św. Maksymilian, wstępując do zgromadzenia, miał świadomośd, że życie zakonne
pomoże mu budowad silną więź z Maryją. Cud miłości, który wygrał w życiu św.
Maksymiliana dalej jest kontynuowany – w tym miejscu, które było
zaprojektowane jako piekło na ziemi, przez kolejne lata sprawowana jest
Eucharystia – cud miłości.

Św. Maksymilian w Pewli Wielkiej
W dniu obchodów odpustu parafialnego ku czci św. Maksymiliana, 18 sierpnia,
rzesza mieszkaoców Pewli Wielkiej z ks. Proboszczem Jerzym Kolasioskim a wśród
nich strażacy i panie z KGW w swoich odświętnych strojach - jak i ich goście:
górale żywieccy ze Związku Podhalan, członkowie Rycerstwa Niepokalanej
z prezes Urszulą Kraus, z parafii w Bielsku-Białej Aleksandrowicach,
Komorowicach, Ciścu, Rychwałdzie, Świnnej, Starej Wsi, Oświęcimiu i Żywcu,
młodzież z Harmęż i przedstawiciele władz samorządowych z wójtem Jeleśni Anną
Wasielwską na czele - witali relikwie św. Maksymiliana. Do kościoła w Pewli
Wielkiej wniósł je o. Arkadiusz Bąk. To jego staraniem relikwie o. Maksymiliana
trafiły tutaj z Niepokalanowa. Na początku liturgii, o. Bąk przeczytał dokument
z klasztoru w Niepokalanowie przekazujący relikwie patrona parafii, dodał: - Nie
jest świętym biernym. On jest tym, który ożywia, który rozpala. O to się módlmy,
aby ta parafia jeszcze bardziej płonęła miłością do Pana Boga, od którego tak
wielu dzisiaj chce odejśd. Na zakooczenie Mszy św. wszyscy przeszli w procesji
eucharystycznej wokół kościoła i każdy mógł uczcid relikwie świętego patrona
przez ucałowanie.
Wydawca
Centrum św. Maksymiliana
Klasztor Franciszkanów
Harmęże
ul. Franciszkaoska 12
Tel.: +48 33 843-07-11
FAX: +48 33 843 47 35
E-mail:
rycerstwo.bielsko@gmail.com
Więcej na:
mi.bielsko.pl
harmeze.franciszkanie.pl

Najbliższe wydarzenia:
14.09.2019 – Pielgrzymka z Harmęż na III
Zjazd Dzieci do Niepokalanowa
13 -15.09.2019 - Polska Szkoła Duchowości
Maryjnej - Harmęże
21.09.2019 - Spotkanie Diecezjalne MI Harmęże
27 -29.09.2019 - Zjazd Liderów MI – Harmęże
19.10.2019 – Obchody 100-lecia MI w Polsce Kraków
26.10.2019 – Spotkanie Diecezjalne – BielskoBiała Aleksandrowice

RYCERSTWO NIEPOKALNEJ Info
Biuletyn Informacyjny Rycerstwa Niepokalanej Diecezji Bielsko – Żywieckiej
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radością oddajemy w Paostwa ręce pierwszy numer biuletynu Rycerstwa
Niepokalanej, poświęcony działalności członków MI na terenie diecezji
bielsko – żywieckiej. Naszym celem jest informowanie o działaniach
Stowarzyszenia. Znajdą się w nim między innymi wiadomości na temat
organizowanych wydarzeo, bieżących działao oraz nowych inicjatyw.
Poprzez Pismo chcemy szerzyd ducha Ojca Maksymiliana Marii Kolbego
i realizowad główny cel Rycerstwa Niepokalanej: Zdobyd cały świat dla Chrystusa
przez Niepokalaną!

Z

Audycje Rycerstwa Niepokalanej - Studio Maks Harmęże
Radio Fara w I sobotę miesiąca o godz. 9.00.
Radio Anioł Beskidów w II piątki miesiąca o godz. 14:15.
Radio Niepokalanów w soboty o godz. 20:35, powtórki we wtorki o 14:15, oraz
codziennie o godz. 12.05 rozważania do modlitwy Anioł Paoski.
Ponadto od września 2019 roku, nasze audycje, które nagrywamy w Centrum św.
Maksymiliana, będą emitowane w Białymstoku w Radio „i” – do usłyszenia!

Cisiec – powstaje żłobek!
W maju 2019 r. - po przekazaniu przez Proboszcza Parafii w Ciścu ks. Marka
Nieciąg starego budynku Plebanii, na rzecz wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej –
powstała inicjatywa zagospodarowania go pod żłobek dziecięcy i dom dla
seniorów. O dalszych krokach w tej sprawie będziemy informowad w kolejnych
numerach biuletynu.

Spotkanie Liderów MI: Harmęże 27 - 29 września 2019
Co przed nami:

Spotkanie Liderów Rycerstwa Niepokalanej jest okazją do pogłębienia własnej
duchowości maryjnej i kolbiaoskiej animatorów, prezesów, asystentów i liderów
Rycerstwa Niepokalanej. Koszt: 180 zł od osoby. Serdecznie zapraszamy!

Polska Szkoła Duchowości Maryjnej: 13–15.09.2019
To kontynuacja inicjatywy Centrum św. Maksymiliana w Harmężach skierowana
do osób zaangażowanych we wspólnoty o duchowości maryjnej, które chciałyby
pogłębid swoją znajomośd Matki Bożej, poszerzyd horyzonty wiary, ożywid miłośd,
poznad nowe pomysły przeżywania duchowości maryjnej. Szkoła jest dobrym
narzędziem dla Zgromadzeo Zakonnych i Instytutów Życia Konsekrowanego, gdyż
jest okazją bliższego spotkania z postaciami swoich świętych i błogosławionych.
W szkole mile widziani są również duszpasterze grup, ruchów i stowarzyszeo.
Spotkania odbywają się w cyku trzyletnim, po trzy spotkania w roku. Można wziąd
udział w całym cyklu lub też wybrad konkretny temat, który nas interesuje.
Uwieoczeniem szkoły będzie otrzymanie certyfikatu jej ukooczenia.
Temat: „Maryja – Uczennica Chrystusa” – sł. Boży kard. Stefan Wyszyoski.
Zgłoszenia i szczegółowe informacje:
o. dr Piotr Cuber OFMConv, harmeze@franciszkanie.pl, tel. 784 191 232

III Ogólnopolski Zjazd Dzieci w Niepokalanowie:
14 września 2019
Centrum św. Maksymiliana w Harmężach k. Oświęcimia organizuje wyjazd do
Niepokalanowa na III Ogólnopolskie Spotkanie Dzieci, przeznaczone dla dzieci od
III klasy SP (dzieci z młodszych klas mogą jechad, ale z opiekunem). Na wyjazd
może też jechad młodzież i dorośli, będzie osobny program - zachęcamy do
wyjazdu. Przewidywany koszt od osoby (dziecko czy dorosły): 60 zł - w tym jest:
transport i koszt uczestnictwa. Na drogę zaopatrzyd się w suchy prowiant.
Planowany wyjazd z Harmęż (parking kościół) o godz. 5:30. Powrót do Harmęż
około godz. 22:00
Zapisy do 12 września: o. Arkadiusz, bratarek@gmail.com, tel: 608 191 158

Wojownicy Maryi: Harmęże 05.10.2019
Swoje spotkania rozpoczyna wspólnota mężczyzn, którzy pragną całkowicie oddad
się Maryi. Pierwsze spotkanie odbędzie się 5 października o godz. 17.15
w kościele Franciszkanów w Harmężach.

Wydarzyło się:
Rekolekcje MI: Z Niepokalaną w sercu Kościoła
Pod takim hasłem w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach odbyły się w dniach
10-14 sierpnia 2019 r. młodzieżowe rekolekcje. Święty czas rozpoczęła Msza
święta pod przewodnictwem o. Łukasza Gory oraz o. Łukasz Mężyka, który na
koniec udzielił prymicyjnego błogosławieostwa. Uczestnicy spotkania poprzez
nabożeostwa, konferencje, spotkania w grupach oraz scenkę ewangelizacyjną
młodzieży z Bieokówki rozważali co znaczy byd członkiem Kościoła dzisiaj. Podczas
uroczystych nieszporów młodzież miała okazję przyjąd Cudowny Medalik i włączyd
się do Rycerstwa Niepokalanej. Uroczystości związane z 78. rocznicą męczeoskiej
śmierci św. Maksymiliana Kolbego zakooczyły czas rekolekcji.

78. rocznica męczeostwa św. Maksymiliana
14 sierpnia 2019 r. z okazji 78. rocznicy śmierci św. Maksymiliana M. Kolbego
odbyła się uroczysta eucharystia, sprawowana przy ołtarzu polowym na Placu
Apelowym przy Bloku 11 w Auschwitz z udziałem min. arcybiskupa Bambergu
Ludwiga Schicka i bpa Jerzego Maculewicza OFM, administratora apostolskiego
w Uzbekistanie. Arcybiskup Marek Jędraszewski w swojej homilii nawiązał do
„Kliszy pamięci” Mariana Kołodzieja.
Prowincjał Krakowskiej Prowincji Franciszkanów ojciec Marian Gołąb zauważył, że

