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2SN następcy śwN wincenteg” a paul”  

z ”kazji SUPN r”cznicy śmierci śwN ludwiki de marillac  
wygł”sz”ne w katedrze n”treMdame w paryżu 

 
@ p”@k”munii@śwN@i@”gł”szenia…h@duszpasterski…h@ur”…zystej ’szy 
świętej w katedrze n”treMda’e w paryżu 1T ’ar…aL@ku@…z…i@śwN@luM@
dwiki@de@marilla…@i@w@rama…h@”„…h”dów@SUPN@r”…zni…y@śmier…i@ŚwięM
ty…h@założy…ieli ksN gerard du@cmL@asystent@generalnyL@”d…zytał@p”@
fran…usku@ przesłanie przełoż”neg” generalneg” ksN greg”ry’eg” 
gaya cm@d”@ r”dziny@win…entyńskiejN@p”niżej@zamiesz…zamy@ tekst@
przesłania@oN@generałaZ@
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 dr”dzy bracia i si”stryL 
 bóg jest d”„ry na zawsze. zawsze i wszędzie ”„jawia się p”przez 
zwykłych  ludziL  którzy  wyk”nują niezwykłe  rzeczy.  dzisiaj  gr”maM
dzimy się w katedrze paryskiejL sym„”lu kat”licyzmuL gdzie p”wstaM
ła r”dzina wincentyńska. tutaj w paryżuL święty wincenty i święta 
ludwikaL z p”m”cą innychL zrew”lucj”niz”wali nie tylk” k”ściół ale 
także sp”łeczeństw” sw”ich czasów. s”lidaryzując się z u„”gimi 
p”stawili d” góry n”gami reguły sp”łeczne umieszczając szacunek 
i g”dn”ść żyjących w skrajnej nędzy p”nad resztą sp”łeczeństwa. 
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 dzisiajL 1T marcaL w szczególny sp”só„ czcimy ten m”mentL kieM
dy św. ludwika de marillac przeszła z ziemi d” nie„a. za jej wstaM
wiennictwemL pr”simy b”gaL jakże d”„reg”L ” łaskę p”dtrzymania 
rew”lucji królestwa b”żeg” i przemieniającą m”c ducha miłości 
dla r”dziny wincentyńskiej nie tylk” w paryżuL nie tylk” we franM
cjiL ale na całym świecieL a„y nadal „yła inspir”wana b”żą mił”M
ścią przejawiającą się w tej k”„iecie wiary. miłość w namacalny 
sp”só„ staje się mił”sierdziemL a mił”sierdzie jest tymL c” pr”waM
dzi nas d” p”stępów w naszym zaangaż”waniu jak” ludziach wiaM
ry ni”sących u„”gim nadzieję. 
 tak jak SUP lat temu czynili t” św. wincenty i św. ludwikaL tak 
i my terazL nadal współpracujemy wzajemnie w miejscachL d” któM
rych pan nas p”słał „y służyć i gł”sić ewangelię. 
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 Święty@ win…enty@ t”@ niezwykły@ …zł”wiekN@ ur”dził@ się@ w@ p”uy@
Hw@QXRX@rN@zmieni”n”@nazwę@na@stMvin…entMdeMpaulI@jak”@trze…ie@z@szeM
ś…i”rga@dzie…iL@w@„iednej@wiejskiej@ r”dzinieL@w@ziemi@ zamieszkałej@
przez@baskówL@słynny…h@z@twardeg”@i@nieustępliweg”@…harakteruN@
@ dzie…iństw”@ jeg”@ „ył”@ p”g”dneL@ a…zk”lwiek@ ”d@ najmł”dszy…h@
lat@ p”magał@ ”j…u@ w@ …iężkiej@ pra…y@ w@ g”sp”darstwie@ i@ wspierał@
matkę@ w@ wy…h”waniu@ mł”dszeg”@ r”dzeństwaN@ miał@ wiele@ …zasu@
dla@sie„ieL@kiedy@pasł@”w…eN@wów…zas@wiele@się@m”dlił@w@”t”…zeM
niu@łąk@i@pólL@…zęst”@zatrzymywał@się@przed@przydr”żną@kapli…zkąN@
@ r”dzi…eL@a@zwłasz…za@”j…ie…L@marzyli@”@tymL@a„y@syn@w@przyszł”M
ś…i@ wyrwał@ się@ ze@wsi@ ku@ łatwiejszemu@ ży…iuN@ czternast”letnieg”@
win…enteg”@wysłan”@d”@k”legium@znajdują…eg”@się@w@p”„liskim@
miaste…zku@daxN@p”@jeg”@uk”ń…zeniu@nie@„ez@za…hęty@r”dziny@p”dM
jął@studia@te”l”gi…zne@w@tuluzieN@stan@kapłański@dla@p”…h”dzą…eg”@
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p”dróż”wałN@odwiedził@rzym@i@avign”nN@t”@jesz…ze@g”@nie@zmieniM
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wy…h@ludziN@duży@wpływ@wywarł@na@nieg”@pierre@de@berrulleL@który@
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p”sługi@kapłańskiejL@tak@p”trze„nej@w@ów…zesnej@fran…jiN@niemał”@
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rzeniuL@jakie@miał”@miejs…e@w@f”lleville@w@dniu@RU@sty…znia@QVQW@rN@
wów…zas@ t”@win…enty@gł”sił@ rek”lek…je@w@p”siadłoś…ia…h@sw”i…h@
d”„r”dziejówN@
@ z”stał@wezwany@d”@…h”reg”L@który@…ieszył@się@”pinią@p”rządneM
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w@cli…hy@ i@w@chatilli”nMles@d”m„esL@które@”tw”rzyły@mu@”…zy@na@
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@ od@ wydarzenia@ w@ f”lleville@ ży…ie@ śwN@ win…enteg”@ ”dnajduje@
swój@rytmL@przyp”mina@linię@pr”stąL@ l”gi…znie@łą…zącą@p”sz…zególM
ne@ wydarzeniaN@ p”stan”wił@ służyć@ u„”gimL@p”krzywdz”nymN@ p”M
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Hw@tym@za@naszeg”@„yłeg”@”piekunaIN @nat”miast@”statnie@dwie@są@
grup”weN@jedna@za@”N@pr”„”sz…za@i@”j…ów@wikary…h@aktualnie@pra…uM
ją…y…h@u@nasL@druga@za@”N@gwardiana@i@”j…ów@z@klaszt”ru@Hmagistra@
p”stulantów@i@wykład”w…ówIN@
@ w@każdy@trze…i@piątek@miesią…a@u…zestni…zymy@w@g”dzinnej@ad”M
ra…ji@p”@mszy@śwN@wie…z”rnejN@k”ń…zymy@”dśpiewaniem@nieszp”rów@
wspólnie@z@wszystkimi@wiernymiN@nadmieniamL@że@kilka@ap”st”łek@
„ierze@również@udział@w@dwó…h@spe…jalny…h@grupa…h@m”dlitewny…h@
w@k”ś…iele@przy@klaszt”rze@sióstr@klarysek@”d@wie…zystej@ad”ra…ji@
w@kł”dzkuN@@
@ grupa@fatimska@p”kutn”Mwynagradzają…a@gr”madzi@się@każdeg”@
QS@dnia@miesią…a@”d@g”dzN@QWNPP@d”@RPNPPN@w@pr”gramie@jest@msza@
świętaL@różanie…L@pr”…esja@z@lampi”nami@d”@przyklaszt”rneg”@”gr”M
duL@ gdzie@ znajduje@ się@ duża@ figura@ mb@ fatimskiej@ przywiezi”na@
z@fatimyN@ umiesz…z”na@ jest@ w@ wy„ud”wanej@ dla@ niej@ kapli…z…eN@
idziemy@z@różań…em@i@pieśnią@ fatimską@ „w@sł”ne…znej@światłoś…i”L@
śpiewają…@Y@zwr”tekN@p”@pr”…esji@są@jesz…ze@różne@inne@m”dlitwy@–@
k”r”nkiL@litanieL@n”wennaL@p”ezjaL@pieśni«@
@ eu…harysty…zna@straż@h”n”r”wa@ t”@druga@ grupaL@ która@ k”n…enM
truje@się@sz…zególnie@na@ad”ra…ji@pana@jezusa@w@najśwN@sakramenM
…ieN@przeważnie@każdy@u…zestnik@ad”ruje@w@…iszy@Q@g”dzN@w@tyg”dniu@
przez @sie„ie @wy„ranąN @przejęłyśmy@”d@sióstr @dwie @ad”ra…je @n”…ne @
”d@ g”dzN@ RPNPP@ d”@ UNPPL@ dają…@ si”str”m@ wspar…ie@ i@ wyt…hnienieN@
mamy@ sw”ją@ mszę śwN@ w@ pierwsze@ …zwartki@ miesią…aL@ a@ p”@ niej@
sp”tkanie@f”rma…yjneN@
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@ mamy@ też@ wyzna…z”ne@ g”dziny@ ad”ra…ji@ dla@ naszej@ wspóln”ty@
p”d…zas@TPMg”dzN@na„”żeństwa@przed@śr”dą@p”piel…”wąL@w@wielki@
czwartek@i@wielki@piątekL@a@także@w@dniuL@kiedy@przypada@ad”ra…ja@
wyzna…z”na@dla@naszej@parafii@w@…iągu@r”ku@w@rama…h@naszej@dieM
…ezjiN@o…zywiś…ie@u…zestni…zymy@też@w@na„”żeństwa…h@maj”wy…hL@
październik”wy…hL@wielk”p”stny…hL@ rek”lek…ja…h@ i@ misja…hN@spraM
wujemy@ stały@ patr”nat@ nad@ misj”narzem@ wer„istą@ ”N@ krystianem@
tra…zykiemN@z”stał@przydziel”ny@nam@przez@referat@misyjny@w@pieM
niężnie@ na@ naszą@ pr”śbęN@ o„ejmujemy@ g”@ …”dzienną@ m”dlitwą@
i@wpła…amy@”fiarę@kwartalną@w@wys”k”ś…i@YP@zł@na@p”trze„y@misjiN@
pra…uje@”n@w@afry…e@w@zim„a„weN@jest@dyrekt”rem@szk”łyL@”rganiM
zuje@ naukęL@ kursyL@ „uduje@ szk”ły@ i@ ”gólnie@ zajmuje@ się@ ”światąN@
p”nadt”@pamiętamy@w@m”dlitwa…h@i@wysyłamy@”fiarę@na@misj”naM
rzy@ fran…iszkański…h@na@górę śwN@annyL@gdzie@ znajduje@się@ośr”M
dek@misyjnyN@pragnę@na@zak”ń…zenie@p”dać@wykaz@ap”st”łek@maM
ryjny…hL@które@”deszły@już@d”@pana@na@przestrzeni@RU@lat@naszeg”@
istnieniaN@p”grup”wane@są@w@T@”kresa…hZ@
 
 lata 1YYSM1YYUZ QI@maliszewska@mariaL@RI@głu…h@halinaL@SI@miłoś@
janina@
@
 lata 1YYVM1YYYZ@ TI@ adam”nis@ annaL@ UI@ orł”wska@ mir”sławaL@
VI@zu„ek@janinaL@WI@kurdys@ant”ninaL@XI@bar@eugeniaL@YI@głą„@janina@
@
 lata RPPPMRPPUZ@ QPI@ ha…ik”wska@ mariaL@ QQI@ wasilewska@ janinaL@
QRI@bieniasz@helenaL@QSI@dr”„ek@fran…iszkaL@QTI@padu…h@janina@
@
 lata RPPVMRPPYZ@QUI@k”m”r”wska@waleriaL@QVI@p”krywka@franM
…iszkaL@QWI@kazula@teresaN@
@
@ wie…zny@”dp”…zynek@ra…z@ im@dać@panieL@a@światłość@wiekuista@
nie…haj@im@świe…i@na@wieki@wiekówN@amenN@@
@

wszystk”@z@niep”kalanąA@
@

anna@bielawa@przew”dni…zą…a@ap”st”latu@maryjneg”@
w@kł”dzku@przy@parafii@matki@b”żej@różań…”wej@

@  
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parafia zesŁania ducha ŚwiĘtego w sopocie 
– kolejna stacja peregrynacji relikwii 

 
w s”„”tęL RP ’ar…aL @p”@p”łudniu@relikwie@śwN@win…enteg”@i @śwN@

ludwiki@ d”tarły@ d”@ parafii@ pwN@ zesłania@ du…ha@ śwN@ w@ s”p”…ieN@ t”@
trze…ia@sta…ja@w@peregryna…ji@relikwii@t”warzyszą…ej@”„…h”d”m@r”ku@
ju„ileusz”weg”@SUPN@r”…zni…y@śmier…i@Święty…h@założy…ieli@w@p”lskiej@
pr”win…ji@zgr”madzenia@księży@misj”narzyN@@
@

eeeee 

@

jubileusze  
 

 w kwietniu RP1P rN p”lska@ pr”win…ja@
zgr”madzenia@ księży@ misj”narzyL@ ar…hidieM
…ezja@krak”wska@”raz@k”ś…iół@w@p”ls…e@”„M
…h”dzi@TPMle…ie świę…eń „iskupi…h ksN al„iM
na małysiaka cm@ –@najstarszeg”@ żyją…eg”@
„iskupa@ w@ p”lskim@ episk”pa…ieN@ nie@ …zęM
st”@się@zdarzają@tak@zasz…zytne@ju„ileusze@
wśród@ „iskupówN@ w@…zerw…u@ ksN@ „p@ małyM
siak@„ędzie@”„…h”dził@YS@ur”dzinyN@@
@

 

UPN rocznica ŚwiĘceŃ kapŁAŃskich  
ksN praŁata jana szewczyka 

@
@ dnia @RR @…zerw…a @RPQP @rN @” @g”dzN @QVNSP @w@k”M
ś…iele@ śwN@ śwN@ap”st”łów@ filipa@ i@ jaku„a@ w@ Ż”M
ra…h@ ”d„ędzie@ się@ ur”…zysta@ msza@ śwN@ z@ ”kazji@
UPN@ r”…zni…y@ świę…eń@ kapłański…h@ ksN@ prałata@
jana@szew…zykaN@ksiądz@prałat@jan@szew…zyk@jest@
ar…hidie…ezjalnym@ ”piekunem@ ap”st”latu@ maM
ryjneg”@w@ar…hidie…ezji@kat”wi…kiejN@
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dr”giemu@ju„ilat”wi@ksN@prałat”wi@jan”wi@szew…zyk”wi@z@”kazji@
r”…zni…y@ świę…eń@ kapłański…h@ ap”st”lat@ maryjny@ przy@ parafii@
śwN@ap”st”łów@filipa@i@jaku„a@w@Ż”ra…h@pragnie@serde…znie@p”dzięM
k”wać@ za@d”ty…h…zas”wą@wspaniałą@ i@ ”w”…ną@p”sługę@kapłańską@
i@du…h”wą@w@naszej@parafiiL@pełną@miłoś…i@d”@b”ga@i@ludziN@Ży…zymy@
t”„ieL@ksN@ju„ila…ieL@jesz…ze@wielu@lat@w@zdr”wiu@i@p”g”dzie@du…ha@
”raz@ ży…zliw”ś…i@ ze@ str”ny@ wszystki…h@ parafianN@ tw”ja@ p”stawa@
pełna@ serde…zn”ś…i@ i@ d”„r”…i@ przepełnia@ nasze@ ser…a@ miłoś…ią@
i@wdzię…zn”ś…iąN@@
@ nie…h@ niep”kalana@ cud”wneg”@ medalika@ ma@ cię@ nieustannie@
w@sw”jej@”pie…eN@

@
przew”dni…zą…a@ap”st”latu@maryjneg”@danuta@kuśL@Ż”ry@

@
w okazji gubileuszuI a także zbliżających się ImieninI 

ayrektor hrajowy ksK Tadeusz iubelski oraz oada hrajowa  
składają Czcigodnemu hsiędzu mrałatowi życzenia wszelkich łask  

BożychI dalszej wspaniałej współpracy z całą wspólnotą Apostolatu  
jaryjnegoI dołączając zapewnienie o modlitewnej pamięciK 

 
eeeee 

 
 
@ nadeszły@zapr”szenia@d”@wzię…ia@udziału@w@ju„ileuszu@RUMle…ia@
p”wstania@ap”st”latu@maryjneg”@w@die…ezji@”p”lskiejL@”„…h”dz”M
neg”@ w@ październiku@ w@ gr”dk”wie@ ”raz@ d”@ wł”…ławkaL@ gdzie@
w@maju@”„…h”dz”na@jest@QUN@r”…zni…a@p”wstaniaN@@
@ bóg@ zapłać@ za@ zapr”szenia@ i@ pamięćN@ ur”…zyst”ś…i@ te@ uświetni@
sw”ją@”s”„ą@ksN@dyrekt”rN@p”z”stali@zapr”szeni@ …zł”nk”wie@rady@
kraj”wej@ już@ teraz@ składają@ najserde…zniejsze@ gratula…jeL@ które@
prześlą@ na@ rę…e@m”derat”rówN@redak…ja@ sp”dziewa@ się@ ”trzymać@
spraw”zdania@z@ur”…zyst”ś…iL@a„y@wszys…y@…zł”nk”wie@wspóln”ty@
am@w@p”ls…e@dzielili@rad”ść@ju„ilatówN@@
@ @
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poezja 
 

w tej maleŃkiej biaŁej hostii… 
 
w@tej@maleńkiej@„iałej@h”stii@…ały@jezus@jest@ukrytyN@
czy@wierzysz@w@t”L@w@ten@wielki@…ud?@
jeśli@takL@…zemu@nie@„iegniesz@g”@z”„a…zyćL@d”tknąćL @
zapr”sić@d”@ser…a@sweg”«@
czemu@ta@”„”jętn”śćL@znie…hę…enie«@
gdy@gdzieś@…”ś@się@dziejeL@ludzie@„iegną@z”„a…zyćL@
usłyszećL@są@ta…y@…iekawi«@
mają@…zas@na@tyle@różny…h@sprawN@@
@ a@tamL@w@małej@„skrzyne…z…e”@–@tabernakulum@
@ …zeka@na@cię@jezusA@
@ on@…zeka@…ierpliwieL@aż@s”„ie@przyp”mnisz@i@m”że@usłyszyszN@
@@ jeg”@…i…he@pukanie@d”@tw”i…h@drzwiN@
@ i@jeśli@g”@nie@zapr”sisz@–@nie@wejdzie@d”@tweg”@mieszkaniaN@
usłyszL@usłysz@…zł”wieku@xxi@wieku@–@jeg”@…i…hy@gł”sL@
jeg”@w”łanieZ@Qu”@vadis@…zł”wieku?@
tamL@gdzie@g”@szukasz@–@nie@znajdzieszN@
b”@ja@jestem@drogĄL@prawdĄ@i@ŻyciemA@
@ on@na@cie„ie@…zekaL@„iegnijL@„yś@się@nie@spóźnił«@
@ tw”je@g”dziny@”dmierza@…zas@
@ a@jeg”@nie@zatrzymaszN@t”L@…”@zdążysz@zd”„yć@
@ w@tym@szal”nym@„iegu@–@„ędzie@tw”jeN@
@ z@tym@kiedyś@staniesz@przed@tymL@
@ któremu@nie@…h…iałeś@zaufaćL@uwierzyć@w@jeg”@miŁOŚĆN@
oL@gdy„y@…zł”wiek@wiedział@i@…h…iał@uwierzyćL@@
jakie@skar„y@na@nieg”@…zekająL@
jak@wielkim@„”ga…twem@…h…e@g”@pan@”„darzyć«@
GłupstwemL@marn”ś…ią@„yły„y@dla@nieg”@@
„”ga…twa@i@przyjemn”ś…i@teg”@świata«@
na@…”@wię…@…zekasz?@
@ @
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@ biegnijL@zaufaj@mu@i@p”wtarzaj@…zęst”Z@jezu@ufam@tobieA@
@ jezuA@tak@„ardz”@pragnęL@„y@ci@nie@„ył”@smutn”@i@źleN@
@ z@meg”@ser…a@u…zyń@s”„ie@tabernakulumA@

 
* * * * 

@
czy@jest@…”ś@wię…ej@nad@rad”śćL@która@mnie@”garnia@@
jezus@goŚciem@w@m”im@ser…uA@
drżę@…ała@ze@stra…huL@że„y@cię@nie@utra…ićN@
o@jezuL@wspieraj@mnie@swą@m”…ą@i@siłą@
na@ś…ieżka…h@mej@wędrówkiL@„ym@d”szła@d”@…eluL@
d”@metyL@którą@mi@wyzna…z”n”N@
c”dziennie@z„liżam@się@d”@niejL@ale@…zy@…”dziennie@
„ardziej@cię@k”…ham@panie?@
@ jezuL@ukryty@w@„iałej@h”stii@–@usłysz@„łaganieL@
@ usłysz@w”łanie@…zł”wieka@”@twe@mił”sierdzie@dla@nieg”N@

jezu@ufam@tobie@A@
halina@pilewska@

@
eeeee 

@
@

ze Świata  
 
 

triduum ku czci ŚwN ludwiki w paryŻu  
Hwiad”m”ść@z@internetuI@

 
 w  niedzielę 1T  ’ar…a@ r”zp”…zęły @się@ w @paryżu @trzydni”we @”„M
…h”dy@SUPN r”…zni…y ś’ier…i śwN ludwiki de marilla…N@najważniejM
szym@i…h@punktem@„yły@na„”żeństwa@w@katedrze@n”treMdame@p”d@
przew”dni…twem@ar…y„iskupa@paryżaL@kardynała@andre@vingtMtr”isN@
najpierw@”@g”dzN@QWNTU@”dśpiewan”@ur”…zyste@nieszp”ryN@a@następM
nie@”@g”dzN@QXNSP@”dprawi”na@z”stała@ur”…zysta@eu…harystiaN@
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 w  katedrze  n”tre  da’e@ zgr”madził”@ się@ ”kN@ SPPP@ ”só„@ i@ „yła@
wypełni”na@p”@„rzegiN@niemal@YP@kapłanów@k”n…ele„r”wał”@ur”…zyM
stą@eu…harystięL@której@przew”dni…zył@ar…y„iskup@paryża@a@głównymi@
k”n…ele„ransami@ „yli@ ksN@ greg”ry@ gay@ cmL@ przełoż”ny@ generalny@
i@ksN@ javei”r@alvarez@cmL@dyrekt”r@sióstr@mił”sierdziaN@największą@
grupę@sp”za@fran…ji@stan”wili@k”nfratrzy@z@wł”…hN@opró…z@ni…h@p”@
jednej@”s”„ie@przyje…hali@z@hiszpaniiL@niemie…L@meksykuN@z@belgii@
”„e…ny…h@„ył”@trze…h@k”nfratrówL@jeden@z@pr”win…ji@p”lski@i@dwó…h@
z@k”ng”N@ze@stanów@zjedn”…z”ny…h@p”@jednym@kapłanie@reprezenM
t”wane@ „yły@ pr”win…ja@ ws…h”dnia@ i@ n”wej@ anglii@ HksN@ anth”ny@
kuzia@ cmIN@ t”warzyszył@ im@ też@ ksiądz@ die…ezjalny@ z@ filadelfiiN@
o…zywiś…ie@ u…zestni…zył”@ wielu@ k”nfratrów@ z@ pr”win…ji@ paryskiej@
i@tuluskiej@ ”raz@ ”gr”mna@ li…z„a@ sióstr@ mił”sierdzia@ –@ jak@ …zytamy@
w@inf”rma…ji@zamiesz…z”nej@w@serwisie@wwwN…’gl”„alN”rg@–@”„e…ni@
„yli@ także@ przełoż”ny@ generalny@ i@ pr”win…jał@ paryski@ zak”nników@
śwN@win…enteg”@a@paul”@HrsvIL@którym@t”warzyszyli@ …zł”nk”wie@i…h@
wspóln”tyL@międzynar”d”wi@prezesi@”raz@…zł”nk”wie@rad@aicL@ssvpL@
jmvL@su„Mdyrekt”r@ammL@…zł”nkinie@federa…ji@sióstr@mił”sierdzia@ze@
stras„urgaN@ wszystki…h@ serde…znie@ p”witała@ i@ przedstawiła@ si”stra@
evelyne@ fran…L@ przełoż”na@ generalna@ sióstr@ mił”sierdziaN@ w@sw”jej@
h”milii@ na@ temat@ p”jednania@ kardynał ładnie@ i@ łaskawie@ umieś…ił@
śwN@ludwikę@ i@ śwN@ win…enteg”N@na@ k”nie…@ mszy@ śwN@ ksN@gerard@ du@
”d…zytał@przesłanie@przełoż”neg”@generalneg”N@@
@
@ przesłanie@przełoż”neg”@generalneg”@ksN@greg”ry@gaya@cm@z”stał”@zamieszM
…z”ne @p” @r”zp”…zynają…ym @„biuletyn” @nr @RP @sł”wie @ksN @dyrekt”ra @kraj”weg” @
tadeusza@lu„elskieg”@cmN@@
 

eeeee 

 
przeŚladowania w indiach 

 
prześlad”wania@…hrześ…ijan@na@…ałym@świe…ie@niestety@nie@ustająN@

w@ ”statnim@ …zasie@ wzm”gły@ się@ znów@ prześlad”wania@ w@ india…hN@
przekazujemy@ wiad”m”śćL@ którą@ ”trzymaliśmy@ z@ kurii@ generalnej@
zak”nu@bra…i@mniejszy…h@kapu…ynówN@dnia 1S kwietnia ekstre’iś…i 
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„uddyjs…y w india…h w n”…y spalili RP k”ś…i”łówN@według@ d”nieM
sień@ planują@ dalsze@atakiL@ …h…ą@ palić@ k”lejne@k”ś…i”ły@–@ jest@m”wa@
”@…hę…i@znisz…zenia@k”lejny…h@RPP@k”ś…i”łów@w@pr”win…ji@olisa„ang@
w@ india…hN@ również@ ekstremiś…i@ planują@ zam”rd”wać@ grupę@ ”k”ł”@
RPP@misj”narzy@na@tym@terenieN@chrześ…ijanie@z@teg”@rej”nu@ukrywają@
się@”„e…nie@w@p”„liski…h@wi”ska…h@usiłują…@uniknąć@represji@ze@str”M
ny@„uddyjski…h@ekstremistówN@zwra…amy@się@z@g”rącą@pr”śbą@”@m”M
dlitwę@w@inten…ji@prześlad”wany…h@„ra…i@…hrześ…ijan@w@india…hL@pr”M
szą…@d”„reg”@b”ga@”@miłość@i@jedn”ść@w@tym@krajuN@gdy@jak”@p”la…y@
jesteśmy@p”grążeni@w@ żał”„ieL@ sami@”d…zuwamy@…zym@ jest@„ól@ p”@
stra…ie@„liski…h@”só„L@stąd@apel@który@pragniemy@skier”wać@jest@rówM
nież@g”rącą@pr”śbą@d”@b”gaL@„y@zmił”wał@się@nad@tym@udrę…z”nym@
prześlad”waniami@ nar”dem@ i@ dał@ tam@ jedn”śćL@ „y@ m”żna@ „ył”@
w@w”ln”ś…i@wzywać@imienia@pańskieg”N@

biur”@pras”we@kapu…ynów@–@pr”win…ja@krak”wska@
 

eeeee 

 
europa 

 
w@ międzynar”d”wym@ „biuletynie@ amm”@ nr@ RRL@ w@ r”zdziale@

p”świę…”nym@ spraw”zdani”m@ z@ grup@ nar”d”wy…hL@ znajdujemy@
wiad”m”ś…i@ ”d@ naszy…h@ sąsiadów@ ze@ sł”wa…ji@ i@ sł”weniiN@ i…h@
d”niesienia@ są@ dla@ nas@ „ardz”@ rad”sneL@ p”nieważ@ ”s”„yL@ które@
p”lska@ delega…ja@ miała@ ”kazję@ p”znać@ p”d…zas@ zjazdu@ w@ paryżuL@
przy…zyniają@się@d”@r”zw”ju@amm@w@skali@świat”wejN@o„ie@n”tatki@
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@
@ pięknym@i@niezap”mnianym@przeży…iem@„yły@sp”tkania@z@matką@
b”żą@w@kapli…y@cud”wneg”@o„razu@Hapel@jasn”górskiL@msza@święM
taIN@p”d@jej@”pieką@wz„”ga…aliśmy@się@du…h”w”@na@rek”lek…ja…hL@
tw”rzą…@ jedną@wielką@r”dzinę@maryjną@–@r”dzinę@win…entyńskąN@
b”gu@nie…h@„ędą@dziękiA@

z”fia@miernik@
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V nekrologi     V 
 

zginął tragi…znie prezydent rze…zp”sp”litej p”lskiej  
le…h ka…zyński  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

warszawa@–@krak”wskie@przedmieś…ie@–@pała…@prezyden…ki@
p”la…y@z@…ałej@p”lski@”ddają@h”łd@sw”jemu@prezydent”wi@

@
katyŃska hekatomba 

 
w@dniu@QP@kwietnia@RPQP@rNL@w@WPN@r”…zni…ę@m”rdu@katyńskieg”L@

naród@p”lski@ przeżył@n”wą@ tragedięL@ która@ r”zegrała@ się@w@sm”M
leńskuL@tuż@”„”k@katyniaN@w@katastr”fie@sam”l”tu@prezyden…kieg”@
zginęł”@ YV@ ”só„L@ udają…y…h@ się@ na@ ur”…zyste@ ”„…h”dy@ tamty…h@
tragi…zny…h@ wydarzeńN@ wszystkie@ śr”d”wiska@ ”płakują@ „liski…hL@
znaj”my…hL@ ”s”„y@ ważne@ dla@ państwa@ p”lskieg”L@ dla@ wszystki…h@
grup@sp”łe…zny…h@i@r”dzinN@ogr”m@teg”@…i”su@jest@tak@wielkiL@że@na@
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myśl@przy…h”dzi@dawn”@nie@używaneL@a@m”M
że@…ałkiem@zap”mniane@sł”w”Z@hekatombaJN@@
@ w@media…h@sp”tykamy@ się@ z@ nadzieją@ na@
wielkieL@ nieprze…iętne@ zmiany@ ”kupi”ne@
”fiarąL@ która@ spadła@ na@ nas@ jak@ gr”m@ z@ jaM
sneg”@ nie„aL@ za„ierającą ży…ie@ niemal@ stu@
”s”„”mN@@
@ zamknięta@klamrami@dat@QP@kwietnia@r”ku@
QYTP@i@RPQP@–@wielka@”fiara@katyńska@uświaM
d”miła@…ałemu@światu@nasz@ tragi…zny@ l”s@ –@
l”s@ p”lakówN@ o@ katyniu@ usłyszał@ dziś@ …ały@

światN@o„y@ta@wielka@nar”d”wa@tragediaL@jaką@jest@śmierć@naszy…h@
„liski…hL@za”w”…”wała@„ł”g”sławi”nymi@przemianamiN@@
@
J@ w@ Sł”wniku@ języka@ p”lskieg”@ pwn @…zytamyZ @hekat”m„a @– @wielka@
”fiara@dla@jakiejś@sprawy@p”łą…z”na@ze@śmier…ią@wielu@ludzi[@jedn”…zesna@
zagłada@wielkiej@li…z„y@ludziN@w@innym@sł”wniku@pada@…yfra@QPPN@@
@

diecezja zielonogÓrskoMgorzowska 
wspomnienie o przewodniczĄcej parafialnej am 

ŚpN annie marii borowskiej 
 

w @dniu @QP @kwietnia @RPQP @r”kuL @p”d…zas @katastr”fy @sam”l”tu @
prezyden…kieg”@p”d@sm”leńskiemL@stra…iła@ży…ie@anna@maria@b”M
r”wska@”raz@ jej@wnuk@bart”sz@b”r”wskiN@u…zestni…zyli@w@p”dróży@
pana@ prezydenta@ le…ha@ ka…zyńskieg”L@ jak”@ przedstawi…iele@ r”M
dzin@katyński…hN@@
@ anna@maria@b”r”wska@„yła@przew”dni…zącą@ ap”st”latu@maryjM
neg”@w@parafii@pwN@najświętszeg”@ser…a@pana@jezusa@w@g”rz”wie@
wlkpN@oddała@…ałe@ser…e@dla@ap”st”latuN@nie@„ył”@dla@niej@sprawyL@
której@nie@p”djęła„y@się@dla@nieg”@lu„@nie@wyk”nała@p”wierz”neg”@
jej @zadaniaN @dla@sw”jej @grupy@„yła@wz”rem@ap”st”łkiL @ap”st”lskiej @
p”stawyL@…zynuN@była@…zł”wiekiem@pra…”witym@p”nad@wszelkie@siłyN@
nik”mu@ nie@ ”dmawiała@ p”m”…yL@ r”zm”wy@ pr”wadziła@ z@ uśmieM
…hem@i@ży…zliw”ś…iąN@
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@ również@ w@ sw”jej@ r”dzinie@ „yła@ ani”łem@ …zynów@ ap”st”lski…hN@
nazywaliśmy@panią@annę@–@aniaL@„”@„ył”@wiad”m”L@”@którą@”s”„ę@
…h”dziN@Żyła@ ap”st”latemN@ dla@ ani@ wz”rem@ „ył śpN@ ksN@ pr”fN@ te”fil@
hermannN@czł”nkiem@am@„yła@”d@p”…zątku@jeg”@założeniaN@o„e…nie@
przeżywała@SPMle…ie@ap”st”latu@maryjneg”@w@g”rz”wie@wlkpN@naleM
żała@również@d”@r”dziny@katyńskiej@”raz@związku@sy„irakówN@p”miM
m”@p”deszłeg”@wieku@HXR@lataI@tak@sam”@jak@w@ap”st”la…ie@m”z”lM
nie@udzielała@się@w@r”dzinie@katyńskiej@ i@w@związku@sy„irakówN@za@
sw”je@ ”ddanie@ i@ pra…”wit”ść@ „yła@ ”dzna…zana@ medalami@ r”dziny@
katyńskiej@i@związku@sy„irakówN@@
@ częst” @przy…h”dziłem @d” @d”mu @aniL @a„y @p”radzić@ się@ w @spraM
wa…h@pielgrzymek@i@”k”li…zn”ś…i”wy…h@ur”…zyst”ś…iN@również@…zęM
st”@”dwiedzałem@jej@grupę@dla@wspólnej@m”dlitwyN@
@

Aniu, w imieniu całego Apostolatu diecezji zielonogórsko-
gorzowskiej dziękujemó za Twoje zaangażowanie się w naszą  

wspólną apostolską, działalność dla hościoła i bliźnichK 
 

tadeusz@szadk”wski@–@m”derat”r@die…ezjalny@amm@
die…ezji@ziel”n”górsk”Mg”rz”wskiej@

 
ogÓlnopolska rada ruchÓw katolickich 

@
@ p”le…ajmy@b”gu@”fiary@katastr”fy@p”d@sm”leńskiemN@wśród@ni…h@
jest@dw”je@…zł”nków@ogóln”p”lskiej@rady@ru…hów@kat”li…ki…hZ@
 ●@oN@józef@j”nie…@–@st”warzyszenie@„parafiada”@
 ●@”raz@teresa@walewskaMprzyjałk”wska@@
@@@@ –@st”warzyszenie@krzewienia@kultu@ŚwN@andrzeja@b”„”liN@@

krystyna@b”lewskaL@sekretariat@orrk@
 

warszawa – ŚpN zygmunt borowski 
 

@ we@ wt”rek@ dnia@ V@ kwietnia@ RPQP@ rN@ żegnaliśmy@ śpN@ zygmunta@
b”r”wskieg”@–@”j…a@ksN@adama@b”r”wskieg”@cmN@delega…ja@ap”M
st”latu@ maryjneg”@ u…zestni…zyła@ we@ mszy@ śwN@ żał”„nej@ k”n…eleM
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„r”wanej@w@bazyli…e@śwN@krzyża@w@warszawieL@a@następnie@złożyła@
wienie…@na@cmentarzu@bródn”wskimN@@
 ŚpN@zygmunt@b”r”wski@„ył@p”sta…ią@znaną@ap”st”lat”wi@maryjM
nemu@ z@ bazyliki@ Święt”krzyskiejL@ gdzie@ przez@ długie@ lata@ pełnił@
funk…ję@zakrystianaN@był@także@”j…em@ksN@adama@b”r”wskieg”@cmN@
mszy@śwN@k”n…ele„r”wanej@przew”dni…zył@ksN@wizytat”r@arkadiusz@
zakręta@cmN@wygł”sił@także@sł”w”@p”żegnania@–@wzruszają…eL@…iepłe@
z@wielką ży…zliw”ś…ią@wsp”minają…e@”„”je@śpN@r”dzi…ów@ksN@adamaN@
Wśród@kilkudziesię…iu@k”n…ele„ransów@znajd”wał”@się@„ardz”@wielu@
znany…h@wszystkim@kapłanów@ze@zgr”madzenia@księży@misj”narzyN@@
@ tak@żegnał@sweg”@śpN@”j…a@ksN@adam@b”r”wskiZ@@
@ „w@tej@przepięknejL@święt”krzyskiejL@misj”narskiej@bazyli…eL@staM
jemy@ dzisiaj@ przy@ trumnieL@ d”@ której@ włoż”n”@ ser…e@ miłują…eg”@
i@k”…hają…eg”@oj…aN@ H«I@ i@ …óż@ p”wiedzieć?@ tylk”@ sł”wa@ dzięk…zyM
nienia@za@dar@ży…ia@tak@wspaniałeg”@…zł”wiekaL@wierzą…eg”@…hrzeM
ś…ijaninaL@ tr”skliweg”L@ k”…hają…eg”@ ”j…aL@ „rataL@ wujkaL@ sąsiadaL@
i@pewnie@ każdyL@ kt”@ g”@ znał@m”że@ tu@ …”ś@ d”p”wiedziećN@w@ perM
spektywie@ …hrześ…ijańskiej@wiaryL@którą@wyznajemy@ i@ którą@ gł”siM
myL@mówimyZ@ al„”wiem@ży…ie@tw”i…h@wierny…h@”@panie@zmienia@
sięL@ale@się@nie@k”ń…zyN@dusze@sprawiedliwy…h@są@w@ręku@b”ga@«”N@@
@

zakopane – ŚpN antonina stachoŃ  
 
@ w @zak”panemMol…zy @dnia @TNPSNRPQP @rN @”deszła @d” @wie…zn”ś…i @
ap”st”łka@ maryjna@ ant”nina@ sta…h”ńL@ przeżywszy@ VY@ latN@ nad@
trumną@p”żegnała@ją@”l…zańska@p”etka@–@apN@z”fia@gąsieni…aZ@@
 

ostatnie p”żegnanie 
@
d”„rą@kat”li…zkęL@p”lkę@i@k”leżankę żegnamy@w@żałoś…iL@@
b”@już@”deszła@”d@nas@d”@wie…zn”ś…iN@@
my@na@tej@ziemi@t”śmy@p”z”staliL@@
byśmy@”@jej@duszy@pamiętaliN@@
jaki@sąd@b”żyL@t”@się@d”wiemyL@@
b”@i@my@na@nim@też@wkrót…e@staniemyN@
@ @
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dusza@przed@b”skim@majestatem@stajeL@
jak@kt”@zasłużyłL@tak@zapłatę@dajeN@
nie…h@jej@jasn”ść@wie…zna@świe…iL@
gdzie@królują@wszys…y@Świę…iN@
wie…zne@”dp”…zywanie@ra…z@jej@dać@panie@
a@światłość@wiekuista@nie…h@jej@świe…i@na@wieki@wiekówN@@
amenN@

@
@
@

O  informacje i ogŁoszenia O 
 
 

komunikat kurii metropolitalnej  
w krakowie w sprawie dziaŁalnoŚci  

ksN dra habN piotra natanka 
@
@ od@dłuższeg”@ …zasu@d”@kurii@metr”p”litalnej@w@ krak”wie@napłyM
wają@ ze@ str”ny@wierny…h@ li…zne@ zapytania@ i@ wyrazy@ zaniep”k”jenia@
w@sprawie@ k”ntr”wersyjny…h@ pu„li…zny…h@ wyp”wiedzi@ ksN@ dra@ ha„N@
pi”tra@natankaL@kapłana@ar…hidie…ezji@krak”wskiejN@mają…@na@wzglęM
dzie@ sp”…zywają…y@ na@ „iskupie@ die…ezjalnym@ ”„”wiązek@ …zuwania@
nad@p”prawn”ś…ią@nau…zania@d”ktryny@…hrześ…ijańskiejL@ar…y„iskup@
metr”p”lita@krak”wski@dekretem@z@dnia@S@lip…a@RPPY@rN@p”w”łał@k”M
misję@ te”l”gi…zną@ z@ zadaniem@ d”k”nania@ ”…eny@ te”l”gi…znej@ treś…i@
pu„li…znie@gł”sz”ny…h@przez@ksN@pi”tra@natankaN@k”misja@przedstawiM
ła@negatywną@”…enę@działaln”ś…i@księdzaL@stwierdzają…@„łędy@te”l”M
gi…zne@w@gł”sz”nym@przezeń@przep”wiadaniu@i@pr”wadz”nej@działalM
n”ś…iN@p”nadt”@ar…y„iskup@metr”p”lita@krak”wski@zarządził@wizytaM
…ję@ w@ pr”wadz”nym@ przez@ ksN@ pi”tra@ natanka@ ”śr”dku@ „pustelnia@
niep”kalanów”@w@grze…hyni@kN@mak”wa@p”dhalańskieg”N@
@ p”@zap”znaniu@się@z@przedłoż”nymi@przez@”„a@zesp”ły@spraw”zM
daniamiL@ar…y„iskup@metr”p”lita@krak”wski@p”djął@w@st”sunku@d”@
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ksN@pi”tra@natanka@następują…e@de…yzjeL@mają…@na@względzie@d”M
„r”@sp”łe…zn”ś…i@wierny…h@i@sameg”@du…h”wneg”Z@
@ 1N@@zawiesił@ d”@”dw”łania@ zg”dę@ na@ pr”wadzenie@pra…y@nauk”M

wej@na@u…zelnia…h@i@wydziała…h@kat”li…ki…hN@
@ RN@działaln”ść@ duszpasterską@ ksN@ pi”tra@ natanka@ ”grani…zył@ d”@

parafii@ zamieszkaniaN@p”za@zwy…zajną@p”sługą@ kapłańską@pr”M
wadz”ną@tam@p”d@kierunkiem@pr”„”sz…zaL@ksN@natanek@nie@m”M
że@p”dejm”wać@p”sług@duszpasterski…h@w@inny…h@miejs…a…hN@

 SN@nie@zezw”lił@i@nie@zezwala@ksN@pi”tr”wi@natank”wi@na@pu„li…zne@
wystąpieniaL@pu„lik”wanie@ tekstówL@ r”zpr”wadzanie@własny…h@
pu„lika…ji@Hw@tym@także@nagrań@vide”@i@audi”I@”raz@ud”stępniaM
nie@i…h@d”@r”zpr”wadzania@przez@inne@”s”„yN@

@ TN@p”le…ił@zamknię…ie@pr”wadz”ny…h@przez@ksN@pi”tra@natankaL@lu„@
za@jeg”@zg”dą@przez@inne@”s”„yL@str”n@internet”wy…h@ze@szk”M
dliwymi@ treś…iami@ ”raz@ d”pr”wadzenie@ d”@ wy…”fania@ wszystM
ki…h@materiałówL@które@już@są@ud”stępni”ne@w@interne…ie@przez@
wyraźne@wy…”fanie@zg”dy@na@i…h@upu„li…znianieN@

 UN@p”le…ił@ksN@pi”tr”wi@natank”wi@udzielić@wyjaśnienia@i@przepr”sić@
za@t”L@że@d”ty…h…zas”wa@jeg”@działaln”ść@m”gła@wyrządzić@szk”M
dy@tak@p”sz…zególnym@”s”„”mL@jak@i@sp”łe…zn”ś…i@wierzą…y…hN@

@ VN nie@zgadza@się@na@pr”wadzenie@jakiejk”lwiek@działaln”ś…i@duszM
pasterskiej@w@”śr”dku@„pustelnia@niep”kalanów”@w@grze…hyniN@

@ ksN@pi”tr@natanek@w@r”zm”wie@z@księdzem@kardynałem@zapewniłL@
że@jak”@wierny@syn@k”ś…i”ła@d”st”suje@się@d”@p”wyższy…h@de…yzjiN@
@
krakówL@dnia@R@iii@RPQP@rN@
@
@
@
@
@

eeeee 
@
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wyjĄtkowy numer naszego „biuletynu” 
 

niniejszy@„biuletyn”@nr@RP@”pra…”wany@z”stał@w@trak…ie@przeżywaM
nia@ważny…h@ju„ileuszy@i@wydarzeń@w@eur”pie@i@w@naszej@oj…zyźnieN@
dlateg”@jest@”n@tak@„ardz”@wyjątk”wy@i@sz…zególnyN@p”winien@nasze@
…”dzienne@”„”wiązki@na@…hwilę@p”wstrzymać@i@zmusić@d”@”„udzenia@
w@naszy…h@ser…a…h@refleksjiN@
@ –@ przeżywamy@ w@ tym@ r”ku@ p”trójny@ ju„ileuszL@ a@ mian”wi…ieZ@
QXPN@r”…zni…ę@”„jawień@cud”wneg”@medalikaN@dar@niep”kalanej@dla@
współ…zesneg”@świataL@który@ jest@ sz…zególnym@ znakiem@ kierują…ym@
myśli@i@m”dlitwę@…zł”wieka@p”przez@maryję@d”@b”gaN@ten@mały@medaM
lik@d”k”nuje@w@du…hu@p”k”ry@p”świę…enie@maryi@wszystkieg”L@z@…zeM
g”@ tw”rzy@ się@ szare@ ludzkie@ ży…ieN@ k”lejnym@ wydarzeniem@ ju„ileM
usz”wym@jest@SUPN@r”…zni…a@śmier…i@śwN@win…enteg”@a@paul”@i@śwN@luM@
dwiki@de@marilla…N@wielka@miłość@u…zyniła@g”@gigantem@mił”sierdzia@
i@mężem@ap”st”lskieg”@działania@pełneg”@du…ha@b”żeg”N@d”@współM
pra…y@ p”w”łał@ zgr”madzenie@ sióstr@ mił”sierdzia@ i@ zgr”madzenie@
księży@misj”narzyN@następna@r”…zni…a@t”@SPMle…ie@p”wstania@ap”st”M
latu@maryjneg”L@któreg”@…elem@ jest@p”głę„ianie@kultu@niep”kalanej@
ży…iem@autenty…znie@…hrześ…ijańskimL@ r”zp”wsze…hnianie@cud”wneM
g”@medalikaL@”ddziaływanie@na@ludzi@”„”jętnie@religijny…hL@pr”pag”M
wanie@„raterskiej@miłoś…iL@szerzenie@d”„ra@w@naj„liższym@”t”…zeniuN@
@ –@w@”„e…nym@…zasie@przeżywaliśmy@także@UN@r”…zni…ę śmier…i@naM
szeg”@p”lskieg”@papieża@jana@pawła@ iiL@który@z@b”żej@ inspira…ji@wyM
zna…zył@n”wym@p”k”leni”m@xxi@wieku@dr”gę@ku@stwór…yL@jak”@dr”gę@
miłoś…i@i@prze„a…zeniaL@”ddanie@się@„ezgrani…zne@mat…e@b”żej@–@p”M
średni…z…e@wszelki…h@łaskN@
@ –@krótk”@p”@tej@r”…zni…y@wsp”minaliśmy@ju„ileusz@UN@r”…zni…y@wyM
„”ru@na@st”li…ę@pi”tr”wą@oj…a@Święteg”@benedykta@xviL@który@p”djął@
się@ realiza…ji@dziedzi…twa@du…h”weg”@sweg”@wielkieg”@p”przednikaN@
za@ najważniejszą@ sprawę@ sw”jej@ p”sługi@ uważa@ przede@ wszystkim@
wskazywanie@na@ …iągłe@ rela…je@ z@ b”giem@ ”„jawi”nym@przez@ jezusa@
chrystusaL@ sp”tykanym@ sz…zególnie@ w@ eu…harystiiL@ w@ k”ś…iele@ ”raz@
angaż”wanie@ się@ w@ przywra…anie@ jedn”ś…i@ wszystki…h@ wyznaw…ów@
chrystusaN@
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@ –@ w@ tym@ wi”sennym@ …zasie@ r”zpamiętujemy@ również@ tragedię@
katyńską@–@m”rd@d”k”nany@przed@WP@laty@przez@r”sję@s”wie…ką@na@
„lisk”@RR@tysN@p”lakówN@w@lesie@katyńskim@umierali@”fi…er”wie@w”jM
ska@p”lskieg”@i@kwiat@p”lskiej@inteligen…jiL@a„y@nie@mógł@działać@na@
rze…z@niep”dległeg”@„ytu@państwa@p”lskieg”N@@
@ –@ ogr”mnym@ zask”…zeniem@ dla@ wszystki…h@ p”laków@ „yła@ wiaM
d”m”ść@ ”@ tragi…znej@ katastr”fie@ sam”l”tuL@ na@ p”kładzie@ któreg”@
znajd”wała@się@p”lska@delega…ja@udają…a@się@na@”„…h”dy@WPN@r”…zM
ni…y@z„r”dni@katyńskiej@p”d@przew”dni…twem@prezydenta@rze…zp”M
sp”litej@ p”lskiej@ pana@ le…ha@ ka…zyńskieg”N@ w@ sam”l”…ieL@ ”pró…z@
Gł”wy@państwaL@znajd”wała@się@jeg”@małż”nkaL@pra…”wni…y@kan…eM
larii@prezydentaL@wys”…y@urzędni…y@państw”wiL@jak@również@przedM
stawi…iele@ wspóln”t@ wyznani”wy…hL@ a@ wśród@ ni…h@ biskup@ p”l”wy@
w”jska@p”lskieg”N@cały@naród@p”lski@zjedn”…zył@ się@w@„ólu@i@…ierM
pieniuN@Żadne@ sł”wa@nie@m”gą@wyrazić@ smutku@ i@ współ…zu…ia@r”M
dzin”m@”fiarN@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ czł”nek@rady@kraj”wej@jadwiga@wilk@
@

eeeee 
@

@ r”zważają…@ w@ głę„i@ ser…@ te@ wydarzeniaL@ d”łą…zmy@ d”@ naszy…h@
maj”wy…h@inten…ji@różań…”wy…h@m”dlitwy@p”le…ają…e@b”gu@wszystM
ki…h@ju„ilatówL@wszystkie@rad”ś…iL@a@także@smutkiL@łą…zą…@się@sz…zeM
gólnie@ z@ trwają…ymi@ w@„ólu@ r”dzinami@ ”fiar@ sm”leńskiej@ tragediiN@
kierują…@się@v@radą@dla@ap”st”latu@maryjneg”@przyp”mnijmy@s”„ie@
związany@z@nią@…ytat@z@listu@d”@rzymian@HQRL@QUIZ@wesel…ie@się@z@tyM
miL@którzy@się@weseląL@pła…z…ie@z@tymiL@którzy@pła…ząN@@
@

majowy rÓŻaniec w intencji ojczyzny  
 

@ teg”r”…zny@maj”wy@różanie…@w@inten…ji@oj…zyzny@r”zp”…znijmy@
m”dlitwą@za@oj…zyznę@ksN@pi”tra@skargiZ@@
@ b”żeL@rząd…”@i@panie@nar”dówL@z@ręki@i@karn”ś…i@tw”jej@ra…z@nas@nie@
wypusz…zaćL@a@za@przy…zyną@najświętszej@pannyL@król”wej@naszejL@„ł”M
g”sław@oj…zyźnie@naszejL@„y@t”„ie@zawsze@wiernaL@…hwałę@przyn”siła@
imieni”wi@twemuL@a@syny@swe@wi”dła@ku@sz…zęśliw”ś…iN@
@ wsze…hm”gą…y@ i@wie…zny@b”żeL@spuść@nam@szer”ką@i@głę„”ką@miM
łość@ku@„ra…i”m@i@najmilszej@mat…eL@oj…zyźnie@naszejL@„yśmy@jej@i@luM
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d”wi@twemuL@sw”i…h@p”żytków@zap”mniawszyL@m”gli@służyć@u…z…iwieN@
ześlij@du…ha@Święteg”@na@sługi@tw”jeL@rządy@kraju@naszeg”@sprawująM
…eL@ „y@wedle@w”li@tw”jej@ ludem@s”„ie@p”wierz”nym@mądrze@ i@ spraM
wiedliwie@zd”łali@kier”waćN@przez@chrystusaL@pana@naszeg”N@amenN@
@
p”dział różań…a na dzień ’iesią…a i die…ezjeZ 
@
 1N ’aja@–@ziel”na@góraL@@
@@@@ g”rzów@wlkpN@–@grupy@miejskie@@
 RN ’aja@–@”kręg@ziel”n”górski@
 SN ’aja@–@”kręg@g”rz”wski@
 TN ’aja@–@”kręg@gł”g”wski@@
 UN ’aja@–@„iał”st”…kaL@dr”hi…zyńM

skaL@el„ląska@@
 VN ’aja@–@„ielsk”Mżywie…ka@@
 WN ’aja@–@„ielsk”Mżywie…ka@@
 8N ’aja@–@„ielsk”Mżywie…ka@@
@YN ’aja@–@wł”…ławska@@
1PN ’aja@–@gnieźnieńska@
11N ’aja@–@gdańska@
1RN ’aja@–@gliwi…ka@
1SN ’aja@–@„ydg”ska@@
1TN ’aja@–@kaliska@
1UN ’aja@–@p”znańska@@
1VN ’aja@–@kat”wi…ka@
1WN ’aja@–@kiel…e@–@grupy@miejskie@@
 

18N ’aja@–@kiele…ka@@
1YN ’aja@–@kiele…ka@
RPN ’aja@–@k”szaliNMk”ł”„rzeskaL@@

@@@sz…ze…NMkamieńska@@
R1N ’aja@–@lu„elska@@
RRN ’aja@–@”p”lskaL@świdni…ka@
RSN ’aja@–@pł”…kaL@ł”mżyńskaL@@

@@@siedle…ka@
RTN ’aja@–@wr”…ławskaL@legni…ka@
RUN ’aja@–@łódzka@
RVN ’aja@–@rad”mskaL@rzesz”wska@@
RWN ’aja@–@sand”mierskaL@s”sn”M

wie…kaL@tarn”wska@HKmiele…I@@
R8N ’aja@–@t”ruńska@Hchełmn”I@@
RYN ’aja –@zam”jsk”Mlu„a…z”wskaL@@

@@@przemyska@
SPN ’aja –@warszawskaL@ł”wi…ka@

@@@warszawsk”MpraskaL@@
S1N ’aja@–@krak”wskaL@@

@@@@@@zak”paneMol…za@@@
@ na@ zak”ń…zenie@ nie…h@ każdy@ zwró…i@ się@ d”@ niep”kalanej@ cuM
d”wneg”@medalika@sł”wami@m”dlitwyL@którą@wszys…y@tak@d”„rze@
znamyL@ a„y@niep”kalana@wsparła@nasze@pr”ś„y@ zan”sz”ne@w@ inM
ten…ji@p”lski@przeżywają…ej@…iężkie@…hwileZ@@
 
@ niep”kalanaL@”„jawiają…a@cud”wny@medalikL@ty@”„ie…ałaś@wielM
kie@łaski@n”szą…ym@g”@i@zapewniłaś@sz…zególną@”piekę@tymL@którzy@
ci@ufają[@pr”simy@cięL@wsp”mnij@na@swe@”„ietni…e@i@sprawL@„yśmy@
z@”„fit”ś…i@b”ży…h@łask@”trzymali@zwłasz…za@teL@który…h@tak@„ardz”@
pragniemyN@Hprzedstawmy@niep”kalanej@sw”je@pr”ś„yIN@amenN@
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pielgrzymka rodziny wincentyŃskiej do rzymu@
 

@ w@rama…h@”„…h”dów@r”ku@ju„ileusz”weg”@SUPN@r”…zni…y@śmier…i@
śwN@win…enteg”@i@śwN@ludwiki@de@marilla…@m”derat”r kraj”wy r”dziM
ny win…entyńskiej@ zaprasza@d”@udziału@w@pielgrzy’…e ju„ileusz”M
wej r”dziny win…entyńskiej d” wł”…h i rzy’uN@pielgrzymka@aut”M
kar”wa@jest@przewidziana@na@Y@dniL@”d@QY@września@d”@RW@wrześniaN@@
 

pielgrzymka do wŁoch rodziny wincentyŃskiej 
na uroczystoŚci SUPN rocznicy Śmierci 

ŚwN wincentego a paulo i ŚwN ludwiki de marillac 
1YMRW września RP1P 

 
dzień 1 H1Y wrześniaIZ 

sp”tkanie@w@misj”narskim@ośr”dku@f”rma…yjnym@vincentinum@
w@ krzesz”wi…a…h@ i@ ”@ g”dzN@ TNSP@ msza@ śwN@ na@ r”zp”…zę…ie@ pielM
grzymkiN@o@g”dzN@UNPP@zaję…ie@miejs…@w@aut”karze@i@wyjazdN@cał”M
dzienny@przejazd@przez@cze…hy@i@austrię@na@”„iad”k”la…ję@i@n”…M
leg@w@”k”li…a…h@padwyN@

dzień R HRP wrześniaIZ wenecja 
rankiem@przejedziemy@d”@miasta@śwN@marka@–@wene…jiN@Łódką@
wśród@ wene…ki…h@ kanałów@ przepłyniemy@ na@ pla…@ śwN@ markaL@
nawiedzimy@bazylikę śwN@markaL@z”„a…zymy@Hz@zewnątrzI@pała…@
d”żówL@m”st@west…hnieńL@wieżę@zegar”wąL@dzw”nni…ę@ i@m”st@
rialt”N@spa…erują…@krętymi@uli…zkami@p”p”łudniu@p”wró…imy@d”@
aut”karu@ i@ na@ ”„iad”k”la…ję@ i@ n”…leg@ udamy@ się@ d”@ h”telu@
w@”k”li…y@chiusiN@

dzień S HR1 wrześniaIZ asyŻ – loreto 
p”@śniadaniu@wyruszymy@d”@miasta@śwN@fran…iszka@i@śwN@klary@–@
asyżuN@ stąpają…@ i…h@ śladami@ „ędziemy@ …hwalić@ pana@ za@ piękn”@
stw”rzenia@ i@ pr”sić@ ”@ p”kój@ na@ świe…ieN@ p”p”łudniem@ późnym@
nawiedzimy@jesz…ze@sanktuarium@najświętszej@r”dziny@w@l”ret”N@
w@tej@miejs…”w”ś…i@także@„ędziemy@mieć@”„iad”k”la…ję@i@n”…legN@

dzień T HRR wrześniaIZ manoppello – lanciano 
dziś@jadą…@wzdłuż@riwiery@adriaty…kiej@nawiedzimy@dwa@ważne@
sanktuariaZ@w@man”ppell”@sanktuarium@Święteg”@o„li…za@”raz@
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sanktuarium@ cudu@ eu…harysty…zneg”@ w@ lan…ian”N@ wie…z”rem@
na@”„iad”k”la…ję@i@n”…leg@d”trzemy@d”@san@gi”vanni@r”t”nd”N@

dzień U HRS wrześniaIZ  
san gioVanni rotondo – monte cassino 

od@rana@„ędziemy@nawiedzać@miejs…a@związane@z@ży…iem@i@dziaM
łaln”ś…ią śwN@oj…a@pi”@–@„ędziemy@mNinN@w@n”wej@i@starej@bazyliM
…eL@ u@ gr”„u@ Święteg”L@w@ …zęś…i@ klaszt”rnejL@ gdzie@ znajduje@ się@
jeg”@…elaN@ok”ł”@p”łudnia@wyruszymy@w@kierunku@m”nte@cassiM
n”L @gdzie @„ędziemy @w @opa…twie @””N @benedyktynów @”raz @na @
cmentarzu @Żołnierzy @p”lski…hN @na @”„iad”k”la…ję@ i @n”…leg @d”M
trzemy@d”@fiuggiN@

dzień VMW HRTMRU wrześniaIZ rzym – watykan 
przez@ dwa@ dni@ „ędziemy@ wędr”wać@ p”@ rzymie@ śladami@ pierwM
szy…h@…hrześ…ijanL@rzymski…h@patry…juszy@i@legi”nistów@”raz@zwyM
kły…h@ jeg”@ mieszkań…ówN@ nawiedzimy@ bazyliki@ patriar…halne@ –@
śwN@pi”tra@na@watykanieL@śwN@jana@na@lateranie@”raz@matki@b”żej@
większejN@będziemy@w@gr”ta…h@watykański…h@i@przy@gr”„ie@sługi@
b”żeg”@jana@pawła@iiN@z”„a…zymy@rzym@star”żytny@z@f”rum@r”M
manumL@k”l”seumL@kapit”lem@i@pante”nem@”raz@rzym@„ar”k”wy@
–@z@pla…em@śwN@pi”traL@k”ś…i”łem@il@gesuL@piazza@nav”naL@pla…em@
hiszpańskim@ze@słynnymi@s…h”dami@hiszpańskimi@”raz@f”ntannę@
di@ treviN@ centralnym@ punktem@ naszej@ pielgrzymki@ „ędzie@ udział@
w@ur”…zyst”ś…ia…h@SUPN@r”…zni…y@śmier…i@śwN@win…enteg”@i@śwN@luM
dwikiL@które@„ędą@miały@miejs…e@w@bazyli…e@ŚwN@pi”tra@na@watykaM
nie @w @s”„”tę@ RU @września @” @g”dzN @QWN @będzie @im @przew”dni…zył@
kardN@fran…@r”de@–@prefekt@k”ngrega…ji@dsN@instytutów@Ży…ia@k”nM
sekr”waneg”@ i@ st”warzyszeń Ży…ia@ap”st”lskieg”N@na@ zak”ń…zeM
nie@ur”…zyst”ś…i@ oj…ie…@ Święty@ benedykt@xvi@ udzieli@wszystkim@
sw”jeg”@ ap”st”lskieg”@ „ł”g”sławieństwaN@ dwa@ n”…legi@ „ędzieM
my@mieć@w@h”telu@w@„liskiej@”k”li…y@rzymuN@

dzień 8 HRV wrześniaIZ orVieto – padwa 
p”@śniadaniu@udamy@się@d”@orviet”L@d”@katedryL@gdzie@w@kapli…y@
k”rp”rału@prze…h”wywane@są@relikwie@cudu@eu…harysty…zneg”L@
który@wydarzył@się@w@trak…ie@mszy@b”lseńskiej@w@xiii@wiekuN@naM
stępnie@przejedziemy@d”@padwyL@„y@nawiedzić@ bazylikę@ i@ gró„@
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śwN@ant”nieg”@–@patr”na@italiiN@o„iad”k”la…ja@i@n”…leg@w@h”telu@
w@”kN@padwyN@

dzień Y HRW wrześniaIZ 
p”@śniadaniu@wyruszymy@w@dr”gę@p”wr”tną@przez@austrię@ i@czeM
…hyN@naszą@pielgrzymkę@zak”ń…zymy@wspólną@eu…harystią@w@vinM
centinum@w@g”dzina…h@wie…z”rny…hN@

@
Świadczenia@w@cenie@podstawowejZ@
–@ zakwater”wanieZ@X@n”…legów@w@h”tela…h@JJJ@p”k”je@RM”s”„”we@

z@łazienkami@
–@ wyżywienieZ@X@śniadań@k”ntynentalny…h@”raz@X@”„iad”k”la…ji@
–@ transp”rtZ@ aut”kar@ klasy@ luxL@ klimatyza…jaL@ u…hylne@ f”teleL@ „aM

rekL@dvdL@wc@
–@ u„ezpie…zenieZ@signal@iduna@travel@
–@ pil”tażZ@”pieka@d”świad…z”neg”@pil”ta@
–@ wydatki@pr”gram”weZ@„ilety@wstępów@d”@zwiedzany…h@”„iektówL@

przew”dni…y @l”kalniL @zestawy @słu…hawk”we @t”ur @guide @systemL @
„arka@ w@ wene…jiL@ k”munika…ja@ miejskaL@ ”płaty@ dr”g”we@ i@ wjazM
d”we@d”@miastZ@wene…jaL@rzymL@asyż@

 
cena  pielgrzymkiZ  1VYP  zŁ K  WP  eurN  wpis”we  SPP  zł przy  
zgł”szeniu na p”niższy adres „iura p”dróżyN inne inf”r’a…je – 
ksN jerzy górny telNZ PVP8RT1TRY 
@
 ViaggiNpl 
SRMPVU@krzeszowiceL@@ulN@długa@QPOQRR@
telN@KTX@VPQ@XPT@UTS@[@fax@KTX@QR@SXS@RS@TW@@@
eMmailZ@viaggi@viaggiNpl@@@@@@@@skypeZ@viaggiNpl@
adres@p”…zty@elektr”ni…znej@jest@…hr”ni”ny@przed@r”„”tami@spamują…ymiN@
w@przeglądar…e@musi@„yć@włą…z”na@”„sługa@javas…riptL@że„y@g”@z”„a…zyćN@@
nipZ@VWVMQPVMYWMUX@
@
k”nta „ank”we w@pln@@

mbankZ@WX@QQTP@RPPT@PPPP@SQPR@URXP@YTRX@
multi„ankZ@PS@QQTP@RPQW@PPPP@TWPR@PYWQ@RUWS@@

  

mailto:viaggi@viaggi.pl
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      listy  

 
 

od rady krajowej 
@
@ p”trójny@ ju„ileuszJL@ jaki@ w@ tym@ r”ku@ przeżywamyL@ wzywa@ nas@
d”@ tym@ li…zniejszeg”@ udziału@ w@ d”r”…znej@ pielgrzym…e@ na@ jasną@
góręL@ która@”d„ędzie@ się@w@ …zwartą@ s”„”tę@ lip…aN@przew”dni…zył@
jej@ „ędzie@ jeg”@ eks…elen…ja@ ksN@ „p@ edward@ daj…zakN@ zapraszamy@
również@na@…zuwanie@n”…ne@przed@”„razem@naszej@matki@ i@król”M
wej @z @RSORT @lip…a @„rN @czynne @u…zestni…tw” @w @…zuwaniu @n”…nym @
zap”wiedziały@ już@ si”stry@ mił”sierdzia@ trze…h@ pr”win…ji@ wraz@
z@delega…ją@ mł”dzieży@ maryjnejN@ p”pr”wadzą@ m”dlitwę@ różań…”M
wą@ Hdwie@ pierwsze@ …zęś…iI@ ”raz@ dr”gę@ krzyż”wąN@ nad@ …ałoś…ią@
pielgrzymki@ …zuwa@w@ tym@r”ku@ap”st”lat@maryjny@die…ezji@ziel”M
n”górsk”Mg”rz”wskiejN@
@ de…yzją@ rady@ kraj”wejL@ z@ ra…ji@ wOw@ ju„ileuszyL@ pragniemy@
u…zestni…zyć@w@sp”tkaniu@na@p”la…h@ledni…yN@mł”dzież@–@U@…zerw…aL@
nat”miast@seni”rzy@–@T@września@„rN@będą@tam@r”zdawane@cud”wM
ne@ medalikiL@ dlateg”@ zamówiliśmy@ już@ QPP@ tysię…y@ p”sre„rzany…h@
medalikówL@które@są@nawlekane@na@”zd”„ne@sznure…zki@przez@si”M
stry@ mił”sierdziaN@ będą@ ”ne@ r”zdawane@ wraz@ z@ f”lderami@ –@ tak@
mł”dzieży@jak@i@d”r”słym@ze„ranym@na@sp”tkaniu@z@”N@janem@górąL@
który@ …hętnie@ przyjął@ naszą@ pr”p”zy…jęN@ jest@ t”@ zna…zny@ wydatek@
sięgają…y@kw”ty@TP@tysię…y@zł”ty…hN@gdy„y@indywidualni@sp”ns”rzy@
lu„@p”sz…zególne@grupy@ap”st”latu@maryjneg”@m”gły@u…zestni…zyć@
w@p”dziale@ty…h@k”sztów@–@„ędziemy@„ardz”@wdzię…zniN@@
@

już@teraz@rada@kraj”wa@składa@serde…zne@bóg@zapłaćA@@
@

@J@p”trójny@ju„ileusz @t”Z @SUPN @r”…zni…a @śmier…i @śwN@win…enteg”@a @paul” @
i @śwN @ludwiki @de @marilla… @”raz @SPN @r”…zni…a @p”wstania @ap”st”latu @maM
ryjneg”@w@p”ls…eN@@
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       *         od redakcji 
 
@ dr”dzy@i@k”…hani@czytelni…y@„biuletynu”A@@

oddajemy@ w@ wasze@ rę…e@ następny@ numer@ naszeg”@ pismaN@
ch…emy@ serde…znie@ p”dzięk”wać@ za@ wszystkie@ ży…zenia@ wielkaM
n”…neL@ które@ napłynęły@ niezwykle@ ”„fi…ieN@ wśród@ sz…zególny…h@
p”dzięk”wań@p”winn”@się@ znaleźć@ t”L @które @kierujemy@d” @pierwM
szej@ m”derat”r@ ziel”n”górsk”Mg”rz”wskiejL@ pierwszej@ ap”st”łkiL@
jak@ ją@nazywał śpN@ksN@herrmann@–@d”@renaty@wry…zyN@między@inM
nymi@także@i@jej@h”jn”ść@sprawiaL@że@na@gr”„ie@ksN@herrmanna@staM
le@leżą świeże@kwiaty@i@pł”nie@światł”N@@
@ jest@ tu@ ”kazja@ d”@ za…yt”wania@ krótkieg”@ fragmentu@ przepiękM
ny…h@ży…zeń@ksN @adama@staszaka@cmL@przekazany…h@przez@m”deM
rat”r@die…ezji@”p”lskiej@helenę@bal…erekZ@@

nie…h@ …ałe@ nasze@ ży…ie@ ap”st”lskieL@ przynależn”ść@ d”@ wielkiej@
r”dziny@ap”st”łów@d”„raL@prawdy@i@pięknaL@„ędzie@…iągłym@dziękM
…zynieniemL@ uwiel„ieniem@ i@ „łaganiemL@ „y@ nasze@ p”trze„y@ duM
…h”we@i@d”…zesne@z”stały@wysłu…hane[@„y@w@nas@i@przez@nas@”„e…M
na@ „yła@ na@ ziemi@ miłość@ jezus”wa@ udzielają…a@ sięL@ mił”sierna@
i@r”dzą…a@nadziejęN@@

nasz@ „biuletyn”@ jest@ głównie@ źródłem@ inf”rma…ji@ ”@ naszej@
wspóln”…ie@ ”góln”p”lskiejL@ ”d@ niedawna@ świat”wejN@ materiałów@
jest@„ardz”@duż”L@dlateg”@przyp”minamyL@a„y@w@nadsyłany…h@reM
la…ja…h@ nie@ umiesz…zać@ rze…zy@ nieist”tny…hL@ z„ędny…h@ ”pisów@ –@
…h”ć„y@„ardz”@piękny…hN@pr”simy@nie@pisać@”@rze…za…h@wszystkim@
wiad”my…hL@npN@ jakie@mamy@ur”…zyst”ś…i@ i@na„”żeństwa@wielk”M
p”stneN@ ze@ względu@ na@ ”grani…z”ną@ ”„jęt”ść@ jesteśmy@ zmuszeni@
niektóre@ fragmenty@ wy…inaćL@ d”@ …zeg”@ ”d@ dawna@ zastrzegliśmy@
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