przez nich przeżywane w sposób szczególnie intensywny w wymiarze ludzkim i duchowym” – stwierdził abp Cesare Nosiglia w
czasie konferencji prasowej, która odbyła się na zakończenie.
Abp Nosiglia podkreślił również wysoką jakość organizacji i przyjęcia pielgrzymów, “doskonałą także ze względu na serdeczność i
sympatię wolontariuszy”. Trasa prowadząca do Całunu – dzięki
panelom ze świętymi społecznymi i filmem prałatury – stanowiła
użyteczne narzędzie odpowiednio przygotowujące odpowiednio
do tego spotkania ze Świętym Płótnem. “I wszyscy pielgrzymi
mieli możliwość trwania w ciszy i modlitwy przed Całunem przez
stosowny czas” – dodał arcybiskup.
“Bardzo szeroki i różnorodny był przekrój pielgrzymów” – kontynuował arcybiskup. “Rodziny z dziećmi oraz dzieci same, młodzież, osoby bez stałego zamieszkania, prawosławni i ewengelicy,
muzułmanie i wyznawcy innych religii, osoby przybyłe z krajów
europejskich, Ameryki, Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji”, nie mówiąc o licznych osobistościach kościelnych i świeckich. W sumie,
jak się oblicza, w czasie tych 67 dni Wystawienia, Całun odwiedziło ponad 2 miliony pielgrzymów.

Papież napisał także przesłanie, w którym pozdrawia i udziela
błogosławieństwa ludziom młodym, którzy go pozdrawiali, gdy
udawał się na lotnisko Caselle. Napisał w nim: “Drodzy młodzi,
wyjechałem z Turynu po tej mojej wizycie zabierając w swoim
sercu wasze radosne pozdrowienie. Błogosławię was i zachęcam
do tego, byście zawsze byli przyjaciółmi Jezusa i dla siebie, niosąc
wszystkim Jego Ewangelię miłości i pokoju”. Za: www.infoans.org

Szczególnym wydarzeniem, godnym podkreślenia, była wizyta
Papieża, który, jak powiedział arcybiskup Nosiglia, “przekazał
podziękowanie i błogosławieństwo dla wolontariuszy usługują____________________________________________________________________________________________________________________
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LWÓW CZCI SWEGO PATRONA
We Lwowie trwają doroczne obchody ku
czci jego patrona, św. Jana z Dukli, którego orędownictwu przypisuje się ocalenie
miasta przed Kozakami i Tatarami w 1648
r. Dziś za jego wstawiennictwem wierni
wszystkich obrządków i wyznań proszą o
pokój. Procesję z relikwiami świętego
poprowadzili arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki i biskup łucki Witalij Skomarowski.

chorych i ubogich. Tutaj zmarł w roku
1484. Jego grób znajduje się w pobernardyńskim kościele św. Andrzeja, a relikwie
w katedrze łacińskiej Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny.

Jan urodził się w Dukli około 1414 r. Dwadzieścia jeden lat przeżył we Lwowie,
gdzie z poświęceniem posługiwał jako
kaznodzieja, spowiednik oraz opiekun

metropolita lwowski. – Przychodzą tam
wierni wszystkich obrządków, wyznań, by
przez jego wstawiennictwo wypraszać
pokój i opiekę. I cieszymy się tym pokojem. Nie ma żadnych zamieszek we Lwowie i wierzę, że jest to przez wielkie orędownictwo i wstawiennictwo św. Jana z
Dukli” – dodał tamtejszy arcybiskup. Uroczystości zakończyły się poświęceniem
figury świętego, która stanęła na dziedzińcu kurii archidiecezjalnej obrządku
łacińskiego. Jest to symboliczny powrót
do Lwowa statuy Jana z Dukli, którą podczas wojny żołnierze radzieccy usunęli
sprzed kościoła św. Andrzeja.
Za: Radio watykańskie

Abp Mokrzycki widzi w patronie miasta
wielkiego orędownika pokoju. „Przy jego
ołtarzu kult nadal jest żywy – powiedział
____________________________________________________________________________________________________________________

ta tuż przy przychodni, w której codziennie niosła pomoc ubogim
i potrzebującym mieszkańcom Raipuru. Zresztą gwałciciele przy
okazji dopuścili się także grabieży. Arcybiskup Bombaju przypomniał zarazem, że gwałty na kobietach są przerażającą codziennością plamiącą hinduskie społeczeństwo. „To zło zamiast się
zmniejszać, stale się pogłębia” – podkreślił hinduski hierarcha
wzywając państwo, wspólnoty religijne i organizacje pozarządowe do podjęcia bardziej zdecydowanych działań na rzecz promocji godności kobiet i ich równych praw w społeczeństwie
Za: Radio watykanskie

KARD. GRACIAS O „HAŃBIE NARODOWEJ” INDII
Mianem „hańby narodowej” określił kard. Oswald Gracias gwałt
na hinduskiej zakonnicy. Doszło do niego 20 czerwca w stanie
Chhattisgarh, w środkowej części Indii. Salezjanka została napadnięta na misji w nocy przez dwóch mężczyzn, którzy po odurzeniu ją narkotykami kilkakrotnie ją zgwałcili.
Potępiając ten akt przemocy, przewodniczący episkopatu Indii
wskazał, że jest on tym poważniejszy, iż siostra została napadnię-

____________________________________________________________________________________________________________________

PALLOTYŃSKIE SPOTKANIE

W WIEDNIU
Wyżsi Przełożeni i Delegaci pallotyńskich
jednostek obecnych w Europie, zebrali się
w dniach 31.05 – 06.06.2015 w domu
Prowincji ”Serca Jezusowego” w Wiedniu.
W spotkaniu uczestniczyło 24 współbraci
z następujących krajów: Włochy, Irlandia,
Polska, Francja, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Anglia, Hiszpania, Chorwacja, Słowacja, Czechy, Białoruś i Ukraina. Z ramienia
Rady Generalnej uczestniczyli: Przełożony
Generalny Ks. Jacob Nampudakam, Wikariusz Generalny Ks. Adam Golec i Radca
Generalny Ks. Martin Manus.
Wśród najpilniejszych tematów zostały
poruszone zagadnienia współpracy między naszymi jednostkami administracyjnymi w celu zaradzenia spadkowi powołań, inicjatywy na rzecz promowania po-

wołań, życia konsekrowanego i roku miłosierdzia z punktu widzenia pallotyńskiego, pallotyńskie inspiracje dla życia duchowego, wspólnotowego i apostolskiego oraz temat prorockiej obecności
wspólnoty pallotyńskiej w Europie.

Pomimo wyzwań, jakie obecnie napotykają pallotyńskie prowincje, regie i delegatury, istnieją również znaki nadziei, choćby tworzenie nowych wspólnot, jak to ma
miejsce w projekcie międzynarodowej
wspólnoty we Fryburgu (Szwajcaria) oraz

różnych projektów współpracy we Włoszech, Niemczech i Hiszpanii.
Szczególnej uwagi ze strony europejskich
pallotynów wymagają ofiary wojny na
Ukrainie. W związku z tym, Wyżsi Przełożeni będą wspierać wspólny projekt pomocy materialnej, duchowej i psychologicznej rodzinom dotkniętych wojną.
Ważnym polem apostolskiego działania
dla przyszłości kontynentu jest służba
rodzinie. Rada Generalna wraz z Wyższymi
Przełożonymi, podejmie inicjatywy mające na celu ożywianie tego apostolstwa.
Dzięki starannemu przygotowaniu spotkania przez przewodniczącego Ks. Jeremiah Murphy (IR), wiceprzewodniczącego
Ks. Helmut Scharler (CJ) i Sekretarza Ks.
Adrian Willi (CH), wszystko odbyło się w
braterskiej atmosferze. Współbracia wyjeżdżali bardzo zadowoleni z gościnności
naszego domu i miłej atmosfery w stolicy
Austrii.
Za:
InfoSac

______________________________________________________________________________________________________
grobu do sanktuarium w Munyoyo prosząc o wstawiennictwo i
modlitwę dla ich rodzin i ich trudnej posługi. W tym roku pątników było około trzech tysięcy.

PIELGRZYMKOWE PORUSZENIE W UGANDZIE
Przełom maja i czerwca to okres wzmożonego ruchu pielgrzymkowego w Ugandzie, szczególnie do poświęconych męczennikom ugandyjskim sanktuariów w Munyonyo i Namugongo.
Pierwszą grupę stanowi pielgrzymka katechistów do świętego
Andrzeja, ich patrona. Co roku 26 maja przychodzą oni do jego

Nową inicjatywą była dwudniowa piesza pielgrzymka z sanktuarium z Munyonyo do sankturium w Namugongo w dniach 27-28
maja, bo taką ostatnią drogę przebyli męczennicy ugandyjscy.
Pierwszym punktem pielgrzymki było przedstawienie przez za-
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z Rzymu, który odświeżył braciom zagadnienia charyzmatu franciszkańskiego i jego aktualność w XXI wieku.

wodowych aktorów sceny skazania i pojmania przyszłych męczenników. Natępnie droga wiodła przez zatłoczone ulice Kampali, z noclegiem w starej cześci miasta, by w końcu dotrzeć o
Namugongo, które w tamtym czasie było miejscem egzekucji
tych, którzy sprzeciwiali się władzy króla. W tegorocznej pierwszej pielgrzymce uczestniczyło około czterysta osób, co można
uznać za sukces. Kiedy pierwszy raz zostało ogłoszone, że to
będzie piesza pielgrzymka, ludzie wybuchnęli śmiechem. Pytali
się wprost, co to znaczy. Ta reakcja uświadomiła nam, że niemal
nikt z nich nie pielgrzymował jeszcze pieszo. Podziwiają wprawdzie innych, którzy pielgrzymują nawet dwa tysiące kilometrów,
ale sami takiej próby nigdy wcześniej nie podjęli.

Mieszkańcy Ugandy przyjęci z wielką radością wiadomość, że
Ojciec Święty Franciszek w tym roku odwiedzi ich kraj. Pielgrzymka będzie miała miejsce w listopadzie. Mamy wielką nadzieję i
modlimy się o to, aby Ojciec Święty odwiedził również sanktuarium w Munyoyo. Chcielibyśmy, aby spotkał się z katechistami u
grobu św. Andrzeja Kaggwa.

Kilka tysięcy pielgrzymów odwiedziło w tym roku Sanktuarium
Męczenników w Munyonyo. Były to zorganizowane pielgrzymki z
Kenii, Tanzanii, Rwandy, Kongo, Burundii i z innych państw. Centralnym punktem uroczystości jest uroczystość świętych męczenników ugandyjskich, które odbywa się 3 czerwca w sanktuarium w Namugongo. W tym roku w modlitwie uczestniczyło
półtora miliona wiernych. Jest to największe zgromadzenie religijne na kontynencie afrykańskim.
W połowie maja gościliśmy w Ugandzie naszego wyższego przełożonego z Krakowa o. Jarosława Zachariasza i ekonoma prowincji o. Bronisława Staworowskiego. Wspólnie myśleliśmy o planach
na przyszłość, o formacji młodych Ugandyjczyków w zakonie i
osobistym rozwoju duchowym.

Nieustannie trwają administracyjne przygotowania do rozpoczęcia budowy sanktuarium w Munyonyo i klasztoru z domem formacyjnym. Mamy nadzieję, że położymy w tym roku fundamenty
pod kościół. Naszym cichym pragnieniem jest, aby papież Franciszek poświęcił kamień węgielny pod budowę Sanktuarium Męczennikow w Munyoyo.

W niedzielę Bożego Ciała, pierwszy raz w historii, odbyła się procesja eucharystyczna ulicami Munyonyo. Wzięło w niej udział
kilkaset wiernych. Procesję zapoczątkowała Msza święta, w czasie
której dzieci przyjęły pierwszy raz Chrystusa do swojego serca.

Dziękujemy wszystkim za wsparcie modlitewne i materialne
naszej misji w Ugandzie. Za wstawiennictwem świętych męczenników ugandyjskich niech Pan daje Wam potrzebne łaski. o. Adam Klag OFMConv
Za: www.franciszkanie.pl

Pięknym zakończeniem tego intensywnego czasu były rekolekcje
dla franciszkanów pracujących w Ugandzie, Kenii i Tanzanii. Ćwiczena rekolekcyjne odbyły się w Namugongo w domu wspólnoty
„Ogień Miłości”. Prowadzącym rekolekcje był o. Timothy Kulbicki
___________________________________________________________________________________________________________

HISZPAŃSKIE KŁOPOTY
Z ZAKONNICAMI CELEBRYTKAMI
Dwie katalońskie zakonnice znajdują się
od pewnego czasu w centrum uwagi
hiszpańskich mediów. Jedną z nich jest
benedyktynka s. Teresa Forcades z klasztoru w Montserrat. Druga to pochodząca
z Argentyny i należąca do klauzurowego
klasztoru dominikanek w Manresie s.
Lucia Caram. Wiele je łączy, ale wiele też
dzieli. Obydwie urodziły się w 1966 roku.
Zaangażowane są w różne akcje społeczne i zdobyły ogromną popularność dzięki
wystąpieniom w telewizji oraz wykorzystywaniu mediów społecznościowych.
Obydwie popierają katalońskich separatystów. Równocześnie ich wypowiedzi w
mediach wzbudzają wielkie kontrowersje
tak wśród biskupów, jak i świeckich katolików.
Siostra Teresa Forcades przed wstąpieniem do zakonu ukończyła studia medyczne i zdobyła popularność, krytykując
propagowaną przez władze szczepionkę

przeciw świńskiej grypie. Jest ona zwolenniczką feminizmu i teologii wyzwolenia. Została upomniana przez Kongregację ds. Instytów Życia Konsekrowanego za
publiczne wystąpienia, w których dopuszczała możliwość aborcji. W ostatnich
wyborach lokalnych S. Teresa popierała
obecną lewicową burmistrz Barcelony
Ada Colau.

Dokładnie odwrotnie niż siostra Lucia
Caram, która przed wyborami ostrzegała
na swoim Twitterze, aby nie głosować na
lewacki ruch Barcelona en Comú, do
którego należy burmistrz Ada Colau. S.
Lucia zdobyła popularność prowadząc
swój własny program telewizyjny o gotowaniu. Odwrotnie niż s. Teresa s. Lucia
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podkreśla swoją wierność nauczaniu
Kościoła. Wydaje się, że w najbliższym
czasie obie siostry będą musiały dokonać
wyboru między działalnością medialną, a
życiem zakonnym. Dominikanka, s. Lucia
Caram w najbliższych dniach ma się uda
do Rzymu, gdzie o swojej przyszłości
będzie rozmawiać z abp. José Rodríguezem Carballo, sekretarzem Kongregacji
ds. Instytów Życia Konsekrowanego.
Benedyktynka, s. Teresa Forcades ogłosiła
w internecie, że będzie prosić Watykan o
pozwolenie na eksklaustrację, czyli czasowy pobyt poza wspólnotą zakonną,
ponieważ chce uczestniczyć we wrześniowych wyborach do parlamentu Katalonii. Bp Agustín Cortés Soriano ordynariusz diecezji Sant Feliu de Llobregat, na
terytorium której znajduje się klasztor s.
Teresy, w specjalnym oświadczeniu napisał, „że działalność polityczna nie da się
pogodzić z życiem zakonnym, a eksklaustracja nie oznacza pozwolenia na uczestniczenie w wyborach”.
Za: Radio watykanskie

23-29 czerwca 2015

Biuletyn Tygodniowy CiZ

26/2015 (331)

______________________________________________________________________________________________

Zapowiedzi wydarzeń
ZAPROSZENIE NA STUDIA Z TEOLOGII
ŻYCIA KONSEKROWANEGO WE WROCŁAWIU
Misjonarze Klaretyni i Papieski Wydział
Teologiczny we Wrocławiu zapraszają na:
Kurs Teologii Życia Konsekrowanego i
Podyplomowe Studia Teologii Życia Konsekrowanego we Wrocławiu
W imieniu Misjonarzy Klaretynów i Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu zwracamy się do Wszystkich osób
konsekrowanych z propozycją uczestnictwa w Kursie Teologii Życia Konsekrowanego oraz Podyplomowych Studiach
Teologii Życia Konsekrowanego.

W ramach Kursu i Studiów Podyplomowych podejmowane są podstawowe
zagadnienia dotyczące ogólnej teologii
duchowości, teologii powołania, konsekracji, misji, teologii rad ewangelicznych,
charyzmatu, wspólnoty, profetycznego
wymiaru życia konsekrowanego, prawa
zakonnego, antropologii życia konsekrowanego, formacji na poszczególnych
etapach i in.
Przyjęcia na Kurs i Studia Podyplomowe –
złożenie wymaganych dokumentów:
podanie o przyjęcie do Instytutu Życia
Konsekrowanego, życiorys, skierowanie
lub zgoda przełożonych zakonnych, w
przypadku studiów – odpis dyplomu
ukończenia szkoły wyższej (lic. lub mgr),
ksero dowodu osobistego, 2 fotografie.
Przyjmowanie zgłoszeń do 30 września
każdego roku pod adres:
Dom Formacyjny Misjonarzy Klaretynów,
ul. Wieniawskiego 38, 51-611 Wrocław,
tel. 71/ 348 30 86; e-mail: jkicinskicmf@gmail.com; zk.redakcja@palabra.pl

Nauka na Kursie i Studiach Podyplomowych Teologii Życia Konsekrowanego jest
odpłatna i wynosi 600 zł. Opłata dotyczy
całości roku akademickiego (300 zł za
jeden semestr).

Czym jest Kurs Teologii Życia Konsekrowanego i czym są Podyplomowe Studia
Teologii Życia Konsekrowanego?
Jest to inicjatywa Polskiej Prowincji Misjonarzy Klaretynów oraz Papieskiego
Wydziału Teologicznego we Wrocławiu
mająca za sobą dwunastoletnie doświadczenie współpracy z osobami konsekrowanymi. Adresatami tego przedsięwzięcia
są przede wszystkim osoby konsekrowane (zgromadzenia zakonne żeńskie i
męskie, instytuty świeckie, dziewictwo
konsekrowane i wdowieństwo oraz osoby
świeckie) będące zarówno na etapie
formacji początkowej jak i permanentnej.
Celem Kursu i Studiów jest – formacja
intelektualno-duchowa w zakresie teologii życia konsekrowanego.

Czas trwania – Zajęcia, zarówno na Kursie
jak i Studiach Podyplomowych Teologii
Życia Konsekrowanego trwają 2 lata
(cztery semestry) z częstotliwością dwóch
spotkań w miesiącu (na ogół 2 i 4 sobota
miesiąca, jednorazowo po 7 godzin).
Łączna ilość jednostek w ciągu dwóch lat
to ok. 254 godzin wykładowych. Wykładowcami Studium Teologii Życia Konsekrowanego są pracownicy naukowi KUL,
UKSW, UPJPII oraz PWT we Wrocławiu. W
ramach KTŻK i PSTŻK organizowane jest
corocznie Ogólnopolskie Sympozjum
Teologii Życia Konsekrowanego (również
międzynarodowe). KTŻK i PSTŻK stanowią
integralną całość wraz ze strukturą organizacyjną
Redakcji
dwumiesięcznika
„Życie Konsekrowane”.
Wykłady odbywają się w Domu Formacyjnym Misjonarzy Klaretynów we Wrocławiu przy ul. Wieniawskiego 38.
Zdobyte kwalifikacje – uwieńczeniem
dwuletnich studiów jest zdobycie dyplomu Papieskiego Wydziału Teologicznego
w zakresie PSTŻK, zaś kursu odpowiedniego zaświadczenia. Studia Podyplomowe zamyka napisanie pracy dyplomowej.
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Kierownik Kursu i Podyplomowych Studiów Teologii Życia Konsekrowanego – o.
prof. PWT dr hab. Jacek Kiciński CMF, ul.
Wieniawskiego 38, 51-611 Wrocław, tel.
71/ 348 30 86; 698279861; e-mail: jkicinskicmf@gmail.com

Za tydzień rozpoczyna się
KAPITUŁA GENERALNA NAZARETANEK
Siostry Najświętszej Rodziny z Nazaretu
informują o zbliżającej się XXIV Kapitule
Generalnej, która odbędzie się w Rzymie,
w Domu Generalnym Zgromadzenia, w
dniach od 6 do 26 lipca 2015 roku. Temat
Kapituły brzmi: „Jak Mnie posłał Ojciec,
tak i Ja was posyłam (J 20,21) – Nazaretanki wobec wyzwań Nowej Ewangelizacji
wśród rodzin i ubogich”.
Jest to tzw. kapituła spraw, zwoływana w
piątym roku kadencji Zarządu Generalnego. Obrady Kapituły poprzedzą trzy dni
rekolekcji (3 – 5 lipca), które poprowadzi
O. prof. Andrzej Wodka, redemptorysta.
O. Andrzej będzie również przewodniczył
Mszy św. na rozpoczęcie Kapituły w dniu
6 lipca. Natomiast Mszę św. zamykającą
Kapitułę będzie celebrował Kard. George
Pell.

Pragnieniem Nazaretanek jest, by zbliżająca się Kapituła Generalna była błogosławionym czasem odnowienia radości
ewangelicznej, radości ucznia, który jest
posłany przez swego Mistrza. Owo posłanie dokonuje się w każdej epoce i w każdej szerokości geograficznej, dlatego
ciągle na nowo, pokolenie po pokoleniu,
Siostry zadają sobie trud odczytywania
Bożego planu względem Zgromadzenia.
W Kapitule weźmie udział 40 Delegatek i
3 Obserwatorki, reprezentujące w sumie
13 krajów, w których posługuje Zgromadzenie. Pomagać im będą Siostry sekretarki, tłumaczki, personel biurowy, Siostry
odpowiedzialne za przygotowanie liturgii,
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a także cała wspólnota domu generalnego.
Już dziś Zgromadzenie wyraża szczerą
wdzięczność za modlitwę i duchowe
towarzyszenie w czasie obrad Kapituły,
tak by wydały one te owoce, których Bóg
pragnie dla Zgromadzenia, Kościoła i
świata.
Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu zostało założone w Rzymie
w roku 1875 przez Bł. Marię od Pana Jezusa Dobrego Pasterza – Franciszkę Siedliską. Siostry powołane są do szerzenia
Królestwa Bożej Miłości wśród siebie i
innych, a zwłaszcza w rodzinach. Obecnie
1240 sióstr posługuje w 13 krajach na 5
kontynentach.
Nadesłała: s.Beata Rudzińska, nazaretanka

NOWY KIERUNEK NA
UCZELNI REDEMPTORYSTÓW W TORUNIU
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej proponuje nowe studia magisterskie (drugiego stopnia) na kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
Wśród specjalności znalazły się: dziennikarstwo informacyjne i sztuka prezenterska oraz dziennikarstwo on-line i marketing sieciowy.
Studia dziennikarskie drugiego stopnia o
profilu praktycznym to interesujące wykłady i pasjonujące zajęcia warsztatowe z
wykorzystaniem szerokiego spectrum
sprzętu audiowizualnego, połączone z
wyjątkowymi w skali kraju możliwościami
praktyk zawodowych.
Elastyczna ścieżka kształcenia umożliwia
wybór jednej z dwóch nowoczesnych,
atrakcyjnych i unikatowych specjalności
kształcenia – dziennikarstwo informacyjne i sztuka prezenterska lub dziennikarstwo on-line i marketing sieciowy. Doskonale wpisują się one w dynamicznie
zmieniającą się rzeczywistość świata
mediów oraz odpowiadają na zapotrzebowanie nie tylko sektora mediów audiowizualnych, ale też sektora nowych
mediów.
Dziennikarstwo informacyjne i sztuka prezenterska
Dzięki studiom na tej specjalności gruntownie przygotujesz się do pracy z mikro-

fonem i przed kamerą, a także w newsroomach, informacyjnych agencjach radiowych, telewizyjnych i internetowych.
Będziesz mógł doskonalić umiejętności
komunikacyjne, retoryczne, nauczysz się
przygotowania wystąpień publicznych i
budowania wizerunku medialnego.
Dziennikarstwo on-line i marketing sieciowy
Ta specjalność (przygotowana we współpracy z Instytutem Informatyki WSKSiM)
doskonale wpisuje się w powstający nowy model dziennikarstwa, w którym rola
dziennikarza wykracza poza klasyczne
pole tworzenia treści przekazu i który w
większym stopniu wykorzystuje Internet.
Poznasz tu nie tylko nowe narzędzia
przekazu informacji, ale też zasady funkcjonowania sieci internetowej, z naciskiem na właściwe zastosowanie elementów multimedialnych. Będziesz mógł
znaleźć pracę jako specjalista do spraw
reklamy internetowej oraz zarządzania
portalami i sklepami internetowymi,
dziennikarz on-line lub osoba odpowiedzialna za kreowanie marki w sieci.
Za: www.wsksim.edu.pl

FESTIWAL ŻYCIA U OBLATÓW
Trwają przygotowania do XV Festiwalu
Życia – corocznego oblackiego spotkania
młodzieży. W tym roku odbędzie się ono
w dniach 20-25 lipca w sanktuarium w
Kodniu nad Bugiem pod hasłem „Kompania Braci i Sióstr”. Temat tegorocznego
Festiwalu jest związany z obchodzonym
w Kościele Rokiem Życia Konsekrowanego.

Jesteśmy przekonani, że życie osób konsekrowanych, a więc szczególnie oddanych
Bogu, może być pasjonującą drogą do
świętości. Chcemy to pokazać na przykładzie kilku znanych świętych – mężczyzn i
kobiet – którzy w ten sposób realizowali
swoje życiowe powołanie i stali się wzorem
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dla milionów ludzi na całym świecie – przekonują organizatorzy.
W poniedziałek po wspólnej Mszy św.
odbędzie się impreza powitalno – integracyjna „Naprzód marsz”! We wtorek
młodzież przyjrzy się postaci Matki Teresy
z Kalkuty. To dzień sportowy, w trakcie
którego czekają różnorakie zawody i
rozgrywki. Wieczorem zaplanowano
oglądanie filmu „Biała Sukienka”. Środa –
dzień pielgrzymkowy – będzie poświęcona świętemu Augustynowi z Hippony.
Pielgrzymkę z Kodnia do unickiej cerkwi
w Kostomłotach poprowadzi ks. Łukasz
Walaszek. Wieczorem zaś wystąpi Teatr A
w sztuce pt. „Pięć przypowieści”. W czwartek bohaterem dnia będzie święty Maksymilian Maria Kolbe, sam ma charakter
warsztatowy. Przygotowano warsztaty
łucznicze i walki na miecze, dziennikarskie, nauka języka migowego, kreatywnego myślenia, a także zajęcia plastyczne i
survivalowe. Gościem specjalnym tego
dnia będzie o. Adam Szustak OP, który
wygłosi konferencję. Wieczorem odbędzie się natomiast pokaz rycerski. Piątek
to dzień wspólnoty, bohater dnia – święta
Teresa Benedykta od Krzyża, zaś prelegentem będzie Aleksander Bańka, organizator Tyskich Wieczorów Uwielbienia. W
ciągu dnia zaplanowano grę terenową, a
wieczorem modlitwę o uzdrowienie duszy i ciała. Sobotę – ostatni dzień Festiwalu – młodzież przeżyje pod znakiem
ewangelizacji. Bohaterem dnia będzie
święty Eugeniusz de Mazenode, założyciel oblatów. Przed południem odbędzie
się Msza święta w bazylice, później wielka
ewangelizacja Kodnia, a wieczorem koncert uwielbienia, prowadzony przez Roberta Cudzicha, gitarzystę związanego z
zespołem New Life’m”. Festiwal zakończy
niedzielna Eucharystia o północy.
Festiwal Życia to spotkanie młodzieży
organizowane od kilku lat przez Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej i Duszpasterstwo Młodzieży „Niniwa” w każdy
ostatni tydzień lipca. Punktem wyjścia
Festiwalu jest fragment z Pisma Świętego:
Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały
życie i miały je w obfitości (J 10,10). Każdy
Festiwal różni się od siebie – co roku inny
temat, zaproszeni goście, atrakcje oraz
zespoły. Tegoroczne spotkanie odbędzie
się w dniach 20-25 lipca w sanktuarium w
Kodniu nad Bugiem. Za: www.oblaci.pl
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Witryna tygodnia

FILM O KS. SZPAKU - DUSZPASTERZU HIPISÓW
„W poszukiwaniu zbłąkanych owiec” to
film będący opowieścią o wyjątkowych
pątnikach – hipisach spod znaku pacyfki.
To oni od ponad trzydziestu lat wraz ze
swym przewodnikiem ks. Andrzejem
Szpakiem SDB co roku uczestniczą w
nietypowej pielgrzymce zmierzającej do
sanktuarium na Jasnej Górze.
– Sama pielgrzymka dzieci-kwiatów jest
ewenementem na skalę światową. Nigdzie poza Polską ten element ruchu
hipisowskiego nie zaistniał. Tylko u nas
ruch w jednym ze swych wymiarów przybrał tak wyrazistą formę religijną – mówi
realizatorka i scenarzystka filmu Gabriela
Mruszczak.
Główny bohater, salezjanin ks. Andrzej
Szpak na co dzień pełni posługę w parafii
Miłosierdzia Bożego w Oświęcimiu sąsiadującej bezpośrednio z byłym niemieckim obozem KL Auschwitz. Codziennie, w
drodze do pobliskiego klasztoru sióstr
karmelitanek, przechodzi przez obozowy
teren modląc się w intencji pomordowanych. Pewnego razu spotyka tam więźnia
z pierwszego transportu do KL Auschwitz,
prof. Jerzego Bogusza (nr obozowy 61).
Rozmowa z nim na długo zostaje w pamięci duchownego.

czyną się kocha, palą papierosy, no i jak ty
na to reagujesz? A ja mu powiedziałem:
jestem tu po to, żeby ich rozgrzeszać – tak
wspomina w filmie ks. Szpak.
Pielgrzymka mimo chrześcijańskiego
charakteru jest na tyle otwarta, że uczestniczą w niej wyznawcy innych religii lub
osoby niewierzące. Jej odmienny charakter tkwi również nie tylko w zewnętrznym
wyglądzie uczestników. Przejawia się on
w zachowaniu, w braku surowej dyscypliny, podporządkowania i rygoru oraz
pewnego rodzaju luzu. Międzynarodowe
Pielgrzymki Młodzieży Różnych Dróg i
Kultur przyciągają starszych i młodszych
nie tylko z Polski, ale i z Niemiec, Ukrainy,
Czech czy Stanów Zjednoczonych.

Przeniknięte kontemplacją życie w cieniu
kolczastych drutów diametralnie zmienia
się, kiedy ks. Szpak przyjmuje na siebie
rolę przewodnika wiodącego kontestującą młodzież przed oblicze Czarnej Madonny. W wielodniowej wędrówce pełnej
przygód towarzyszy mu ks. Manfred Deselaers, „Człowiek Pojednania” (tytułem
tym uhonorowała go Polska Rada Chrześcijan i Żydów) z Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Tak w skrócie można skreślić zarys filmu.

Siedemdziesięcioletni salezjanin wśród
kilku pokoleń „kolorowej” młodzieży od
lat cieszy się prawdziwym uznaniem, bo
jeszcze w epoce PRL jako jeden z nielicznych duchownych potrafił z ogromnym
poświęceniem pomagać tym, którzy
popadli w narkotyczne nałogi samemu
narażając się przy tym na niezrozumienie
w swoim środowisku. Jego postać urosła
do rangi symbolu – m.in. dzięki jego działalności problem narkomanii w polskim
środowisku hipisów zaczął stopniowo
ulegać marginalizacji.

Po raz pierwszy ks. Szpak poprowadził
swoich „podopiecznych” do Częstochowy
w 1979 roku. Wówczas szli jako grupa
„Czarno-biała” wchodząca w skład pielgrzymki warszawskiej. Szybko jednak
zostali wyproszeni ze względu na demoralizację jakiej się dopuszczali. – Pewien
reżyser filmowy, który rejestrował kiedyś
pielgrzymkę, zapytał się: Szpaku, co to
jest?! Tam sobie ktoś przyćpał, tu z dziew-

Ks. Szpak zaskarbił sobie u hipisów szczególne łaski poprzez odprawianie niepowtarzalnych mszy św. Z czasem z pomocą
duszpasterską przyszli mu franciszkanie –
o. Borys Jacek Soiński, następnie brat
Cordian (Michał Szwarc) oraz salwatorianie, dominikanie a także wielu innych
oddanych kapłanów. Rokrocznie na pielgrzymkę przybywa również pastor Fryderyk Domaradzki, który w młodości swej
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nawrócił się biorąc udział w wędrownych
spotkaniach ks. Szpaka.
Proboszcz parafii Herby k. Częstochowy,
Piotr Mańka, który miał okazję gościć
pielgrzymkę w 2014 r. w swoim kościele
powiedział: – Kiedy papież zaapelował,
żeby młodzi zrobili w Kościele raban,
wtedy jeszcze nie wiedziałem, że ks. Andrzej Szpak poprowadzi pielgrzymkę
przez moją miejscowość, ale gdy wraz z
nią przyszedł, wówczas zrozumiałem, co
znaczyły słowa Ojca Świętego…
Zdjęcia do filmu kręcone były nie tylko w
Polsce, ale również w Czechach. – Społeczność katolicka jest tam nieliczna, ale
bardzo aktywna. W organizację międzynarodowej pielgrzymki zaangażowali się
dawni czescy hipisi, którzy w poprzedniej
epoce przedzierali się przez zieloną granicę, by dołączyć do tego wędrującego
misterium – podkreśla producent filmu,
Bogusław Sobczak.
Integralną częścią filmu stanowią archiwalia nie tylko fotograficzne, ale także
tekstowe – są to listy pisane przez zatroskanych rodziców próbujących odwieść
swoje dzieci od zaangażowania się w ruch
spod znaku pacyfy a także przez samych
uczestników kontrkultury, którzy dzielą
się z duchownym swoimi stanami emocjonalnymi oraz przeżyciami religijnymi.
Półgodzinny dokument będzie zaprezentowany na antenie TVP Kraków w ramach
letniej ramówki telewizyjnej; dostępny
również będzie na stronie internetowej:
pielgrzymkahipisow.blogspot.com
Warto przypomnieć, że jest to już drugi
film o nietypowej pielgrzymce ks. Szpaka
zrealizowany przez Gabrielę Mruszczak.
Trzy lata temu odbyła się premiera dokumentu „Niebo jest tutaj, właśnie teraz”,
który otrzymał nagrodę publiczności na
Festiwalu Filmów Dobrze Zakręconych w
Lublinie.
Film „W poszukiwaniu zbłąkanych owiec”
powstał przy współpracy z krakowską
Akademią Multi Art w ramach programu
Filmoteka Małopolska, którego organizatorem jest Województwo Małopolskie.
Za: www.sdb.org.pl
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Odeszli do Pana
ŚP. S. NIRMALA JOSCHI (1934-2015) MC
Następczyni M. Teresy z Kaluty
Minionej nocy zmarła w Kalkucie w wieku
81 lat s. Nirmala Joshi, pierwsza następczyni bł. Matki Teresy kierująca Misjonarkami Miłości. Jej pogrzeb odbędzie się
jutro.
S. Nirmala urodziła się w 23 lipca 1934 r. w
Ranchi, stolicy stanu Jharkhand, jako
drugie z jedenaściorga dzieci hinduskiej
rodziny pochodzącej z Nepalu. Uzyskała
tytuł magistra nauk politycznych oraz
prawa. W 1958 r. przeszła na katolicyzm, a
po kliku latach wstąpiła do założonych
przez Matkę Teresę Misjonarek Miłości. W
1976 roku założyła gałąź kontemplatywną
zgromadzenia. 13 marca 1997 r. została
przełożoną generalną i funkcję tę sprawowała do 25 marca 2009 roku. Jej następczynią została pochodząca z Niemiec
s. Mary Prema Pierick.
Premier Indii Narendra Modi złożył kondolencje „rodzinie Misjonarek Miłości”,
podkreślając, że „życie s. Nirmali było
służbą ubogim i upośledzonym”.
S. Nirmala urodziła się 23 lipca 1934 r. w
Rańći, obecnej stolicy stanu Jharkhand,
jako drugie z jedenaściorga dzieci hinduskiej rodziny z kasty braminów, pochodzącej z Nepalu. Jej ojciec był oficerem w
armii indyjskiej. Choć jej rodzice wyznawali hinduizm, posłali córkę do Patna
Women’s College – szkoły prowadzonej

przez katolickie misjonarki z Karmelu
Apostolskiego w Patnie, stolicy stanu
Bihar. W wieku 24 lat zdobyła magisterium z nauk politycznych, studiowała
także prawo i odbyła praktykę adwokacką.

W tym czasie poznała działalność Matki
Teresy i zapragnęła się w nią włączyć.
Nawróciła się na katolicyzm i w 1958 r.
przyjęła chrzest. Do Zgromadzenia Misjonarek Miłości wstąpiła jeszcze w latach
50., gdy było ono mało znane. Była pierwszą siostrą, której powierzono misję zagraniczną – została wysłana do Panamy.
W 1976 r. założyła kontemplacyjną gałąź
Misjonarek Miłości, którą kierowała do
1997 r., gdy po rezygnacji Matki Teresy
została przełożoną generalną całego
zgromadzenia. Podejmowała starania o
beatyfikację założycielki, której dokonał
św. Jan Paweł II w 2003 r., i kontynuowała

jej dzieło. Nieśmiała i zakochana w życiu
kontemplacyjnym, stała na czele zgromadzenia do 2009 r., gdy zastąpiła ją s. Mary
Prema Pierick z Niemiec.
– Nigdy nie mówiła o sobie, zawsze starała się być pomocną ubogim. Żyła w głębokiej więzi z Jezusem i aż do końca była
apostołem pokoju – wspomina arcybiskup Kalkuty, Thomas D’Souza. W 2009 r.
rząd Indii przyznał jej drugie co do znaczenia najwyższe odznaczenie tego kraju
– Padma Vibhushan, za jej służbę ubogim.
Siostra Nirmala była słabego zdrowia,
miała chore serce, a ostatnio także niewydolność nerek. 19 czerwca lekarze
skierowali ją na dializy, jednak zakonnica
wolała spędzić ostatnie dni wśród swych
współsióstr i opuściła szpital.
Pogrzeb byłej przełożonej generalnej
Misjonarek Miłości odbędzie się jutro, 24
czerwca w Kalkucie. Dzisiaj trumna z
ciałem s. Nirmali jest wystawiona w kościele św. Jana, po czym wieczorem zostanie przewieziona do domu zgromadzenia w dzielnicy Tangrza. Jutro zaś
odbędzie się pogrzeb w domu macierzystym zgromadzenia, w którego kaplicy
spoczywa bł. Matka Teresa.
Za: www.deon.pl
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