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Bp Florczyk w Michniowie: współczesna skala nienawiści jest niebezpieczna

Współczesna skala nienawiści jest niebezpieczna. Boże, chroń świat, aby nie cieszył
się z „grillowania” człowieka. Niech łuny ze spalonych wsi wznoszą się nad ziemią
jako świadectwo i przestroga dla naszych czasów – mówił dzisiaj bp Marian Florczyk
podczas otwarcia Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, nawiązując
do  tragedii  spalonych  przez  Niemców  ponad  200  mieszkańców  świętokrzyskiej
wioski.  Uroczystość  otwarcia  unikatowego  mauzoleum,  którego  budowa  trwała
kilkanaście lat, poprzedziła Msza św. pod przewodnictwem bp. Mariana Florczyka,
który poświęcił obiekt i wygłosił homilię.

Biskup przypomniał tragedię 204 mieszkańców Michniowa, żywcem spalonych przez
Niemców 12  i  13  lipca  1943  r.  Pytał,  jakie  mogło  być  człowieczeństwo  i  serce
niemieckich oprawców, patrzących obojętnie na zwęglone zwłoki oraz nawiązał do
symbolicznej  wymowy Michniowa –  do  „kilkuset  spalonych  polskich  wiosek  i  ich
mieszkańców”.  –  Chce  się  wołać:  nigdy  więcej  takich  okrucieństw  –  mówił  bp
Florczyk, przypominając niemiecką „zaplanowaną zemstę i nienawiść”. Apelował do
sumień współczesnych, aby takie zbrodnie się nie powtórzyły. – Nienawiść ciągle
jest i jest w nas. Zaczyna się niepozornie i przeistacza się w niszczycielską siłę -
zauważył. - Współczesna skala nienawiści jest niebezpieczna – przestrzegał biskup,
mówiąc  o  nienawiści  usprawiedliwianej  często  przez  polityków,  sądy,  opinię
publiczną, która „narasta i może przerodzić się w tragedię, jaka tu była”, która nie
pozostaje bez wpływu na dzieci i młodzież. - Co mam czynić ja, aby powstrzymać
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świat od takich tragedii, jaką wspominamy dzisiaj? Odpowiedź jest jedna: sięgnąć
ponownie do słów Jezusa i  jego nauczania  –  mówił  bp Florczyk,  zachęcając do
ponownego rozważania i  wcielania w życie szczególnie przykazania miłości. – W
centrum nauczania Jezusa jest człowiek, każdy człowiek, którego trzeba miłować, a
nie nienawidzić. Człowiek jest największą wartością na ziemi (…). W tym miejscu
odczytuję,  jak  wielką  potrzebą  jest  powrót  do  Jezusa  i  jego  słów  –  mówił  w
Michniowie bp Marian Florczyk.

W dalszej części uroczystości uczestniczyło i głos zabierało wielu gości z Polski i
regionu:  delegaci  ministerstw,  senatorowie,  posłowie  na  czele  z  prezydentem
Andrzejem  Dudą,  który  dokonał  oficjalnego  otwarcia  muzeum.  -  Michniowskie
mauzoleum to jest pomnik męczeństwa polskiej wsi. Ale dzisiejszy dzień to dzień
walki i zwycięstwa. Popatrzcie na ten monument – pomnik, co on przedstawia? Ciąg
wiejskich  chat  polskich  mieszkańców,  ich  nie  da  się  spalić!  –  mówił  prezydent,
zauważając przywiązanie do rodziny i wartości mieszkańców wsi.

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

dziar / Michniów

powrót do spisu treści

Papież jeszcze klika dni pozostanie w szpitalu

Jeszcze kilka dni Ojciec Święty pozostanie w Klinie Agostino Gemelii Uniwersytetu
Katolickiego – podało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

Oto komunikat:

„Jego Świątobliwość Papież Franciszek spędził spokojny dzień i zakończył cykl po
operacji chirurgicznej. W celu zoptymalizowania terapii medycznej i rehabilitacyjnej
Ojciec Święty pozostanie w szpitalu jeszcze przez kilka dni.

Wczoraj,  przed  odmówieniem  modlitwy  ‘Anioł  Pański’  spotkał  się  z  młodymi
pacjentami z pobliskiego oddziału onkologicznego i ich rodzinami, a następnie udał
się z  nimi  na taras  na dziesiątym piętrze na modlitwę maryjną.  Na zakończenie
modlitwy przywitał się z pacjentami na piętrze i porozmawiał krótko z personelem
medycznym i  pielęgniarskim. Po południu odprawił  Mszę św. w prywatnej  kaplicy
wraz z personelem, który mu codziennie pomaga.

Dzieląc  radość  ze  zwycięstwa  reprezentacji  Argentyny  i  Włoch  z  bliskimi  mu
osobami, Jego Świątobliwość mówił o znaczeniu sportu i jego wartościach, a także o
sportowej umiejętności przyjmowania każdego wyniku, nawet porażki: ‘Tylko w ten
sposób,  w  obliczu  trudności  życia,  można zawsze  stawiać  siebie  na  linii  frontu,
walcząc nie poddając się, z nadzieją i ufnością’ - stwierdził Franciszek”.

st (KAI) / Rzym

powrót do spisu treści

Tokio: podczas olimpiady nie będzie posługi duszpasterskiej

Podczas  rozpoczynających się  23 lipca Letnich Igrzysk  Olimpijskich  w Tokio  nie
będzie  posługi  duszpasterskiej  w  kościołach  dla  sportowców.  Ma  to  związek  ze
stanem  wyjątkowym,  wprowadzonym  w  metropolii  tokijskiej  od  12  lipca,  by
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kontrolować rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Stan wyjątkowy potrwa do 22 sierpnia. A ponieważ igrzyska zakończą się 8 sierpnia,
oznacza to,  że będzie  on obowiązywać przez cały  czas trwania  olimpiady,  która
najprawdopodobniej  będzie  odbywać  się  bez  udziału  kibiców.  W  tej  sytuacji
metropolita  Tokio  abp  Tarcisio  Isao  Kikuchi  prosi  olimpijczyków  i  członków  ich
sztabów, by powstrzymali  się od odwiedzania kościołów. Wyjaśnia, że przez cały
czas trwania pandemii Kościołowi przyświeca cel, jakim jest „niezakażenie się i nie
pozwalanie, by zakażali się inni”.

Obowiązujące w archidiecezji tokijskiej restrykcje dotyczące miejsc kultu obejmują
m.in.  obecność  ograniczonej  i  zgłoszonej  uprzednio  liczby  wiernych  podczas
nabożeństw,  zachętę  dla  osób  starszych  i  chorych,  by  modliły  się  w  domach,
połączoną  z  dyspensą  od  udziału  w  niedzielnej  Mszy  św.,  przeprowadzanie
wszelkich spotkań parafialnych online itd.

pb (KAI/AsiaNews) / Tokio

powrót do spisu treści

KRAJ  

Bp Mazur: na misjach środki transportu są niezastąpione  

Środki  transportu  w  misjonarskim  posługiwaniu  nie  tylko  ułatwiają  i  umożliwiają
codzienną pracę, ale i pomnażają możliwości pomocy i częstszej obecności w wielu
wspólnotach i stacjach misyjnych – napisał bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący
Komisji  Episkopatu  Polski  ds.  Misji,  z  okazji  XXII  Ogólnopolskiego  Tygodnia  św.
Krzysztofa, który będziemy obchodzić w dniach 18-25 lipca br.

Obchody Tygodnia św. Krzysztofa organizowane są przez misyjne stowarzyszenie
MIVA  Polska,  zajmujące  się  pomocą  misjonarzom  w  zdobywaniu  środków
transportu. Odbywają się one pod patronatem Komisji Episkopatu Polski ds. Misji i
związane  są  ze  wspomnieniem  św.  Krzysztofa,  który  jest  czczony  jako  Patron
Kierowców i Podróżujących. Myślą przewodnią tegorocznych obchodów są słowa: W
drogę  do  Źródła  Życia.  Z  Tygodniem  św.  Krzysztofa  związana  jest  Akcja  św.
Krzysztof 1 grosz za 1 kilometr, dzięki której misjonarze otrzymują potrzebne środki
transportu.  „Środki  transportu  w  misjonarskim  posługiwaniu  odgrywają  ważną  i
niezastąpioną  rolę.  Nie  tylko  ułatwiają  i  umożliwiają  codzienną  pracę,  ale  i
pomnażają możliwości pomocy i częstszej obecności w wielu wspólnotach i stacjach
misyjnych oddalonych od misyjnego centrum” – napisał bp Mazur.

Dzięki ofiarom zebranym podczas ubiegłorocznej Akcji św. Krzysztof, MIVA Polska
zrealizowała 78 projektów na 137 różnych pojazdów w 26 krajach świata. Zakupione
zostały  52  samochody,  2  ambulanse,  4  busy,  24  motocykle,  51  rowerów  dla
katechistów, 2 traktory i 1 koń z wozem. „Podziękujmy za Bożą pomoc i opiekę w
naszych codziennych podróżach i wesprzyjmy swoim darem naszych misjonarzy i
misjonarki, a z naszej wdzięczności za szczęśliwie przejechane kilometry zrodzą się
wielkie rzeczy, na miarę, którą sam Bóg zamierzył” – zachęcił bp Mazur.

komunikat przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

BP KEP / Warszawa

powrót do spisu treści
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Symbole ŚDM ponownie zagoszczą w Polsce  

Pięć  lat  po  obchodach  Światowych  Dni  Młodzieży  w  Krakowie  symbole  tego
spotkania ponownie zagoszczą nad Wisłą. Krzyż i ikona Matki Bożej Ocalenia Ludu
Rzymskiego odwiedzą polskie diecezje w dniach 21 sierpnia - 1 września, a Polska
będzie jednym z niewielu krajów, w którym będą gościć w ramach przygotowania do
ŚDM Lizbona 2023 r.

Pielgrzymka Krzyża ŚDM i ikony Maryi  przez polskie diecezje to owoc spotkania
dyrektora Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM ks. Mariusza Wilka z Komitetem
Organizacyjnym ŚDM w Lizbonie.  Kilka  tygodni  po obchodach  jubileuszu 5-lecia
spotkania młodzieży z papieżem Franciszkiem w Krakowie symbole ŚDM przyjadą
do Polski,  gdzie  podczas 11-dniowej  peregrynacji  przemierzą kraj,  dosłownie:  od
Tatr po Bałtyk. Ich pielgrzymka rozpocznie się bowiem 21 sierpnia w Sanktuarium
Matki Bożej Królowej Tatr na Wiktorówkach, a zakończy 1 września na Westerplatte.
W  międzyczasie  odwiedzą  m.in.  polskie  sanktuaria:  bł.  Karoliny  Kózkówny  w
Zabawie (21 sierpnia), Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze (26 sierpnia),
Matki  Bożej  Ostrobramskiej  w  Skarżysku-Kamiennej  (28  sierpnia),  św.  Józefa  w
Kaliszu (30 sierpnia).  Będą też  obecne podczas  Festiwalu  Życia  w Kokotku (27
sierpnia),  a  także  w  stolicach  diecezji:  lubelskiej  i  sandomierskiej  (22  sierpnia),
drohiczyńskiej  i  białostockiej  (23 sierpnia),  ełckiej  (24 sierpnia),  rzeszowskiej  (25
sierpnia),  kieleckiej  (28  sierpnia),  radomskiej  i  warszawskich  (29  sierpnia),
koszalińskiej  (31  sierpnia)  oraz  gdańskiej  (31  sierpnia  oraz  1  września  na
Westerplatte). Symbole ŚDM odwiedzą też dwukrotnie archidiecezję krakowską (21
sierpnia  w  sanktuarium  na  Wiktorówkach  i  27  sierpnia  w  bazylice  Matki  Bożej
Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej), a 25 sierpnia zostaną przyjęte w Jarosławiu
przez greckokatolicką eparchię przemysko-warszawską.

Po raz ostatni symbole ŚDM były obecne w Polsce w latach 2014-2016, kiedy to
odwiedziły wszystkie polskie diecezje w ramach przygotowań do Światowych Dni
Młodzieży w Krakowie. Obecnie znajdują się w Portugalii, dokąd zostały przekazane
w  Niedzielę  Chrystusa  Króla  przez  młodzież  panamską,  w  obecności  papieża
Franciszka, podczas uroczystości w Bazylice Watykańskiej.

azr (KAI) / Rzym

powrót do spisu treści

Siedlce: ks. Skwierczyński zmarł w czasie odprawiania Mszy  

W niedzielę zmarł nagle kan. Krzysztof Skwierczyński, ojciec duchowny Wyższego
Seminarium  Duchownego  Diecezji  Siedleckiej  w  Opolu  Nowym  i  Diecezjalny
Referent  ds.  Formacji  Kapłańskiej,  znany  i  ceniony  spowiednik  i  rekolekcjonista.
Przez  11  lat  pracował  w  Katolickim  Radiu  Podlasie  jako  redaktor  naczelny.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 14 lipca.

O śmierci kapłana poinformował na swoim facebookowym profilu biskup pomocniczy
diecezji  siedleckiej  Grzegorz  Suchodolski.  "Dziś  wieczorem,  głosząc  homilię
podczas Mszy św. w parafii Bożego Ciała w Siedlcach, odszedł nagle do Pana ks.
kan.  Krzysztof  Skwierczyński,  ojciec  duchowny  alumnów  i  kapłanów  diecezji
siedleckiej. Tak jak czytaliśmy w dzisiejszej Ewangelii: nic nie wziął ze sobą na tę
drogę, ani torby, ani trzosa. Odszedł głosząc Jezusa Chrystusa. Wierzymy, że teraz
słucha już swego Mistrza w niebie. Krzysztof, odpoczywaj w Panu"- napisał biskup
Suchodolski.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 14 lipca. Od godz. 9.00 w siedleckiej katedrze
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rozpocznie  się  czuwanie  przy  trumnie  zmarłego.  Msza  św.  żałobna  będzie
sprawowana  o  godz.  10.00.  Następnie  ciało  zmarłego  kapłana  zostanie
przewiezione do kościoła w Paprotni, gdzie o godz. 13.00 będzie odprawiona Msza
św.  pogrzebowa,  po  której  ciało  zostanie  złożone  na  miejscowym  cmentarzu.
Katolickie Radio Podlasie będzie transmitować Mszę św. o godz. 10.00 z siedleckiej
katedry.

ks. Krzysztof Skwierczyński

gie/Podlasie24 / Siedlce

powrót do spisu treści

Jasna Góra: pielgrzymka rolników diecezji zielonogórsko-gorzowskiej  

Z  modlitwą  za  polską  wieś,  o  Boże  błogosławieństwo,  zachowanie  zbiorów  i  o
roztropność  dla  rządzących  na  Jasną  Górę  dotarła  38.  Piesza  Pielgrzymka
Duszpasterstwa  Rolników  diecezji  zielonogórsko-gorzowskiej.  W  tym  roku  miała
charakter sztafetowy. Cały szlak przemierzyło 5 księży i 3 osoby świeckie, pozostali
wędrowali  po  kilkadziesiąt  kilometrów,  bez  noclegów.  Z  pątnikami  modlił  się  bp
Tadeusz Lityński, ordynariusz diecezji.

Ks. Paweł Mydłowski,  duszpasterz rolników i  przewodnik kompanii,  podkreślił,  że
każda pielgrzymka jest  fenomenem i  piękną tradycją,  „w której  się odnajdujemy”.
Przypomniał,  że  pielgrzymowanie  rolników  rozpoczęło  się  na  fali  „Solidarności”,
wtedy  bardzo  mała  grupa  wyruszyła  z  ks.  prał.  Eugeniuszem  Jankiewiczem,
proboszczem  parafii  w  Klenicy.  -  Pielgrzymka  była  wówczas  też  okazją  do
dokształcania się rolników, dziś to się zmieniło, ale modlimy się wciąż za rolników: o
zachowanie zbiorów, bo w tym roku zapowiadają się dobrze, żeby nie było nawałnic
a wybiegając w przyszłość prosimy o błogosławieństwo, aby Pan Bóg błogosławił
deszczem i  odpowiednią  pogodą  -  mówił  duszpasterz.  Dodał,  że  rolnicy  proszą
również  „o  mądrość  i  roztropność  dla  rządzących  i  dla  tych,  którzy  prowadzą
rolników, żeby ich sprawy były zawsze na pierwszym miejscu, by nie zaniedbywali
tej gałęzi życia”.

Z pielgrzymami pieszymi i  tymi, którzy dojechali  autokarami, modlił  się na Jasnej
Górze  ordynariusz  diecezji  zielonogórsko-gorzowskiej  bp  Tadeusz  Lityński.  W
kazaniu podczas Mszy św. zachęcał do wytrwałości w modlitwie. - Niech ona nie
schodzi  na  margines  naszego  życia  i  trzeba  podejmować  pewne  wyrzeczenia,
pewien trud,  trzeba troszczyć się,  aby wciskane nam buty współczesności,  które
wydają  się  być bardzo wygodne,  nie  wpłynęły  na zmarnowanie  naszego życia  -
mówił bp Lityński. Zachęcał, by wypraszając potrzebne łaski dla duszy i ciała modlić
się o niebo i „ niech ta perspektywa nie schodzi z horyzontu codzienności, także po
zakończeniu pielgrzymki”. Nawiązując do słów Prymasa Wyszyńskiego „Wszystko
postawiłem na Maryję”, które były hasłem pielgrzymki podkreślał, że stawiamy na
naszej drodze osobę Matki Najświętszej, prosimy Ją o wsparcie i drogowskaz życia.
- Ona nam pokazuje Syna i o tę łaskę wierności na tej drodze chcemy prosić - mówił
bp Lityński.

it/BP @JasnaGóraNews/KAI / Częstochowa

powrót do spisu treści

Katowice: pielgrzymka leśników  

Życiową misją i powołaniem leśników jest troska o naturalne środowisko, jakim są
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lasy, a ona wynika z pragnienia serca oświeconego łaską wiary - mówił w katedrze
Chrystusa Króla w Katowicach bp Adam Wodarczyk. Hierarcha przewodniczył mszy
św.  z  okazji  Święta  Leśnika,  która  jednocześnie  była  Ogólnopolską  Pielgrzymką
Pracowników  Lasów  Państwowych.  12  lipca  Kościół  wspomina  postać  św.  Jan
Gwalberta, patrona leśników.

Bp Wodarczyk, zwracając się do ludzi lasu, mówił o ochronie środowiska. – Dobrze,
że Wasza życiowa misja i powołanie, jakim jest troska o naturalne środowisko, jakim
są  lasy,  z  pragnienia  serca  oświeconego  łaską  wiary,  jest  przeżywana  jako
ogólnopolskie  pielgrzymowanie  –  zaznaczył.  Zachęcał,  by  owocem  dzisiejszego
spotkania  było  wielkie  pragnienie,  by  stawać  się  owocnymi  świadkami  wiary  w
Chrystusa poprzez codzienną praktykę miłości  bliźniego i  gorliwej  troski  o  dobra
natury  jakimi  są  lasy.  Modlił  się  o  to  z  leśnikami  za  wstawiennictwem św.  Jana
Gwalberta, ich patrona.

Św.  Jan  Gwalbert  urodził  się  w 995  r.  w  arystokratycznej  rodzinie  we  Florencji.
Podczas  wojny  między  miastami  został  zabity  jego  brat  Ugo.  Jan  powinien  był
pomścić śmierć brata. I rzeczywiście chwycił za miecz i tropił mordercę. Dopadł go
przy gospodzie w Wielki Piątek. Ten jednak błagał go o przebaczenie, żałując swego
czynu i zaklinając Jana, by go oszczędził. Rozłożył ręce jak Chrystus na krzyżu. Jan
opuścił miecz i mu przebaczył. Później, mimo protestów rodziny, zwłaszcza swojego
ojca,  wstąpił  do  klasztoru  benedyktynów.  Nie  zagrzał  tu  jednak  długo  miejsca.
Wystąpił  z  klasztoru  i  usunął  się  na  ubocze.  Osiadł  w  lasach  w  Vallombrosa,
zbudował  tam  klasztor  i  założył  zakon,  którego  członkowie  są  nazywani
wallombrozjanami. Mnisi ci, wierni przesłaniu patrona Europy, św. Benedykta, „ora et
labora”,  (modlitwa  i  praca)  żyli  bardzo  skromnie,  modląc  się  i  sadząc  lasy.  Jan
Gwalbert zmarł w opinii świętości 948 lat temu, 12 lipca 1073 r. w Passigniano pod
Florencją. Kanonizowany został w 1193 r. przez papieża Celestyna III, a w 1951 r.
został ogłoszony przez papieża Piusa XII patronem ludzi lasu.

asp/Radio eM / Katowice
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Zielonka Pasłęcka: obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej  

Wojewódzkie obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej odbyły się w niedzielę
w Zielonce Pasłęckiej. Uroczystości rozpoczęła Msza św. w kościele i sanktuarium
Jezusa Miłosiernego, której przewodniczył bp Jacek Jezierski. W obchodach wzięli
udział  m.in.  Wicewojewoda  Warmińsko-Mazurski,  Marszałek  Województwa
Warmińsko-Mazurskiego,  Wicestarosta  Elbląski  oraz  przedstawiciele  środowisk
wiejskich, zwłaszcza rodzin wołyńskich, które osiadły po II wojnie światowej na tym
miejscu.

- Od niedawna obchodzimy święto martyrologii wsi polskiej. Chodzi o czas II wojny
światowej, a więc lata 1939-45. Wówczas wieś polska była wyniszczana, brutalnie
eksploatowana, grabiona, palona, równana z ziemią – mówił do zgromadzonych w
kościele bp. Jezierski. Przypomniał też, że greckie słowo martyrium tłumaczymy jako
męczeństwo.  Męczeństwo  polskiej  wsi  to  czas  okropny,  bogaty  w  tragiczne
zdarzenia i przeżycia, które są warte upamiętnienia, wpisania w podręczniki historii
Polski.  -  Współpraca  mieszkańców  wsi  z  polskim  państwem  podziemnym,
schronienie i pomoc udzielana żołnierzom i partyzantom, spotykały się z represjami
–  wskazał  biskup  elbląski.  Prowadzono  wówczas  tzw.  pacyfikacje  wsi,  tzn.
rozstrzeliwanie określonej grupy osób oraz aresztowania i osadzanie w więzieniach.
Dochodziło również do palenia wszystkich budynków we wsi, dla zastraszenia, dla
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upokorzenia, za karę. Domy mieszkalne, zabudowania gospodarcze, szkoły wiejskie
i kościoły szły z dymem. Zniszczono w ten sposób 800 wsi – mówił kaznodzieja. Bp
Jezierski  przypomniał  też, o tragicznym losie ziem polskich zajętych przez Armię
Czerwoną,  w  lutym  1940  r.,  skąd  wywożono  Polaków,  zwłaszcza  na  Sybir.
Wysiedlenie oznaczało przepadek mienia. Deportacje w lutym 1940 r. objęły 225 tys.
osób, a w kwietniu tego samego roku 320 tys. – podkreślił bp. elbląski. - Jesteśmy w
Zielonce  Pasłęckiej.  Tu  zamieszkali  po  II  wojnie  światowej  Polacy  wysiedleni  z
Wołynia. Byli to ci, którym udało się przeżyć czas Rzezi Wołyńskiej w 1943 roku –
mówił kaznodzieja. Przypomniał, że w tym czasie zamordowano na Wołyniu, często
w sposób bardzo okrutny,  60 tys.  Polaków,  a  70 tys.  w Małopolsce wschodniej.
Sprawcami  Rzezi  Wołyńskiej  byli  nacjonaliści  ukraińscy.  Wrzód  skrajnego
nacjonalizmu, który pękł w 1943 r. spowodował ogromne ofiary w ludziach i wielką
wyrwę w relacjach narodów: polskiego i ukraińskiego. Jest ona trudna do zasypania
i do przezwyciężenia – podkreślił bp. Jezierski.

Druga część uroczystości odbyła się przy pomniku Pamięci Poległych na Frontach II
Wojny Światowej oraz w Partyzantce i Placówkach Samoobrony na Wołyniu. Złożyły
się  na  nią  przemówienia:  Wicewojedy  Warmińsko-Mazurskiego,  Marszałka
Województwa  Warmińsko-Mazurskiego,  Wicetarosty  Elbląskiego,  Burmiastrza
Pasłęka, a także apel poległych i złożenie wieńców i kwiatów przed pomnikiem.

pt / Elbląg
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Bielsko-Biała: uroczystości upamiętniające ofiary ludobójstwa na Wołyniu  

Hołd pamięci  ofiarom ludobójstwa na Wołyniu  oddano 11 lipca br.  na cmentarzu
Wojska  Polskiego  w  Bielsku-Białej.  Na  stojącym  tu  pomniku,  upamiętniającym
Polaków  zamordowanych  przez  ukraińskich  nacjonalistów  i  wyrażającym  hołd
wobec Ukraińców ratujących Polaków za cenę własnego życia,  wyryto słowa św.
Jana Pawła II, wypowiedziane w 2001 roku we Lwowie.

W uroczystości  niedzielnej wzięli  udział m.in. pochodzący z Kresów bielszczanie,
przedstawiciele  władz  miasta  oraz  komandosi  bielskiego  batalionu  desantowo-
szturmowego.  Jak  podkreślił  w  swym  przemówieniu  prezes  stowarzyszenia
Miłośników  Złoczowa  i  Kresów  Południowo-Wschodnich  Stanisław  Ferensowicz,
ważne  jest,  by  przekazać  „depozyt  pamięci”  kolejnym  pokoleniom.  „Chcemy
przekazać naszą tragedię. Ubolewamy, że stosunki z Ukraińcami nie układają się
najlepiej. Tak to odczuwamy. Gdy nasz prezydent składał wizytę na Wołyniu i musiał
kłaść wieniec na polu pszenicy, to nam się serce krajało” – zaznaczył.

Granitowy monument  na  wojskowym cmentarzu  w  Bielsku-Białej,  upamiętniający
ofiary  rzezi  wołyńskiej,  zaprojektował  Jacek  Grabowski,  bielszczanin  urodzony  w
1943 roku w Stryju na Kresach. Na dwumetrowym, granitowym pomniku o kształcie
prostopadłościanu,  w  zagłębieniu  w  formie  krzyża  umieszczona  została
„okaleczona” figura Chrystusa. Krucyfiks wygląda tak, jakby zniszczył go pożar. Na
monumencie  widnieje  inskrypcja:  „W  hołdzie  Polakom –  ofiarom ludobójstwa  na
Wołyniu i w Galicji Wschodniej,  zamordowanym przez OUN, UPA i inne formacje
zbrojne ukraińskich nacjonalistów w latach 1943-1945 oraz Ukraińcom ratującym
Polaków przed straszliwą śmiercią, często za cenę własnego życia”.

W latach 1942–1945 w wyniku działań ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu i  w
Małopolsce  Wschodniej  zginęło  ok.  100  tys.  Polaków.  Kolejne  kilkaset  tysięcy
zostało  zmuszonych  do  wyjazdu.  W  akcjach  odwetowych  zginęło  ok.  15  tys.
Ukraińców. Kulminacja ludobójstwa nastąpiła w lipcu 1943 r. W Bielsku-Białej żyje
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wiele  osób,  które  były  świadkami  potwornych  wydarzeń  sprzed  78  lat  lub  są
potomkami kresowiaków.

rk / Bielsko-Biała
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Kielce: obchody 78. rocznicy „Krwawej Niedzieli” na Wołyniu  

Msza  św.  w  intencji  ofiar  zbrodni  wołyńskiej  oraz  marsz  pamięci,  przy  licznym
udziale kielczan i organizacji patriotycznych, upamiętniły 78. rocznicę tzw. „Krwawej
niedzieli”, gdy 11 i 12 lipca 1943 r. na Wołyniu doszło do największej fali mordów na
Polakach,  dokonanych  przez  oddziały  Ukraińskiej  Powstańczej  Armii.  Ukraińscy
nacjonaliści dokonali wówczas rzezi w ok. 150 miejscowościach na Wołyniu, w której
zginęło kilka tysięcy osób.

Mszy  św.  w  bazylice  katedralnej  w  intencji  ofiar  zbrodni,  których  potomkowie
mieszkają m.in. w Kielcach i na Kielecczyźnie, przewodniczył ks. Dariusz Jarliński.
W  homilii  zostało  m.in.  przypomniane  okrucieństwo  wobec  bezbronnych,
bezczeszczenie  kościołów  i  ważny  współcześnie  obowiązek  pamięci.  W
uroczystościach rocznicowych uczestniczyły delegacje władz samorządowych, m.in.
starosta kielecki Mirosław Gębski, który podkreślił aspekt ludobójstwa i okrucieństwa
podczas eskalacji zaplanowanej akcji likwidacji przedstawicieli narodu polskiego. W
obchodach brali także udział m.in. członkowie stowarzyszenia Kieleccy Patrioci oraz
Staropolskiego  Stowarzyszenia  Osób  Represjonowanych.  Zadeklarowali,  że
podejmą wszelkie starania, by w Kielcach powstał pomnik ofiar rzezi wołyńskiej, tym
bardziej, że dotyczyła ona niewinnych: kobiet, starców, dzieci. Po zakończeniu Mszy
św. uczestnicy przemaszerowali w milczącym marszu pamięci przed Krzyż Wołyński
na Cmentarzu Partyzanckim.

Mianem rzezi  wołyńskiej  określa się masową zbrodnię nacjonalistów ukraińskich,
którzy dokonali ludobójstwa na ludności polskiej, przy udziale miejscowej ludności
ukraińskiej, w okresie od lutego 1943 do lutego 1945 na terenie Wołynia i Małopolski
Wschodniej. Kulminacja mordów miała miejsce latem 1943 r. Ofiarami zbrodni byli
przede wszystkim Polacy oraz -  w mniejszym stopniu Rosjanie,  Żydzi,  Ormianie,
Czesi  oraz  inne  mniejszości  zamieszkujące  Wołyń.  Według  różnych  szacunków
historyków mówi się o zabiciu od 50 tys. do nawet 100 tys. Polaków.

dziar / Kielce
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Częstochowa: katedra wygrała w konkursie na najlepszą inwestycję oświetleniową  

Tytuł  najlepszej  inwestycji  oświetleniowej  2020  r.  otrzymała  archikatedra  Świętej
Rodziny w Częstochowie.  Uroczystość wręczenia nagrody  odbyła  się  12 lipca w
archikatedrze w Częstochowie.

–  Podejmując  działania  w  kierunku  oświetlenia  archikatedry  nie  myśleliśmy  o
konkursie i zdobywaniu nagród, ale chcieliśmy, aby to dzieło było piękne i pomogło
w  duchowym  przeżywaniu  liturgii  w  naszej  świątyni  –  powiedział  ks.  prał.
Włodzimierz Kowalik, proboszcz parafii archikatedralnej. Mgr inż. Marek Orłowski,
prezes  Polskiego  Związku  Przemysłu  Oświetleniowego  podkreślił,  że  światło
odgrywa  ważną  rolę  w  kreowaniu  przestrzeni  architektonicznej.  Kreowanie  tej
przestrzeni bez światła nie jest możliwe. I chociaż wydaje się to oczywiste, to jednak
inwestorzy, architekci bardzo często o tym zapominają. – Myślimy tylko o technice,
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efektywności  energetycznej  i  o  oszczędności,  zapominając,  że  oświetlenie  jest
sztuką.  Światło  jest  duszą  architektury.  Dzięki  pięknemu  oświetleniu  możemy
tworzyć  nastrój  do  modlitwy,  przeżywać  i  kontemplować  to  co  jest  sakralne  –
powiedział  Marek  Orłowski.  Abp  Wacław  Depo,  metropolita  częstochowski,
dziękując za wykonane dzieło podkreślił, że „piękno w świątyni jest przeżywane na
różne sposoby. Ogromną rolę oczywiście odgrywa również muzyka”. – Wdzięczność
to jest dostrzeżenie dobra. To jest wdzięczność za dostrzeżenie tego dobra, które
jest  tu  od  blisko  stu  lat  –  powiedział  arcybiskup.  Metropolita  częstochowski
przypomniał  postać pierwszego biskupa częstochowskiego Teodora Kubinę,  który
konsekrował  katedrę  częstochowską  tuż  przed  swoją  śmiercią.  –  Kiedy  był  już
dotknięty cierpieniem i chorobą prosił Maryję o to, aby mógł jeszcze konsekrować
naszą katedrę – przypomniał abp Depo. – Wdzięczność to jest również dostrzeżenie
osób, którzy przyczynili się do dobra. Wdzięczność prowadzi do zobowiązania, aby
przyczyniać się dalej do rozwoju piękna. Tak, aby to piękno ubogacało i przemieniało
ludzi – dodał arcybiskup.

„Iluminacja zewnętrzna katedry wydobywa ukryte piękno bryły zabytku w przestrzeni
miasta,  idealnie  konturuje  detale  architektoniczne,  przykuwa  uwagę  i  zachwyca
wysublimowaną prostotą. Barwa światła została idealnie zharmonizowana z barwą
materiału  elewacji”  –  czytamy  w  uzasadnieniu  werdyktu  na  stronie  internetowej
organizatora  konkursu  –  Polskiego  Związku  Przemysłu  Oświetleniowego.
Wykonanie oświetlenia  bazyliki  archikatedralnej  Świętej  Rodziny w Częstochowie
było  jedną  z  wielu  przeprowadzonych  kompleksowych  prac  remontowych  i
konserwatorskich.

ks. mf, niedziela.pl / Częstochowa
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„Duchowe świadectwa kapliczek przydrożnych” – konkurs  

„Duchowe  świadectwa  kapliczek  przydrożnych”  -  to  konkurs  malarski  ogłoszony
przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, którego celem jest popularyzacja
charakterystycznych  dla  twórczości  ludowej  dziedzin  sztuki  zachowanych  w
kapliczkach  przydrożnych  oraz  wzmacnianie  lokalnej  tożsamości  kulturowej.
Patronat nad konkursem objął metropolita częstochowski abp Wacław Depo.

Zadaniem uczestników konkursu będzie analiza estetyki wybranych obiektów i na tej
podstawie  stworzenie  autorskich  prac  malarskich.  Dla  laureatów  konkursu
przewidziane są nagrody pieniężne. Konkurs jest podzielony na dwa etapy. Nabór
zgłoszeń  w  pierwszym  etapie  trwa  do  1  października.  Spośród  uczestników
organizator zakwalifikuje wybrane zgłoszenia do drugiego etapu, który trwa do 22
października.  Każdy  uczestnik  może  zgłosić  jedną  pracę  malarską.  W pierwszej
edycji  konkursu  twórcy  wykonają  prace  związane  z  przedstawieniem,  formą  i
tradycją  takich  obiektów  jak:  kapliczka  słupowa  św.  Tekli  w  Woli  Życińskiej
znajdująca  się  na  terenie  gminy  Wielgomłyny,  kapliczka  domkowa  św.  Anny  w
Łobodnie,  gmina  Kłobuck  oraz  kapliczka  skrzynkowa  Matki  Boskiej  Bolesnej  z
Limanowej w Pabianicach znajdująca się na terenie gminy Janów.

Kapliczki  i  krzyże  przydrożne  są  zabytkiem kultury  i  ważnym nośnikiem tradycji
lokalnych  społeczności.  Wymiernym  efektem  konkursu  ma  być  odświeżenie
wizerunku  starych,  zaniedbanych  do  tej  pory  kapliczek  lub  uatrakcyjnienie  już
odnowionych.  Projekt  ma również na celu  zbadanie  i  udokumentowanie walorów
artystycznych  kapliczek  przydrożnych  Archidiecezji  Częstochowskiej  oraz
popularyzacja tej formy twórczości wśród szerszego grona odbiorców. Powstanie też
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internetowa  baza  danych,  docelowo  o  charakterze  ogólnopolskim.  Patronat
honorowy  nad  wydarzeniem objęli  metropolita  częstochowski  abp  Wacław Depo
oraz Sekretarz  Stanu w Ministerstwie  Rolnictwa i  Rozwoju  Wsi  Anna Gembicka.
Sekretariat Konkursu „Duchowe świadectwa kapliczek przydrożnych” znajduje się w
siedzibie  jednostki  terenowej  Narodowego Instytutu  Kultury  i  Dziedzictwa  Wsi  w
Częstochowie,  ul.  Jana  III  Sobieskiego  7  42-217  Częstochowa.  Prace  można
nadsyłać na adres czestochowa@nikidw.edu.pl. Szczegółowe informacje i regulamin
konkursu na stronie www.nikidw.edu.pl

nikidw, lk / Częstochowa
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Tokio w kolorach miedzi – stypendyści KGHM będą reprezentować Polskę na Igrzyskach
Olimpijskich  

Sportowe emocje i wzruszenia - KGHM Polska Miedź S.A. przyznała stypendia dla
23  polskich  sportowców  w  ramach  tegorocznej  edycji  programu  „Miedziane
Rywalizacje”.  Laureaci  zostali  wybrani  przy  współpracy  z  Ministerstwem Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Większość z nich będzie reprezentować Polskę
podczas rozpoczynających się w lipcu Igrzysk Olimpijskich w Japonii.

Sportowi  stypendyści  KGHM  odebrali  symboliczne  czeki  z  rąk  Marcina
Chludzińskiego, Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Z 23-osobowej grupy,
aż 17 sportowców wyjedzie lub wyjechało już na zawody do Tokio. Dwóch z nich,
Radosław Kawęcki  i  Arkadiusz Michalski  pochodzą z Dolnego Śląska.  Natomiast
Natalia  Czerwonka  z  Lubina  jest  już  pewna  udziału  w  zimowych  Igrzyskach
Olimpijskich.

Stypendia  są  przyznawane  przez  KGHM  od  2019  roku  za  wybitne  osiągnięcia
sportowe i pracę nad wypracowaniem coraz lepszych wyników. Wśród wyróżnionych
znaleźli się m.in. szpadzistka Ewa Trzebińska, łyżwiarka Natalia Czerwonka, strzelcy
Daniel Romańczyk i Tomasz Bartnik, wioślarze Mikołaj Burda i Fabian Barański czy
sztangista Arkadiusz Michalski. - Za nami wyjątkowy rok, naznaczony pandemią i
obostrzeniami sanitarnymi. W pamięci mamy puste stadiony podczas zawodów. Tym
większa  satysfakcja,  że  kontynuujemy  program  stypendialny  KGHM  „Miedziane
Rywalizacje” i wspieramy polskie sportowe talenty. Ich osiągnięcia to nasza wspólna
duma. Uczestnikom Igrzysk życzymy powodzenia - powiedział Marcin Chludziński,
Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

W  uroczystości  uczestniczyli  sportowcy  stypendyści  programu  z  Zagłębia
Miedziowego:  Paweł  Czyżyk,  Wiesław  Kiwacki,  Radosław  Kawęcki,  Natalia
Czerwonka,   Daniel  Romańczyk  i  Kasper  Kulpa.  W  czasie  spotkania,  podczas
rozmowy online gratulacje i życzenia udało się przekazać wioślarzom, którzy już są
w Japonii. Stypendyści „Miedzianych Rywalizacji” podkreślają, że pomoc od KGHM
jest niezwykle ważna. - To jest rodzaj wsparcia, które pozwala mi się realizować na
polu sportowym. Wiem, że mogę sobie pozwolić na pracę zawodową w mniejszym
wymiarze i  poświęcenie  sporej  części  życia  strzelectwu i  macierzyństwu – mówi
Klaudia Breś, świeżo upieczona mama. Oprócz zawodników zarekomendowanych
przez  Ministerstwo  KGHM  postanowił  dodatkowo  wyróżnić  jedną  osobę,  która
zostanie  wybrana  z  grona  zgłoszonego   przez  pracowników  spółki.  Program
stypendialny prowadzony przez miedziowego giganta to wsparcie utalentowanych
polskich  sportowców.  KGHM  pomaga  zawodnikom  w  tworzeniu  warunków  do
treningu i osiągania sukcesów. Wśród 23 wyróżnionych znalazło się 7 sportowców z
Zagłębia Miedziowego.
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KGHM Polska Miedź S. A. jest znaczącym mecenasem polskiego sportu. Obejmuje
patronaty nad ważnymi wydarzeniami z dziedziny aktywności fizycznej na poziomie
zarówno  lokalnym,  krajowym,  jak  i  międzynarodowym.  Miedziowa  Spółka  jest
głównym sponsorem i  zarazem właścicielem klubu  piłkarskiego  KGHM Zagłębie
Lubin. Wspiera finansowo również MKS Zagłębie Lubin czy drużynę piłki  ręcznej
Chrobry Głogów. Od lat KGHM jest również jednym ze sponsorów Biegu Piastów w
Jakuszycach.  Spółka   wspiera  wydarzenia  biegowe  -  Cross  Straceńców,  czy
Wilczym  Tropem.  Pomaga  również  lokalnym  organizacjom  sportowym,  których
członkami  są  m.in.  pracownicy  Grupy  Kapitałowej  KGHM.  Spółka  w  Zagłębiu
Miedziowym promuje  zdrowy tryb życia,  wspomaga finansowo szkolenie  dzieci  i
młodzieży, integruje młodych zawodników z różnych części regionu. 

powrót do spisu treści

Olkusz: Letni Festiwal Organowy „Organy Srebrnego Miasta”  

W  bazylice  kolegiackiej  św.  Andrzeja  Apostoła  w  Olkuszu  rozpoczął  się  Letni
Festiwal Organowy „Organy Srebrnego Miasta 2021”. Wydarzenia skupiają swoją
uwagę wokół organów wybudowanych przez Hansa Hummla i Jerzego Nitrowskiego
w latach 1611-1633.

Każdemu z czterech koncertów festiwalu towarzyszyć będzie prelekcja poświęcona
różnym aspektom powstania tych wyjątkowych organów. Będą to informacje dotąd
niepublikowane  -  zapowiedział  dr  hab.  Krzysztof  Urbaniak,  dyrektor  artystyczny
festiwalu  pracujący  na  co  dzień  jako  adiunkt  Akademii  Muzycznej  w  Łodzi  i
Krakowie. Festiwalowi towarzyszy wystawa fotografii dr. Tadeusza Łyczakowskiego
pt. „Ołtarz Wita Stwosza w Kościele Mariackim w Krakowie”. Prezentowana jest w
Centrum Kultury w Olkuszu przy ul. Szpitalnej.

Organy  znajdujące  się  w  olkuskiej  bazylice  pw.  Św.  Andrzeja  Apostoła  są
najstarszymi  organami w Polsce.  Wybudowane zostały  w latach 1611-1633, a w
2015-2018 zostały poddane gruntownej renowacji. - To, według mojej wiedzy, jedyny
tak  stary  i  zachowany  instrument,  który  oprócz  oryginalnej  substancji  posiada
również  niezwykle  szczegółową  i  rozbudowaną  dokumentację  w  postaci  akt  z
początku  wieku  XVII  opisujących  wszystkie  koleje  jego  losu  -  mówił  Krzysztof
Urbaniak,  dyrektor  festiwalu.  Organy  Hansa  Humla  to  szczególne  dziedzictwo
religijne,  kulturalne  i  historyczne  -  stwierdził  Roman  Piaśnik,  burmistrz  miasta  i
gminy  Olkusz,  który  objął  festiwal  swoim  patronatem.  "Samo  brzmienie  tego
instrumentu  jest  już  niezwykłe,  a  w  połączeniu  z  wybitnymi  artystami  daje
niezapomniane doznania artystyczne" - dodał burmistrz.

mw / Olkusz

powrót do spisu treści

CARITAS POLSKA  

Warsztaty artystyczne, ekologiczne i ...kosmiczne - wakacje z Caritas  

Warsztaty artystyczne, kulinarne, ekologiczne, a nawet kosmiczne – to tylko niektóre
z  atrakcji  czekających  na  uczestników  tegorocznej  Wakacyjnej  Akcji  Caritas,
organizowanej w ramach kampanii Caritas Dzieciom. Pierwsze wakacyjne turnusy
rozpoczęły już pod koniec czerwca.

–  Podczas  zajęć  dzieci  będą  m.in.  obserwować  gwiazdy,  projektować  statki
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kosmiczne, budować bazę dla kolonizatorów Marsa, czy przygotowywać posiłki dla
kosmonautów  –  opowiada  Katarzyna  Szklarz,  koordynatorka  Wakacyjnej  Akcji
Caritas w diecezji łomżyńskiej. – Na naszym wakacyjnym statku Z-21 znajdą się trzy
pokłady na „z”: zdrowie, zabawa, zachwyt. Chcemy zainteresować dzieci i młodzież
nauką i techniką, umożliwić im symboliczny udział w fascynującym przedsięwzięciu,
jakim  jest  misja  kosmiczna,  gdzie  każdy  będzie  mógł  rozwijać  swoje  pasje  i
zainteresowania – wyjaśnia.

Z oferty przygotowanej przez Caritas w Łomży skorzysta w te wakacje ok. trzech
tysięcy osób w wieku od dziewięciu do 16 lat. Do dyspozycji będą miały ośrodek
Caritas Bliźnim w Ptakach k. Nowogrodu na Podlasiu. Nie wyjadą więc daleko od
domu, ale z pewnością nie będą się nudzić.

Atrakcyjnie i bezpiecznie

W wielu innych diecezjach, po ubiegłorocznych nietypowych wakacjach w pandemii,
w  tym  roku  postawiono  na  wyjazdy  w  góry  czy  nad  wodę.  Caritas  Diecezji
Sosnowieckiej  wysyła  160  dzieci  do  Zakopanego.  Oprócz  zabawy  i  wycieczek
przewidziano  realizację  programu  profilaktycznego  „Poprawiamy  swoje  JA”,  czyli
prowadzone  przez  pedagoga  zajęcia  warsztatowo-integracyjne  z  elementami
profilaktyki  uzależnień.  Będzie  również  czas  na  profilaktykę  zdrowotną  i
kształtowanie  postaw  ekologicznych  w  ramach  programu  edukacyjno-
profilaktycznego „Jestem eko". Nie zabraknie lokalnych atrakcji – w planach są m.in.
spotkanie  w  szałasie,  wieczór  góralski  oraz  zapoznanie  uczestników  wyjazdu  z
kulturą i historią Zakopanego.

–  Wszystko  oczywiście  z  zachowaniem  pandemicznych  obostrzeń.  W  pokojach
będzie  zakwaterowanych  o  połowę  mniej  dzieci  niż  w  ubiegłych  latach,
obowiązkowe są maseczki, dystans i dezynfekcja – zapewnia Anna Myszkowska z
Caritas Diecezji Sosnowieckiej.

Dla psychicznego zdrowia

Łącznie  23 diecezjalne Caritas zapewnią  lub dofinansują  wakacyjny wypoczynek
blisko  ośmiu  tysiącom  młodych  uczestników  kolonii,  półkolonii  i  wycieczek.  Jak
podkreśla ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska, mimo że sytuacja materialna
wielu  rodzin  poprawiła  się  w  ostatnich  latach,  to  wciąż  nie  brak  takich,  które
potrzebują wsparcia.

– Wyjazd na wakacje to jeszcze nie jest oczywista sprawa w każdym domu. Są inne,
często  pilniejsze  potrzeby  i  część dzieci  nadal  może wyjechać  tylko  dlatego,  że
znajdują  się  darczyńcy  zapewniający  finansowanie  takich  wyjazdów.  Caritas
diecezjalne  mają  najlepsze rozeznanie  w sytuacji  poszczególnych rodzin,  my ze
swojej  strony  przekazujemy  fundusze  pochodzące  m.in.  z  dystrybucji  wigilijnych
świec i ogłaszanych zbiórek – tłumaczy ks. Iżycki. I dodaje, że działania na rzecz
najmłodszych, podejmowane w ramach kampanii  Caritas Dzieciom, której częścią
jest  Wakacyjna  Akcja  Caritas,  nabierają  wyjątkowego  znaczenia  po  roku
pandemicznych ograniczeń, szczególnie dotykających dzieci i młodzież.

– W dobie ograniczonych kontaktów społecznych, tak przecież ważnych dla młodych
ludzi,  wobec nawarstwiających się deficytów, problemów ze zdrowiem i  kondycją
psychiczną, ważne jest zapewnienie dzieciom i młodzieży nie tylko odprężającego
wypoczynku  w  gronie  rówieśników,  ale  także  możliwości  wyrównania  szans
edukacyjnych i rozwijania talentów. I na tym właśnie będziemy się koncentrować w
najbliższych miesiącach – zapowiada dyrektor Caritas Polska.
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Jak pomóc?

- Dokonując wpłaty na stronie caritas.pl/dzieci

-  Przekazując  dowolną  kwotę  na  konto  70  1020  1013  0000  0102  0002  6526  z
dopiskiem DZIECI

- Wysyłając SMS o treści DZIECI pod numer 72052 (koszt 2,46 zł)

Caritas to największa organizacja dobroczynna w Polsce. Pomaga setkom tysięcy
potrzebujących w kraju i za granicą. Struktura Caritas w Polsce składa się z Caritas
Polska, która pełni funkcję koordynatora projektów ogólnopolskich i zagranicznych
oraz z 44 Caritas diecezjalnych, które niosą bezpośrednią pomoc potrzebującym.
Organizacja jest częścią sieci Caritas Internationalis i Caritas Europa.

Dział Komunikacji Caritas Polska / Warszawa

powrót do spisu treści

Tarnów: Caritas pomoże mieszkańcom, którym woda zalała domy  

Caritas Diecezji  Tarnowskiej  znów pomoże osobom, których domostwa ucierpiały
wskutek  intensywnych  opadów  deszczu.  Ulewy  wyrządziły  duże  straty  m.in.  w
regionie tarnowskim i sądeckim. Wylały lokalne potoki, podtopiły posesje, uprawy i
uszkodziły drogi.

Pomoc w remoncie  domów zapowiada ks.  Zbigniew Pietruszka,  dyrektor  Caritas
diecezji tarnowskiej. Mieszkańcy podtopionych domów mogą zwracać się do biura
Caritas  albo  do  swoich  księży  proboszczów  z  prośbą  o  wsparcie  finansowe  w
remoncie, oczyszczaniu zalanych pomieszczeń. "Caritas ma także osuszacze, które
może  wypożyczyć,  by  przyspieszyć  osuszenie  zalanego  domu”  –  dodaje  ks.
Pietruszka. Podstawą udzielenia pomocy jest wypełnienie wniosku i potwierdzenie
go przez księdza proboszcza. Odpowiedzią na pozytywnie rozpatrzony wniosek jest
decyzja o przyznaniu pomocy, która zawiera kwotę oraz warunki jej zrealizowania.

Przypomnijmy, że Caritas pomaga także mieszkańcom regionu sądeckiego, którym
pod  koniec  czerwca  trąba  powietrzna  uszkodziła  domy.  Nadal  można  składać
wnioski. Dotychczas Caritas przeznaczyła na ten cel prawie 300 tys. zł. Najniższa
kwota przyznanej pomocy wyniosła 8 tys. zł, a najwyższa 15 tys.

eb / Tarnów

powrót do spisu treści

WSPOMNIENIE  

Bp Suchodolski: życie śp. ks. Skwierczyńskiego było niesamowicie dynamiczne  

W niedzielę 11 lipca zmarł podczas sprawowania Eucharystii ks. kanonik Krzysztof
Skwierczyński,  ojciec  duchowny  Seminarium  w  Siedlcach,  ceniony  duszpasterz
akademicki,  przez  wiele  lat  związany  z  Katolickim  Radiem  Podlasie.  Zmarłego
kapłana wspomina biskup pomocniczy siedlecki ks. Grzegorz Suchodolski.

czytaj dalej…

gie / Siedlce
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SYLWETKA  

Współpracownicy m. Czackiej: ks. Antoni Marylski  

„Zmierzyłem i  poznałem winy  moje  i  braki  charakteru  i  zrozumiałem,  że  jedynie
Kościół będzie w stanie dać mi siły i pomoce dla stania się człowiekiem” – pisał 28-
letni  Antek  do  swojego  ojca.  Powrót  do  Kościoła  zawdzięczał  modlitwom  matki
Czackiej. Spotkanie z niewidomą zakonnicą zmieniło jego życie. Antoni Marylski stał
się  współzałożycielem  Dzieła  Lasek,  jego  „kamieniem  węgielnym”,  jak  mawiała
Czacka.

Miał  wielkie  talenty  organizatorskie.  To  głównie  dzięki  niemu  na  piaszczystych
terenach wśród sosnowych zagajników wyrósł w okresie międzywojennym Zakład
dla niewidomych, składający się z domu zakonnego, internatów dla niewidomych
dzieci,  domu  rekolekcyjnego,  domów  na  potrzeby  świeckich  i  zabudowań
gospodarczych.  Marylski  pociągał  ludzi  szerokimi  horyzontami  intelektualnymi  i
głęboką wiarą, praktykowaną w sposób bardzo naturalny i ujmujący. W wieku 77 lat
został księdzem.

„Ksiądz? Tak późno? Rzeczywiście, tak późno! Wiedziałem, że jest to ukryte i ciche
pragnienie  Matki,  aby  widzieć,  jak  mówiła,  Antka  przy  ołtarzu!”  –  przypomniał
prymas Wyszyński na pogrzebie ks. Marylskiego w 1973 r.

czytaj dalej…

Dorota Giebułtowicz / Warszawa

powrót do spisu treści

STOLICA APOSTOLSKA  

Kard. Parolin: nie możemy bać się prawdy o nadużyciach  

Francja zasługuje na wizytę papieża. Jest taki projekt i mam nadzieję, że do niego
dojdzie – mówi  kard.  Pietro Parolin  w wywiadzie  dla  francuskiego dziennika „La
Croix”.  Sekretarz  stanu  Stolicy  Apostolskiej  pytany  był  m.in.  o  wypaczenia
sekularyzmu  w  relacjach  państwo-Kościół  i  zaplanowaną  w  najbliższym  czasie
publikację  raportu  niezależnej  komisji  nt.  nadużyć  seksualnych  w  Kościele  we
Francji.

Kard.  Parolin  stwierdził,  że  publikacja  raportu  będzie  zapewne  wielką  chwilą
cierpienia. Podkreślił jednak, że nie wolno bać się prawdy. „Musimy na to spojrzeć z
innej  perspektywy i  to  też  jest  powód,  dla  którego  poprosiliśmy o  powołanie  tej
komisji,  aby naprawdę zrozumieć,  co się  stało”  – mówi  hierarcha.  Podkreśla,  że
nawet jeżeli wyniki raportu zasmucą i zgorszą wiele osób, to trzeba przez to przejść.
„Z  tego  może  się  zrodzić  nowa  świadomość  do  walki  z  tymi  nadużyciami  i  do
zapobiegania tym czynom w przyszłości” – uważa kard. Parolin.

Niezależna  Komisja  ds.  Nadużyć  Seksualnych  wobec  Małoletnich  i  Osób
Niesamodzielnych  w  Kościele  (CIASE)  została  powołana  z  woli  francuskiego
episkopatu  i  wyższych  przełożonych  zgromadzeń zakonnych  w tym kraju.  W jej
skład wchodzi 21 osób. Są to wierzący różnych wyznań, agnostycy i ateiści. Nie ma
wśród  nich  duchownych  ani  przedstawicieli  ofiar  wykorzystywania  seksualnego.
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Kard. Parolin odniósł się też do tzw. ustawy o separatyzmie, która za kilka dni będzie
rozpatrywana przez Zgromadzenie Narodowe. Wskazał, że francuska świeckość jest
czymś,  co  trudno  znaleźć  w  innych  krajach.  Jest  to  dziedzictwo  Rewolucji
Francuskiej oraz kolejnych etapów historii, które doprowadziły nie tylko do rozdziału
Kościoła  od  państwa,  ale  czasem  wręcz  do  zdecydowanego  odrzucenia  religii.
„Przyczyniło się to do marginalizacji wymiaru religijnego w życiu społecznym. To nie
jest  dobre.  Ideałem jest  zawsze autonomia wspólnoty  politycznej  w stosunku do
Kościoła, jak i zdrowa współpraca między nimi” – mówi watykański sekretarz stanu
podkreślając, że Kościół i państwo mają wspólny cel, jakim jest budowanie dobra
wspólnego.

Beata Zajączkowska/vaticannews.va / Paryż

powrót do spisu treści

Kard. Parolin: papież pragnie odwiedzić Koreę Północną  

„Jest pewne, że papież pragnie odwiedzić Koreę Północną” - powiedział sekretarz
stanu Stolicy Apostolskiej, kardynał Pietro Parolin, który spotkał się w piątek 9 lipca
z  przewodniczącym  południowokoreańskiego  Zgromadzenia  Narodowego  Park
Byung-suk. Informację tę podał południowokoreański dziennik Dong-a Ilbo.

Zaznaczono, iż Watykan po raz kolejny zasugerował możliwość wizyty papieża w
rządzonej  przez  komunistów północnej  części  kraju.  Watykański  sekretarz  stanu
przyjmując  przewodniczącego  południowokoreańskiego  parlamentu  powiedział:
„Stolica  Apostolska  podejmuje  wysiłki,  aby  utrzymać  kanał  dialogu  z  Koreą
Północną. Czekamy na zaproszenie ze strony Pjongjangu”.

Dziennik  przypomina,  że  podczas  spotkania  z  prezydentem  Moon  Jae-in  w
październiku 2018 roku, papież Franciszek powiedział: „Jeśli Korea Północna wyśle
zaproszenie, odpowiem bez żadnych warunków i chętnie złożę wizytę”.

Zdaniem  południowokoreańskiego  polityka  jeśli  papież  podejmie  działania,  aby
doprowadzić  Koreę  Północną  do  wspólnoty  międzynarodowej,  będzie  to  bardzo
pomocne w zaprowadzeniu pokoju na Półwyspie Koreańskim. „Mam nadzieję, że
sekretarz  stanu,  kard.  Parolin  odegra  znaczącą  rolę  we  wspieraniu  polityki
pokojowej dla Półwyspu Koreańskiego, który pozostaje podzielony od ponad 70 lat”
– stwierdził przewodniczący południowokoreańskiego Zgromadzenia Narodowego.

st (KAI) / Seul
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ŚWIAT  

Ks. De Toca o finale Mistrzostw Europy: zwyciężyła gra zespołowa i fair play  

To  nie  przypadek,  że  finał  Mistrzostw  Europy  w  Piłce  Nożnej  w  Londynie  miał
miejsce właśnie wczoraj we wspomnienie św. Benedykta, patrona Europy – uważa
ks.  Melchor  Sánchez  de  Toca,  odpowiedzialny  w  Watykanie  za  duszpasterstwo
sportu. Jego zdaniem ten opatrznościowy zbieg okoliczności przypomina nam, że
pomimo Brexitu Wyspy Brytyjskie nadal należą do Europy.

Komentując wynik wczorajszego meczu, hiszpański kapłan z Papieskiej Rady ds.
Kultury podkreśla, że na tych mistrzostwach o zwycięstwie Włochów zadecydowała
gra zespołowa i fair play.
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„Były to jedne z najpiękniejszych mistrzostw ze względu na fair  play. Aż przykro
mówić, że to fair play było dla nas zaskoczeniem, bo przecież powinno być czymś
normalnym w każdej dyscyplinie sportu. Bo inny nie jest nieprzyjacielem, lecz po
prostu współzawodnikiem na stadionie, a po zakończeniu gry, po zejściu ze stadionu
powracamy  do  normalnego  życia  i  stajemy  się  przyjaciółmi  –  mówi  Radiu
Watykańskiemu  ks.  Sánchez  de  Toca.  –  Na  tych  mistrzostwach  doceniona  też
została gra zespołowa, bardziej niż dokonania indywidualnych graczy. Wiele drużyn
pokazało piękną grę zespołową. I jest to temat, do którego papież Franciszek często
powraca. Zachęca do gry zespołowej. Mówi, że nie można grać w pojedynkę, jakby
się  chciało  samemu zjeść  piłkę.  I  właśnie  to  widzieliśmy  na  tych  mistrzostwach
Europy. Być może jest to znak nadziei również dla nas, że po brutalnej pandemii
nauczymy się grać wszyscy razem”.

Krzysztof Bronk/vaticannews.va / Watykan

powrót do spisu treści

Kijów: Ogólnoukraińska Rada Kościołów spotkała się z dyplomatami G7  

Sytuacja na terytoriach okupowanych przez Rosję to jednen z tematów poruszonych
podczas  piątkowego  (9  lipca)  spotkania  Ogólnoukraińskiej  Rady  Kościołów  i
Wspólnot  Religijnych z  ambasadorami krajów G-7 w Kijowie.  Odbyło się ono na
zaproszenie Melindy Simmons, ambasador Wielkiej Brytanii na Ukrainie.

Przywódcy religijni  podzielili  się z zagranicznymi dyplomatami doświadczeniami z
uczestnictwa w Trójstronnej Grupie Kontaktowej na rzecz pokojowego uregulowania
sytuacji we wschodniej Ukrainie. W szczególności omówili pogorszenie się sytuacji
humanitarnej  na  tymczasowo  okupowanych  terytoriach  Ukrainy,  problem
przesiedleńców  wewnętrznych,  konieczność  bardziej  aktywnego  zaangażowania
wspólnoty  międzynarodowej  w  przywrócenie  wolności  religijnej  i  innych  praw
człowieka na Krymie oraz innych terytoriach okupowanych przez Rosję. Uczestnicy
spotkania  wymienili  również  poglądy  na  temat  walki  z  przemocą  w  rodzinie.
Przedstawiciele korpusu dyplomatycznego mówili o znaczeniu ratyfikacji Konwencji
Stambulskiej,  natomiast  przywódcy  religijni  podkreślali  konieczność  praktycznych
działań  w  celu  zwalczania  przemocy  w  rodzinie  poprzez  zaangażowanie  prawa
krajowego, ponieważ wspomniany międzynarodowy dokument ma pewne konotacje
ideologiczne. Na zakończenie spotkania poruszono kwestie prawne i konieczności
reform w tym zakresie.

W  spotkaniu  wzięli  udział  m.in.  arcybiskup  większy  kijowsko-halicki  Swiatosław
Szewczuk  –  zwierzchnik  Ukraińskiego  Kościoła  Greckokatolickiego  -
przewodniczący  Ogólnoukraińskiej  Rady  Kościołów  i  Wspólnot  Religijnych,
metropolita Epifaniusz, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego, łaciński
biskup  kijowsko-żytomierski  Witalij  Krywicki,  Mychajło  Panoczko,  biskup  senior
Ukraińskiego  Kościoła  Zielonoświątkowego  i  Jakub  Dow  Bleich,  przewodniczący
Związku Żydowskich Organizacji Religijnych Ukrainy.

st (KAI/RISU) / Kijów
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Szwecja: zmiana płci dziecka ma negatywne i trwałe konsekwencje  

Słynny  szwedzki  szpital  oferujący  zabiegi  zmiany  płci  u  dzieci  i  młodzieży
zdecydował  o  zaprzestaniu  przeprowadzania  takich  operacji.  Wpływ  na  decyzję
placówki miało orzeczenie brytyjskiego Wysokiego Trybunału Sprawiedliwości. Sąd
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uznał, że nie ma dowodów na to, iż zmiana płci przynosi poprawę stanu zdrowia
nieletnich pacjentów.

Ogłaszając swoją decyzję Szpital Uniwersytecki Karolinska zwrócił uwagę, że jest
wręcz  przeciwnie.  W  wyniku  przemiany  u  osób  transseksualnych  pojawiają  się
„negatywne,  rozległe  i  nieodwracalne  konsekwencje”.  Są  nimi:  choroby  układu
krążenia, osteoporoza, bezpłodność, zwiększone ryzyko raka i zakrzepica. Trybunał
wyraził zdziwienie i konsternację, że tak mało rzetelnych danych zbiera się przed
rozpoczęciem leczenia, nawet w przypadku dzieci przed okresem dojrzewania. Sąd
zaznaczył, że leczenie młodzieży nie uwzględnia także przyczyn dysforii  płciowej,
której prawie zawsze towarzyszą inne choroby współistniejące.

Tak właśnie było u Keiry Bell, której przypadkiem zajął się brytyjski trybunał. Kobieta
zeznała, że przyczynami jej cierpień była depresja i lęki, porzucenie przez rodziców
oraz wyobcowanie wśród rówieśników. Zamiast zaoferować pomoc psychologiczną,
klinika,  do której  trafiła  piętnastolatka,  zajęła się objawami i  zaleciła zmianę płci.
Zdaniem sądu, lekarze sromotnie zawiedli swoją pacjentkę, wmawiając nastolatce,
która  nie  rozumiała wówczas konsekwencji  swoich decyzji,  że  wszystko załatwią
hormony  i  zabieg.  Przypadek Keiry  Bell  pokazuje  pewien  mechanizm,  który  jest
powielany przez placówki medyczne od lat. Zbuntowana i nieszczęśliwa nastolatka
nalega na zmianę płci.  Lekarze przeprowadzają powierzchowne badania,  niezbyt
szczegółowy  wywiad  środowiskowy  i  szybko  zgadzają  się  na  rozpoczęcie
transformacji. Zaczyna się przyjmowanie leków blokujących dojrzewanie, zastrzyki z
testosteronu  i  na  koniec  mastektomia.  Po  wszystkim  pacjentka  jest  tak  samo
nieszczęśliwa jak przedtem. Na zmianę decyzji  jest już jednak za późno. „Byłam
nieszczęśliwą  dziewczyną,  która  potrzebowała  pomocy.  Zamiast  mi  pomóc
potraktowano mnie jak eksperyment” – powiedziała w sądzie Keira Bell.

Łukasz Sośniak SJ/vaticannews.va / Sztokholm
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Kuba: chrześcijanie domagają się wolnych wyborów  

11 lipca Chrześcijański Ruch Wyzwolenia (MCL) wezwał Kubańczyków do dalszego
wywierania  nacisku  na  komunistyczne  władze  Kuby,  aby  odbyły  się  wybory
powszechne,  po  tym  jak  tysiące  ludzi  wyszło  na  ulice  głównych  miast,  aby
zaprotestować  przeciwko  bezprecedensowemu  niedoborowi  artykułów  pierwszej
potrzeby i śmiertelności spowodowanej przez COVID-19 – donosi agencja CNA.

Tysiące Kubańczyków wyszło na ulice krzycząc „Precz z  dyktaturą!”,  „Ojczyzna i
życie!”, „Chcemy szczepionek!” i „Nie boimy się!”, w największych demonstracjach,
jakie kiedykolwiek miały miejsce w ciągu ponad 60 lat rządów komunistycznych. W
niektórych  regionach  protestujący  maszerowali  z  wizerunkiem  Matki  Bożej
Miłosierdzia,  patronki  Kuby.  Eduardo  Cardet  Concepción,  Krajowy  Koordynator
MCL,  wydał  oświadczenie,  stwierdzając,  że  „tysiące  Kubańczyków  jest  dziś  na
ulicach pokojowo demonstrując, żądając wolności i zakończenia represji  i  nędzy”.
„MCL, jako część tego ludu udręczonego uciskiem i  niesprawiedliwością, w pełni
utożsamia  się  z  ich  pragnieniami.  Wspieramy  naszych  braci  i  siostry  z
Chrześcijańskiego  Ruchu  Wyzwolenia  i  wszystkich  Kubańczyków,  którzy
demonstrują  pokojowo,  korzystając  z  tego  należnego  prawa”  -  napisano  w
oświadczeniu. Chrześcijański Ruch Wyzwolenia domaga się „uwolnienia więźniów
politycznych, unieważnienia represyjnych praw wymierzonych przeciwko wolności,
uznania praw ekonomicznych wolnej przedsiębiorczości dla Kubańczyków, uznania
prawa  każdego  Kubańczyka  -  wewnątrz  i  poza  wyspą  -  do  głosowania  i  bycia
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wybranym”. Żąda przeprowadzenia wyborów prawdziwie demokratycznych.

MCL został założony przez katolickiego dysydenta Oswaldo Payá Sardiñas w 1988
roku  w  celu  osiągnięcia  pokojowej  demokratycznej  reformy  na  Kubie,  wyraźnie
inspirowanej  społeczną  doktryną  Kościoła.  Wykorzystując  lukę  w  komunistycznej
konstytucji, Payá zorganizował zbiórkę podpisów w celu wprowadzenia demokracji
na Kubie. W konsekwencji  ruch ten był  prześladowany w całym kraju, a 42 jego
liderów trafiło do więzienia podczas fali represji w 2003 roku. 22 lipca 2012 r. Payá i
inny lider MCL, Harold Cepero, zginęli w wypadku samochodowym w podejrzanych
okolicznościach.

Niedzielna fala protestów rozpoczęła się w zachodnim mieście San Antonio de los
Baños  i  szybko  rozprzestrzeniła  się  po  całej  wyspie,  docierając  do  Hawany  i
wschodniego miasta Santiago de Cuba. Oprócz poważnych niedoborów żywności i
leków, od początku pandemii dramatycznie pogorszyła się sytuacja zdrowotna na
Kubie. Według oficjalnych danych, w 11-milionowym kraju jest 218 tys. zachorowań i
1431 ofiar śmiertelnych. Wiele osób twierdzi jednak, że liczby te nie odzwierciedlają
prawdziwej  powagi  kryzysu.  Rząd  przyznał,  że  w lipcu  nastąpił  poważny wzrost
zachorowań  na  COVID-19,  z  ponad  sześcioma  tysiącami  przypadków  dziennie.
Kuba  opracowała  własną  trójskładnikową  szczepionkę,  ale  jej  skuteczność  nie
została  potwierdzona  niezależnie,  a  odsetek  zaszczepionych  wynosi  poniżej  10
proc. dorosłej populacji. Niski wskaźnik przypisuje się zarówno brakowi zaufania do
kubańskiej  szczepionki,  jak  i  niezdolności  rządu  do  zwiększenia  produkcji  i
dystrybucji.  W  orędziu  radiowo-telewizyjnym prezydent  Kuby  Miguel  Díaz  Canel
obarczył  winą  za  niepokoje  przede  wszystkim  USA  i  wezwał  „wszystkich
rewolucjonistów w kraju, wszystkich komunistów, do wyjścia na ulice i  udania się
tam,  gdzie  będą  miały  miejsce  te  prowokacje”,  aby  przeciwdziałać  protestom,
wywołując tym samym obawy przed konfrontacją społeczną.

st (KAI/CNA) / Hawana
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PATRONI DNIA  

Święci pustelnicy Andrzej Świerad i Benedykt (13 lipca)  

Andrzej  Świerad  (Andrzej  Żurawek)  pochodził  z  Polski,  z  rodziny  rolniczej.  Nie
wiadomo, w jakich okolicznościach znalazł się na Węgrzech. W roku 997/998 wstąpił
do benedyktyńskiego klasztoru św. Hipolita na górze Zobor koło Nitry, gdzie otrzymał
imię Andrzej. Pełnił różne posługi w klasztorze. Zgodnie z zakonnym zwyczajem, po
przekroczeniu 40 lat zyskał prawo, żeby iść na pustelnię w towarzystwie jednego
ucznia, który zmieniał się co kilka lat. Pustelnia była odległa od opactwa około pół
dnia drogi.  Co tydzień Andrzej  musiał  wracać do opactwa w sobotę wieczorem i
zostać  na  całą  niedzielę.  Jego  zajęciem  było  karczowanie  lasu.  Choć  ciężko
pracował, przez trzy dni zupełnie pościł: w poniedziałek, w środę i piątek. Na Wielki
Post  brał  od  opata  Filipa  tylko  40  orzechów  włoskich,  które  były  jedynym jego
pokarmem  przez  osiem tygodni,  z  wyjątkiem sobót  i  niedziel,  gdzie  przyjmował
wspólny posiłek w opactwie. Aby nawet sen sobie uprzykrzyć, siedział przez całą
noc na pieńku otoczonym ostrymi prętami, a na głowę zakładał koronę z drewna z
zawieszonymi czterema kamieniami, o które uderzał przy każdym skłonie. Ponadto
opasał swoje ciało mosiężnym łańcuchem, który z czasem obrósł skórą. To właśnie
było  bezpośrednią  przyczyną  jego  śmierci  ok.  1030-1034  r.,  gdyż  po  pęknięciu
naskórka wywiązało się zakażenie. Wezwany opat przybył już po śmierci Świerada.
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Towarzyszem pustelniczego życia Andrzeja i jednym z jego uczniów był Benedykt.
Podobnie jak św. Andrzej miał przybyć „de terra Poloniensi” - z ziemi polskiej. Po
jego śmierci opowiedział miejscowemu biskupowi o cnotach i umartwieniach swego
mistrza.  Kontynuował  surowy  tryb  życia  w  pustelni.  W  trzy  lata  po  śmierci  św.
Andrzeja napadli go zbójcy i zabili, a ciało wrzucili do rzeki Wag. Według legendy
orzeł  przez  cały  rok  pilnował  ciała  męczennika,  po  czym zostało  odnalezione w
stanie zupełnie nienaruszonym. Ucznia i mistrza pochowano w kościele zakonnym.

za: brewiarz.pl
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W NAJBLIŻSZYM CZASIE  

Pielgrzymka z Suwałk do Wilna  

Mszą  św.  w  kościele  Matki  Bożej  Miłosierdzia  w  Suwałkach  15  lipca  2021  r.
rozpocznie  się  Międzynarodowa  Piesza  Pielgrzymka  z  Suwałk  do  Wilna.  W
dziesięciodniową drogę do Ostrej Bramy pątnicy wyruszą już po raz 31. W tym roku
hasłem przewodnim jest fragment z Ewangelii św. Marka „Chcę, bądź oczyszczony”
(Mk1,41).

Pielgrzymka wyruszy zgodnie z zasadami sanitarnymi. Mając na uwadze panujące
obostrzenia i faktyczne możliwości organizacyjne, udział w tegorocznej pielgrzymce
jest możliwy tylko dla osób zaszczepionych i ozdrowieńców, co zapewnia dotarcie
Pielgrzymki do Ostrej Bramy. Jak informują organizatorzy, planowanie tegorocznej
Pielgrzymki  przysparza  wiele  trudności,  wiele  sytuacji  jest  niezależnych  od
organizatorów, wiele rzeczy będzie jasnych i pewnych dopiero na ostatnią chwilę,
dlatego też zachęcają do ufnej modlitwy a zarazem do wyrozumiałości. „Naprawdę
rozumiemy wszelkie emocje związane z tą decyzją, rozumiemy racje zarówno osób
niezaszczepionych  jak  i  zaszczepionych.  Decyzja  ta  jest  podyktowana  nie  tylko
kwestią przekroczenia granicy ale również możliwościami organizacji pielgrzymki na
całym terenie Republiki Litewskiej, na której napotykamy wiele trudności i pierwszym
pytaniem władz  litewskich jest  zawsze  pytanie  o  kwestię  szczepień  uczestników
pielgrzymki” – mówi ks. Michał Słojewski SDB, kierownik tegorocznej pielgrzymki.

Salezjanie zachęcają wszystkich, którzy nie będą mogli pielgrzymować fizycznie, by
włączyli się w to wydarzenie duchowo: „wszystkich, którzy nie mogą uczestniczyć w
pielgrzymce  w  tradycyjny  sposób,  szczerze  zachęcamy  do  udziału  w
pielgrzymowaniu duchowym licząc, że te zwariowane czasy miną i w przyszłym roku
wszyscy pragnący pielgrzymować do Pani Miłosierdzia, będą w Pielgrzymce mogli
wziąć udział”. Zapewniają też o modlitwie w intencji tych, którzy w ten sposób łączą
się z pielgrzymami.

Na pielgrzymkę można zapisać się osobiście w parafii Matki Bożej Miłosierdzia w
Suwałkach  (do  14  lipca),  przez  Internet  lub  drogą  korespondencyjną.  Kartę
zgłoszenia  i  szczegółowe  informacje  można  wydrukować  ze  strony  internetowej
pielgrzymki: www.suwalki-wilno.salezjanie.pl. Wejście Pielgrzymki do Ostrej Bramy
w Wilnie nastąpi 24 lipca o godz. 11.30 (czasu litewskiego). O godz. 12.00 zostanie
odprawiona uroczysta Msza św. przed cudownym obrazem Matki Bożej Miłosierdzia
w  Ostrej  Bramie.  Następny  dzień,  25  lipca  przeznaczony  jest  na  zwiedzanie.
Zaplanowano wycieczki po Wilnie i do różnych miejsc na Litwie. 26 lipca pielgrzymi
powrócą autokarami do Suwałk. Organizacją pielgrzymki od początku jest istnienia
zajmują się salezjanie inspektorii warszawskiej. Uczestnicy rekolekcji w drodze są
podzieleni na siedem grup: trzy animują salezjanie, dwie pallotyni, jedną sercanie i
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jedną księża z diecezji ełckiej.

Suwalska pielgrzymka po raz pierwszy wyruszyła do Ostrej Bramy w 1991 r.,  po
odzyskaniu  przez  Litwę  niepodległości.  Miała  być  dziękczynieniem  za  wolność
narodów Europu Środkowo-Wschodniej  i  upadek reżimów komunistycznych w tej
części  świata.  Kult  Matki  Ostrobramskiej  od  stuleci  rozwijał  się  nie  tylko  wśród
Polaków, ale także Litwinów, Łotyszy, Białorusinów i Ukraińców. W kolejnych latach
pielgrzymka  stawała  się  coraz  bardziej  popularna.  W  szczytowych  momentach
uczestniczyło w niej po 2 tys. pątników.

drr / Suwałki
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13 lipca w kalendarzu  

1521 - w katedrze na Wawelu po raz pierwszy zabrzmiał dzwon Zygmunta,

1936 - początek wojny domowej w Hiszpanii,

1949 - watykańska Kongregacja Doktryny Wiary wydała dekret zakazujący pod karą
ekskomuniki  wstępowania  do  partii  komunistycznej  i  jej  popierania  oraz
propagowania idei komunistycznych.
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