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Wiadomości

Pariacoto. 27. rocznica męczeństwa

“Nie przyszli tutaj, żeby prowadzić spokojne mnisze życie, żeby żyć jak książęta, ale żeby
służyć…

„Męczennicy zostawili nam konkretne wskazówki”

O kulcie błogosławionych Męczenników z Pariacoto w Peru, ich przesłaniu oraz o swoim
pierwszym pobycie…

Muzeum Męczenników w Chimbote

Tłum wiernych towarzyszył otwarciu Muzeum Męczenników Franciszkańskich w domu
rekolekcyjnym w Chimbote. 14 lipca 2018…

S. Berta Hernandez spotkała się z dziennikarzami

W przeddzień liturgicznego wspomnienia błogosławionych Męczenników z Pariacoto, 6
czerwca 2018 r. w krakowskiej bazylice…

Wspomnienie Męczenników z Pariacoto

W czwartek 7 czerwca 2018 r. przypada wspomnienie błogosławionych o. Zbigniewa
Strzałkowskiego i o. Michała…

Cegiełka na misje franciszkańskie

Ukazała się wyjątkowa i unikatowa pamiątka – cegiełka na misje franciszkańskie z fragmentem
cegły z…

Pielgrzymka do Pariacoto

Fundacja „Złota Róża” zaprasza na pielgrzymkę do Peru, w ramach której planowane jest
również odwiedzenie…

Misja w Peru dzisiaj

Franciszkanie w kraju Inków

Również dzisiaj misjonarze ewangelizujący w Peru kontynuują dzieło, które rozpoczęli o.
Zbigniew i o. Michał.

Czytaj więcej

“Ludzie myśleli, że to koniec świata”

Czas, w którym męczennicy franciszkańscy pracowali w Peru, był bardzo niespokojny.
Działania terrorystów planujących atak…

Szkółka wyrównawcza w Pariacoto

Od kilku lat Franciszkanie w Pariacoto prowadzą centrum pastoralne, w którym oprócz
parafialnych spotkań działań…

Wywiad: Na ścieżkach Męczenników

O parafii w Pariacoto opowiada misjonarz o. Rafał Dryjański, który spędził tam pierwsze lata
swojej misyjnej pracy.…

Krucjata Różańcowa w obronie przed terroryzmem
Homilie i przemówienia

Homilia z dziękczynienia w I rocznicę beatyfikacji Męczenników z Pariacoto

Zapraszamy do lektury homilii wygłoszonej przez kard. Angelo…
Czytaj więcej

Homilia O. Prowincjała Jarosława Zachariasza wygłoszona w Tarnowie

Kim w życiu bł. Zbigniewa był Bóg? Kim…
Czytaj więcej

Bp Roman Pindel: “Dziękujemy Bogu za beatyfikację naszego Krewnego i Rodaka”

Dziękujemy dziś za beatyfikację męczennika, o. Michała Tomaszka,…
Czytaj więcej

Słowo O. Janusza Soka CSsR podczas dziękczynienia w Limie

Staje tu przed Wami jako przedstawiciel osób konsekrowanych…
Czytaj więcej

