
 1 

  

Biuletyn Tygodniowy CIZ 28.XII.2010-03 I 2011 

 

        

Biuletyn Centrum Informacyjnego Zakonów opracowywany przez zespół portalu internetowego 

www.zyciezakonne.pl  i  sekretariat Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich 

 

 1/2011 (96) 

 

   

     

Wiadomość tygodnia 

 

 

Papieski świąteczny obiad 

z podopiecznymi Misjonarek Miłości w Watykanie 

 

O miłości przemieniającej świat przypo-

mniał Benedykt XVI zapraszając na świą-

teczny obiad ubogich Rzymu. Na co dzień 

opiekują się nimi zgromadzenia założone 

przez Matkę Teresę z Kalkuty. W holu Auli 

Pawła VI przygotowano stoły dla prawie 

500 gości. Oprócz ubogich w spotkaniu 

wzięli udział Misjonarze i Misjonarki Miłości. 

Świątecznym obiadem Papież uczcił stule-

cie urodzin założycielki tych zgromadzeń 

posiadających gałęzie czynne i kontempla-

cyjne, bł. Matkę Teresę. 

 

Jej siostry pracują w Wiecznym Mieście od 

lat siedemdziesiątych. Prowadzą kilkana-

ście dzieł miłosierdzia dla najbardziej po-

trzebujących, ubogich, bezdomnych, cho-

rych psychicznie i opuszczonych. Ojca 

Świętego pozdrowiła przełożona generalna 

Misjonarek Miłości, s. Prema, oraz przed-

stawicielka podopiecznych. Przy papieskim 

stole zasiadła grupa ubogich, w tym mu-

zułmanin z Etiopii, Chińczyk, Szwajcar, 

Haitańczyk i oczekująca dziecka Hinduska. 

Benedykt XVI w krótkim rozważaniu stwier-

dził, że tylko miłość jest siłą przemieniającą 

świat. „Bł. Teresa z Kalkuty kochała 

wszystkich bez wyróżnień, z preferencją 

dla najbardziej potrzebujących i opuszczo-

nych – mówił Benedykt XVI. – Była jasnym 

znakiem ojcostwa i dobroci Boga. Potrafiła 

rozpoznać w każdym oblicze Chrystusa, 

którego kochała całą sobą. Adorowała Go i 

przyjmowała w Eucharystii, a dalej spotyka-

ła Go na ulicach miast, stając się żywą 

«ikoną» Jezusa, który opatruje rany czło-

wieka łaską miłości miłosiernej. Ona sama 

mówiła, że jej największą nagrodą było 

kochanie Jezusa i służenie Mu w ubogich. 

Jej drobna postać ze złożonymi rękami, lub 

obejmująca chorego, trędowatego, umiera-

jącego czy dziecko, jest widzialnym zna-

kiem życia przemienionego przez Boga. W 

mrokach ludzkiego cierpienia dzięki niej 

zabłysło światło Bożej Miłości, które wielu 

sercom pomogło odnaleźć pokój, jaki tylko 

Bóg może ofiarować”. Papież podziękował 

Misjonarkom i Misjonarzom Miłości za 

pokorną, dyskretną i ukrytą przed oczami 

ludzkimi obecność, która w sercu Boga 

znajduje nadzwyczajną i drogocenną war-

tość. Przypomniał też, że ich świadectwo 

życia miłością wskazuje zagubionej, po-

szukującej szczęścia ludzkości, gdzie 

znajduje się źródło prawdziwej radości. 

Jednocześnie jest radykalnym przeciwsta-

wieniem się logice ludzkiego egoizmu. 

Ubogich Benedykt XVI zapewnił o modli-

tewnej pamięci i pobłogosławił.  

W spotkaniu z Papieżem wzięła udział 

także siostra z Polski, będąca przełożoną 

watykańskiego Domu św. Marty. S. Marie 

Agnes prowadzi ze swoją wspólnotą dom 

dla bezdomnych i chorych kobiet oraz 

stołówkę dla bezdomnych mężczyzn. O 

otwarcie domu Misjonarek Miłości w Waty-

kanie Jan Paweł II prosił Matkę Teresę w 

czasie swojej wizyty w Kalkucie w 1986 r. 

Papież powiedział, że jego pragnieniem 

jest mieć ubogich w Watykanie. Dwa lata 

później Misjonarki Miłości otworzyły przytu-

łek. Do zgromadzenia Matki Teresy należy 

prawie 120 Polek, z czego ponad 100 

pracuje na misjach.  Za: Radio watykańskie 

.Za

$#guid{5B6C1738-71A 8-465E-8AB9-14583CC1EB22} #$ 
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  Wiadomości krajowe 

 

Rok 2011 rokiem św. Maksymiliana 

Marii Kolbego 

 

Uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

rozpoczynający się rok 2011 jest Rokiem 

św. Maksymiliana Marii Kolbego. „Senat 

Rzeczypospolitej Polskiej czyni to dla 

uczczenia życia i moralnej postawy tego 

wybitnego Polaka i kapłana” – piszą par-

lamentarzyści. „Jego myśl społeczna i 

ofiara mają szczególne znaczenie dla 

wciąż odradzającego się społeczeństwa 

obywatelskiego Rzeczypospolitej” – dodają 

w uzasadnieniu. Senatorowie świętego 

franciszkanina nazywają: wyjątkową po-

stacią w panteonie wielkich Polaków dwu-

dziestego wieku, symbolem ofiar nazizmu, 

symbolem trudnych wyborów obecnych w 

życiu każdego człowieka, obrońcą godno-

ści człowieka, wzorcem cnót, autorytetem 

moralnym, bohaterem o heroicznej odwa-

dze, wychowawcą, społecznikiem, a także 

obywatelem świata. Polskiego zakonnika 

nazywają także za Janem Pawłem II „pa-

tronem trudnych czasów”. W tym roku - 14 

sierpnia - przypada 70. rocznica śmierci 

męczeńskiej św. Maksymiliana Marii Kol-

bego w KL Auschwitz. 

  

 

 

Święty Maksymilian urodził się 8 stycznia 

1894 roku w Zduńskiej Woli.   Po studiach 

w Rzymie wrócił do kraju z podwójnym 

doktoratem i podjął działalność wyróżnia-

jącą się nadzwyczajną gorliwością apo-

stolską, umiejętnością odczytywania zna-

ków czasu w duchu Ewangelii, wielkim 

rozmachem. W ewangelizacji używał no-

woczesnych środków komunikowania 

społecznego. Stosował nowoczesne formy 

organizacji pracy, public relations i rekla-

mę.  

„Dzisiaj jest znany jako: apostoł chrześci-

jaństwa na miarę średniowiecza, który 

ewangelizował Polskę i Japonię; odnowi-

ciel ducha franciszkańskiego w dwudzie-

stym wieku, który ubóstwo, prostotę życia, 

poświęcenie dla wielkich idei łączył z naj-

nowszymi osiągnięciami techniki i pragma-

tyzmem; założyciel największej męskiej 

wspólnoty zakonnej dwudziestego wieku; 

menager i twórca największego w Polsce 

wydawnictwa prasy i książki religijnej; 

czciciel Matki Bożej Niepokalanej, w której 

widział najdoskonalszego człowieka i 

pośrednika pomiędzy ludźmi i Bogiem; 

założyciel ruchu maryjnego pod nazwą 

„Rycerstwo Niepokalanej”, który działa w 

kilkudziesięciu krajach świata; obrońca 

ludzkiej godności i ludzkiego życia; czło-

wiek pojednania dwóch narodów: Polaków 

i Niemców” – czytamy we wspólnym liście 

trzech prowincjałów franciszkańskich w 

Polsce na Rok św. Maksymiliana. 

   

Ostatnie miesiące bardzo aktywnego życia 

św. Maksymilian spędził w najgorszym 

więzieniu Gestapo w Warszawie i w obozie 

zagłady Auschwitz.  Mając 47 lat ofiarował 

swoje życie za współwięźnia – Franciszka 

Gajowniczka. Zmarł  14 sierpnia 1941 roku 

w bunkrze głodowym Auschwitz.  Papież 

Paweł VI 17 października 1971 roku ogłosił 

ojca Maksymiliana Kolbego błogosławio-

nym wyznawcą. Polskie władze państwo-

we 22 marca 1972 roku odznaczyły go 

pośmiertnie Krzyżem Złotym Orderu Virtuti 

Militari, a tym samym włączyły go do grona 

najwspanialszych Polaków - bohaterów.  

Papież Jan Paweł II 10 października 1982 

roku zaliczył ojca Maksymiliana do grona 

świętych męczenników Kościoła katolic-

kiego, który poniósł śmierć w obronie wiary 

chrześcijańskiej i cnót ewangelicznych, a 

tym samym podkreślił, że miłość do czło-

wieka i wiara w Boga, wierność Jego za-

sadom wymagają poświęcenia i nawet 

ofiary z własnego życia. Jms 

 

Noworoczne oświadczenie przeora 

Jasnej Góry   

 

 W noc sylwestrową, podczas transmito-

wanego przez TV 'Trwam' i Radio 'Maryja', 

ostatniego w roku 2010 Apelu jasnogór-

skiego, przeor Klasztoru OO. Paulinów na 

Jasnej Górze o. Roman Majewski wypo-

wiedział oświadczenie dot. nagłośnionego 

w ostatnich dniach przez media pomysłu 

wprowadzenia przez Urząd Miasta Czę-

stochowy opłat od pielgrzymujących na 

Jasną Górę. 

  

„W związku z informacjami, które płyną z 

Urzędu Miasta Częstochowa, które są 

nagłaśniane przez media, o projekcie 

pobierania od pielgrzymów przekraczają-

cych granice miasta myta w wysokości 4 

złotych oświadczamy, że Jasna Góra nie 

weźmie udziału w tym kuriozalnym zamy-

śle, i jest mu absolutnie przeciwna. Zada-

jemy sobie jednocześnie pytanie, czy to 

prawda, że bez Jasnej Góry miasto Czę-

stochowa nie potrafi samodzielnie funkcjo-

nować, i byłoby jeszcze większym żebra-

kiem?” - powiedział przeor Jasnej Góry..  

O. Stanisław Tomoń 

Za: www.jasnagora.com 

 

Jubileusz O. Prof. Hugolina 

Langkammera   

 

O. prof. hab. Hugolin Helmut Langkammer 

OFM świętował 55. rocznicę święceń 

kapłańskich, 60. rocznicę życia zakonnego 

i 80. urodziny. Uroczystość odbyła się 18 

grudnia w kościele franciszkańskim pw. 

św. Antoniego we Wrocławiu. W czasie 

jubileuszowej mszy św. o. Langkammera 

homilię wygłosił biskup pomocniczy diece-

zji radomskiej bp Adam Odzimek, jeden z 

doktorów promowanych przez o. Jubilata. 

 

 

 

O. Langkammer może poszczycić się 

dorobkiem naukowym siegającym blisko 

100 pozycji książkowych, "a dziś wprowa-

dza w zdumienie też zdrowiem fizycznym i 

duchowym, wiernością i radością życia w 

powołaniu zakonnym i kapłańskim" - pod-

kreślał bp Odzimek. Jubilat otrzymał listy 

gratulacyjne m.in. od prezydenta Wrocła-

wia Rafała Dutkiewicza i przewodniczące-

go Episkopatu Polski abp. Józefa Michali-

ka. Z życzeniami przybyli również przed-

stawiciele Katolickiego Uniwersytetu Lu-

belskiego (…) 

 

O. Hugolin Helmut Langkammer (ur. 19 

grudnia 1930 w Bobrku na Górnym Śląsku) 

należy do wrocławskiej prowincji Zakonu 

Braci Mniejszych (OFM). Jest biblistą, 

doktorem teologii Katolickiego Uniwersyte-

tu Lubelskiego Jana Pawła II oraz dokto-

rem nauk biblijnych Papieskiego Instytutu 

Biblijnego w Rzymie. Od 1967 roku zwią-

zany z Katolickim Uniwersytetem Lubel-

skim Jana Pawła II, a od 1970 roku także 

profesor Papieskiego Wydziału Teologicz-

nego we Wrocławiu. Był prodziekanem 

(1975-1985) i dziekanem (1987-1993) 

Wydziału Teologii KUL, prezesem Polskich 

Biblistów przy Episkopacie Polskim (1976-

1988). Założył Instytut Biblijny przy Kato-

lickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest auto-

rem blisko stu książek także w obcych 

językach oraz ponad pół tysiąca rozpraw i 

artykułów. Redaktor i współredaktor wielu 

http://www.jasnagora.com/
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książek i czasopism. Prowadził wykłady i 

odczyty na renomowanych uniwersytetach 

w Stanach Zjednoczonych, Anglii, Belgii, 

Austrii, Włoszech i Francji.Uhonorowany 

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 

Polski (1994) i medalem Prezydenta Mia-

sta Lublina (2000). Człowiek Roku 1997 

Amerykańskiego Instytutu Badań Bibliogra-

ficznych.               Za: www.franciszkanie.pl  

 

Gdyńska wigilia dla ubogich  

u franciszkanów 

 

W wigilię Bożego Narodzenia w naszym 

franciszkańskim kościele spotkały się 

osoby bezdomne, ubogie, samotne i po-

trzebujące, by wspólnie zasiąść do świą-

tecznego stołu, podzielić się opłatkiem i 

złożyć sobie życzenia. Wigilia -- już po raz 

kolejny -- zorganizowana została przy 

współpracy miasta i naszej [franciszkanów 

w Gdyni] parafii. Zebranych powitał o. Jan 

Maciejowski, proboszcz oraz pan Wojciech 

Szczurek, prezydent Gdyni. Br. Łukasz 

Staniszewski odczytał fragment Ewangelii, 

po którym życzenia złożył o. Jan i pan 

Prezydent. W tym roku zaskoczyła wszyst-

kich ogromna ilość osób, które przyszły na 

Wigilię. W dolnym kościele uszykowano 

tysiąc miejsc przy stołach, jednak szybko 

okazało się, że to za mało. Na szczęście 

nie było kłopotu, by dostawić kolejne i stoły 

i tak wszyscy, którzy o godz. 15.oo stawili 

się na Wzgórzu św. Maksymiliana mieli 

swe miejsce przy świątecznym stole, na 

którym ustawiono wigilijne potrawy. A to 

wszystko dzięki ofiarnej pracy rzeszy wo-

lontariuszy i ludzi dobrej woli, którzy dzie-

ląc się sercem umożliwili osobom potrze-

bującym przeżycie normalnej, pięknej 

wieczerzy wigilijnej.  

 

 

 

Nastrój świąteczny pomógł stworzyć także 

Przemek Dyakowski, który wraz z przyja-

ciółmi grał kolędy. Franciszkański dolny 

kościół popołudniem wigilijnym tętnił ży-

ciem, sam pan Prezydent usługiwał przy 

stole osobom bezdomnym i ubogim, za-

trzymywał się, rozmawiał. Podobnie i o. 

Proboszcz chodził wokół spożywających 

wieczerzę doglądając czy komuś czegoś 

nie brakuje. Na zakończenie spotkania 

uczestnicy otrzymali świąteczne paczki. 

Więcej na: www.gdynia.franciszkanie.pl 

 

"Historie dominikańskie" 

nowa płyta Jacka Kowalskiego już 

w sprzedaży 

 

Nowa płyta Jacka Kowalskiego i Klubu 

Świętego Ludwika pod tytułem „Historie 

dominikańskie“ ukazała się właśnie nakła-

dem Dominikańskiego Ośrodka Liturgicz-

nego. 

   

Tak o płycie mówi jej autor: „są tu piosenki, 

które skierowałem ku legendom - niekiedy 

wielce znaczącym, a niekiedy tylko dow-

cipnym, tyczącym się Pierwszych I Naj-

ważniejszych (po świętym Dominiku) do-

minikanów: świętego Tomasza, świętego 

Alberta Wielkiego, świętego Jacka. To 

dlatego jest tu legenda o Pierogach Świę-

tego Jacka, o tym jak to on, wraz z braćmi, 

stanąwszy na zakonnym płaszczu, prze-

płynął wzburzoną Wisłę pod Wyszogro-

dem; o rozmowie, jaką miał z Matką Bo-

ską. No I musiała się też znaleźć aktualna 

Jego Homilia". (…) 

Jackowi Kowalskiemu towarzyszą w tym 

nagraniu muzycy z Klubu Świętego Ludwi-

ka, grający na instrumentach dawnych, a 

wśród nich autor opracowań piosenek 

poznańskiego barda, Tomasz Dobrzański - 

lider renomowanego zespołu Ars Cantus. 

Dodatkowym atutem publikacji jest dołą-

czona do niej książeczka, zawierająca 

teksty wszystkich utworów z chwytami 

gitarowymi oraz wprowadzenie w języku 

polskim i francuskim. Płytę można zamó-

wić w sklepie internetowym serwisu Litur-

gia.pl, w którym znaleźć można także 

dokładny spis utworów, muzyków biorą-

cych udział w nagraniu jak również frag-

menty utworów.    Za: www.dominikanie.pl  

 

  Wiadomości zagraniczne  

 

 

Ks. Bogusław Turek, michalita, 

podsekretarzem Kongregacji Spraw 

Kanonizacyjnych 

 

Papież Benedykt XVI mianował podsekre-

tarzem Kongregacji Spraw Kanonizacyj-

nych michalitę ks. Bogusława Turka, który 

od 16 lat pracuje w tej dykasterii. Nowy 

podsekretarz Kongregacji Spraw Kanoni-

zacyjnych urodził się 46 lat temu w Wojt-

kowej w Diecezji Przemyskiej. Uzyskał 

doktorat z teologii dogmatycznej na Ange-

licum w Rzymie. 

 

 

 

We wspólnocie zakonnej był m.in. mi-

strzem nowicjatu i wicerektorem papie-

skiego sanktuarium Matki Bożej ad Rupes 

w Castel Sant'Elia koło Rzymu. Księdzu 

Bogusławowi życzymy wiele błogosławień-

stwa bożego i sił potrzebnych w tej tak 

odpowiedzialnej posłudze.  

Za: www.michalici.pl  

 

Benedykt XVI: katecheza o św. 

Katarzynie Bolońskiej 

 

Pokora czyni przełożonego wiarygodnym i 

pokazuje, że jego władza rzeczywiście jest 

służbą – mówił Benedykt XVI, prezentując 

dziś postać włoskiej zakonnicy, św. Kata-

rzyny Bolońskiej. Choć pochodziła z za-

możnej rodziny, w klasztorze pełniła naj-

niższe funkcje, a kiedy wbrew swej woli 

została przełożoną, traktowała ją jako 

prawdziwą służbę – zaznaczył Papież. 

   

Św. Katarzyna, której postać przypomniał 

nam dzisiaj Ojciec Święty otrzymała przy-

domek Bolońskiej, gdyż urodziła się w 

Bolonii w 1413 r. i tam również zmarła w 

50. roku życia. Jej ojciec był patrycjuszem 

miasta Ferrary i doradcą księcia d'Este. 

Również matka pochodziła ze szlachetnej i 

zamożnej rodziny. Dzięki trosce rodziców 

Katarzyna od dzieciństwa pogłębiała swoje 

talenty poetyckie, muzyczne, malarskie. 

Jeszcze bardziej je rozwinie w klasztorze 

klarysek w Ferrarze, do którego wstąpiła 

mając 28 lat. W zakonie chętnie pełniła 

najniższe posługi. Wyróżniała się gorliwo-

ścią, czystością wiary, ascetycznym try-

bem życia, pokorą, duchem modlitwy i 

pokuty. Jej postawa sprawiła, że została 

mistrzynią nowicjatu, a następnie przeło-

żoną nowego klasztoru, ufundowanego w 

Bolonii. Potrafiła obudzić prawdziwy entu-

zjazm sióstr w służbie Bogu i pragnienie 

duchowego wzrostu. Pod koniec życia 

przyszło jej zmierzyć się z bolesną choro-

bą. 

 

 

Papież zwrócił uwagę na liczne próby, 

które musiała przejść św. Katarzyna. Wią-

zały się one z konfliktem wewnątrz wspól-

http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=7010&tp=newsy
http://www.gdynia.franciszkanie.pl/2010/12/wigilia-dla-osob-bezdomnych-i-ubogich/
http://www.dominikanie.pl/
http://www.michalici.pl/
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noty zakonnej, który doprowadził do jej 

rozbicia na dwie grupy: jedną, która wraz z 

przełożoną obrała duchowość augustiań-

ską, oraz drugą, która wraz ze św. Kata-

rzyną opowiedziała się za szkołą francisz-

kańską. Wybór ten był trudny, ale dzięki 

niemu mogła ona korzystać w przyszłości z 

pomocy i nauczania św. Bernardyna ze 

Sieny - zauważył Papież. 

„Drodzy przyjaciele, życie i słowa św. 

Katarzyny Bolońskiej są dla nas zachętą, 

abyśmy zawsze poddawali się kierownic-

twu Boga, codziennie pełnili Jego wolę, 

nawet jeśli często nie jest ona zgodna z 

naszymi planami - powiedział Benedykt 

XVI. - Zachęca nas ona również, byśmy 

ufali Opatrzności, która nigdy nas nie 

opuszcza. Św. Katarzyna tak jak my do-

świadczała pokus, zmagała się z niedo-

wiarstwem i zmysłowością, przechodziła 

przez trudne walki duchowe. Czuła się 

opuszczona przez Boga, przeżywała 

ciemną noc wiary. Ale we wszystkich tych 

sytuacjach zawsze podtrzymywała ją ręka 

Boga, nigdy jej nie opuściła. I trzymając 

swoją dłoń w dłoni Boga, potrafiła znaleźć 

właściwą drogę. Dziś mówi więc również 

nam: odwagi, także pośrodku nocy i licz-

nych wątpliwości, które mogą się zdarzyć, 

nie puszczaj się nigdy ręki Boga, trzymaj 

swoją dłoń w Jego dłoni, wierz w Jego 

dobroć, a znajdziesz właściwą drogę!" - 

zachęcał Ojciec Święty. Za: Radio waty-

kańskie 

Spotkanie Taize w Rotterdamie 

zakończone – za roki Berlin! 

 

W Rotterdamie dobiegło końca 33. Euro-

pejskie Spotkanie Młodych. 30 tys. osób 

trwało na modlitwie w intencji pokoju na 

świecie. Wczoraj wieczorem natomiast 

przełożony Wspólnoty z Taizé poinformo-

wał, że w przyszłym roku etapem piel-

grzymki zaufania przez ziemię będzie 

Berlin.  

 

 

Najpierw w czasie Wielkiego Tygodnia i 

Wielkanocy bracia z Taizé oraz młodzi 

udadzą się do Moskwy, by przeżywać 

święta Zmartwychwstania Pańskiego z 

Kościołem prawosławnym. Br. Alois, prze-

or Taizé, 30 grudnia wieczorem poinfor-

mował młodych, że przyszłoroczne spo-

tkanie europejskie odbędzie się w Berlinie.  

 

„Za rok, od 28 grudnia 2011 r. do 1 stycz-

nia 2012, odbędzie się następne spotkanie 

europejskie. Będzie ono w mieście, w 

którym jeszcze nigdy nie było takiego 

spotkania, a młodzi ludzie czekają tam na 

nas już od dawna. Zostaliśmy zaproszeni 

do Niemiec przez wszystkie Kościoły 

(oklaski). Zostaliśmy zaproszeni do Nie-

miec przez wszystkie Kościoły i przez 

burmistrza Berlina” – mówił br. Alois.  

Prócz tego braci zaproszono, by przygoto-

wali międzynarodowe spotkanie w jednym 

z krajów afrykańskich. Od 14 do 18 listo-

pada 2012 r. chrześcijanie z Rwandy będą 

gościć zarówno braci jak i młodzież w 

mieście Kigali.         Za: Radio watykańskie 

Chiński salezjanin sekretarzem 

Kongregacji Ewangelizacji Narodów 

 

Ojciec Święty mianował Sekretarzem 

Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów ks. 

Savio Hon Tai-Fai, salezjanina, profesora 

teologii w Seminarium w Hongkongu, 

członka Międzynarodowej Komisji Teolo-

gicznej i profesora zwyczajnego Papieskiej 

Akademii Teologicznej, nadając mu god-

ność Arcybiskupa ze stolicą tytularną Sila. 

   

Ks. Savio Hon Tai-Fai, urodzony w Hong-

kongu w 1950 r., złożył pierwsze śluby 

zakonne w dniu 15 sierpnia 1969 r., a 

wieczyste - 15 sierpnia 1975 r. Święcenia 

kapłańskie przyjął 17 lipca 1982 r. w 

Hongkongu. 

 

Zrobił bakalaureat z filozofii na Uniwersy-

tecie w Londynie, a doktorat z teologii - na 

Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w 

Rzymie. Wśród funkcji, które piastował, 

znajduje się funkcja sekretarza inspekto-

rialnego, delegata inspektorialnego ds. 

komunikacji społecznej, moderatora i 

kierownika większości kapituł inspektorial-

nych, wikariusza inspektorialnego, inspek-

tora, delegata na Kapituły Generalne oraz 

Moderatora Kapituły Generalnej w 2002 r. 

 

Nauczał w wielu seminariach w Chinach, 

ma na swoim koncie wiele publikacji, 

zwłaszcza z teologii. Oprócz tego był od-

powiedzialnym za chińskie tłumaczenie 

Katechizmu Kościoła Katolickiego  

Za: www.infoans.org 

 

Kamerun; u Marianów pierwsze w 

historii święcania Afrykańczyka 

Wydarzenie święceń prezbiteratu Yves'a 

Oumarou MIC, które miało miejsce 18 

grudnia 2010 roku w Sanktuarium Bożego 

Miłosierdzia w Atoku, było dla nas mocnym 

znakiem w realizacji misyjnego posłania 

naszego Zgromadzenia dla Kościoła na 

czarnym lądzie. Umieszczamy je w historii 

26 lat obecności marianów w Rwandzie i 

11 lat posługi marianów dla Kościoła mi-

syjnego w Kamerunie. (…) 

 

Możemy także śmiało powiedzieć, że Yves 

Oumarou wzrastał do kapłaństwa w atmos-

ferze beatyfikacji naszego Założyciela ojca 

Stanisława, Papczyńskiego, bo był formo-

wany, kiedy przygotowywaliśmy beatyfika-

cję, uczestniczył w niej osobiście, a potem 

jako dziękczynienie dzielił się z tutejszymi 

wiernymi swoim świadectwem, które wy-

warło w jego sercu jak sam wspominał, 

radość z przynależenia do maryjnego 

Zgromadzenia. (…) Za: www.marianie.pl  

Nowe centrum duchowości kapu-

cynów w Jerozolimie 

W Jerozolimie bracia kapucyni otworzyli w 

tym roku centrum duchowości i religijnej 

formacji świeckich, w odrestaurowanych 

budynkach z lat trzydziestych, które zosta-

ły zwrócone zakonowi przez rząd Izraela. 

"Ja jestem światłością świata" (J 8,12) - to 

motto centrum, które będzie przyjmowało 

zakonników, pragnących studiować w 

Instytucie Biblijnym, odbyć kursy formacji 

biblijnej czy uczestniczyć w rekolekcjach. 

Centrum ma być również otwarte dla zor-

ganizowanych grup lub indywidualnych 

pielgrzymów. 

 

Teren z budynkami, w których rozpoczęło 

działalność centrum należy do zakonu 

kapucynów* od 1930 roku i jest położony 

poza murami Starego Miasta, w żydow-

skiej dzielnicy Jerozolimy. W 1933 roku 

zarząd generalny zakonu podjął decyzję o 

budowie domu w Jerozolimie. Miał służyć 

młodym braciom, którzy chcieli studiować 

nauki biblijne, a także przybywającym z 

pielgrzymką do miejsc świętych. 

 

Po drugiej wojnie światowej (1948 rok) 

nieruchomości zostały przejęte przez 

władze Izraela, które większą część bu-

dynków przeznaczyły na szpital psychia-

tryczny. Rozpoczęte w 1990 roku starania 

o odzyskanie własności i wykorzystanie 

budynków dla celów religijnych zostały 

zakończone powodzeniem. Po długim 

procesie prawnym rząd Izraela opuścił 

posiadłość kapucynów, zwracając ją cał-

kowicie zakonowi po około sześćdziesięciu 

latach. Działka i klasztor położone są w 

strategicznym punkcie miasta, około 15 

minut drogi od Starego Miasta. 

 

 

 

W uroczystej inauguracji we wrześniu br. 

oprócz patriarchy Jerozolimy bp. Fouada 

Twala wzięli udział między innymi nuncjusz 

apostolski w Izraelu bp Antonio Franco, 

kustosz Ziemi Świętej o. Pierbattista Piz-

zaballa OFM, generał kapucynów o. Mauro 

Jöhri oraz wielu zaproszonych gości. 

 

"W Jerozolimie możemy naliczyć setki 

zgromadzeń zakonnych, z których 14 to 

wspólnoty kontemplacyjne. To siła i bogac-

http://www.infoans.org/1.asp?Lingua=6&sez=1&sotsez=13&doc=5952
http://www.marianie.pl/
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two łacińskiego Kościoła katolickiego. Dziś 

otwieramy nowe centrum duchowości, 

które dzięki woli Bożej i naszym kochanym 

braciom kapucynom stanie się takim świa-

tłem. Prawdziwy chrześcijanie mają wpływ 

na świat wokół nich i 'odbijają' światło 

Pana" - powiedział patriarcha podczas 

otwarcia centrum. Podczas ceremonii 

inauguracji w ogrodzie zostało zasadzo-

nych 10 drzew oliwnych jako wyraz 

wdzięczności wobec osób, których ofiar-

ność i pasja przyczyniły się do powstania 

centrum oraz na znak nadziei owocnych lat 

działania na rzecz lokalnej wspólnoty oraz 

duszpasterzy i wiernych z całego świata. 

W centrum i jednocześnie nowym klaszto-

rze ma powstać wspólnota 15 braci oraz 

pomieszczenia dla około sześćdziesięciu 

gości, czyli dom pielgrzyma dla przybywa-

jących do Ziemi Świętej oraz dla kursów 

formacji zakonnej. Prowadzenie domu 

powierzono zostało weneckiej prowincji 

kapucynów. Zakonnicy tak określili cel i 

funkcje domu: "Dom ma stanowić ważne 

miejsce chrześcijańskiej, franciszkańskiej i 

kapucyńskiej obecności w Jerozolimie, w 

duchu ekumenizmu i służby dla miejsco-

wego Kościoła, zgodnie z właściwym nam 

charyzmatem". 

 

Adres klasztoru: Franciscan Capuchin 

Friary, 18 Disraeli Street - Talbiye, 92222 

Jerusalem - Israel,  

e-mail framcap@netvision.net.il 

 Za: www.franciszkanie.pl  

  

   

  Witryna tygodnia 

 

 

  

„Rodzina Odkupiciela” 

 czasopismo redemptorystów z Tuchowa 

 

Ukazał się nowy numer czasopisma 

„Rodzina Odkupiciela”, wydawanego przez 

WSD Redemptorystów. Pragniemy w nim 

zaprosić Cię, drogi Czytelniku, do zatrzy-

mania się nad wieloma zagadnieniami 

związanymi z Maryją, Matką Jezusa, którą 

czcimy jako Matkę Nieustającej Pomocy. 

 

W temat ten wprowadza nas roz-

ważanie słowa Bożego oraz poznanie 

sensu i przesłania ikon. Będziemy również 

mogli pochylić się nad historią nabożeń-

stwa Nieustannej Nowenny w naszej oj-

czyźnie oraz w egzotycznym dla nas kraju, 

jakim jest Brazylia. Ufamy, że w łatwy i 

przystępny sposób pomożemy Ci poznać i 

zrozumieć niełatwe zagadnienia dotyczące 

mariologii oraz zaznajomić się z historią 

ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy za 

pomocą komiksu. 

 

 

Podzielimy się również wrażeniami 

ze wspólnotowej pielgrzymki naszego 

seminarium do francuskich sanktuariów 

oraz tym, co wydarzyło się w ostatnim 

czasie w świecie redemptorystów i w na-

szym seminarium. Mamy nadzieję, że 

lektura tego numeru będzie dla Ciebie 

owocna. 

 

Jeżeli nie miałeś jeszcze okazji zapoznać 

się z naszym czasopismem, zachęcamy 

Cię do zamówienia pojedynczego egzem-

plarza lub jego prenumeraty. Wszelkich 

informacji na ten temat udzielamy pod 

naszym adresem elektronicznym: 

rodzina@redemptor.pl lub tradycyjnym: 

Rodzina Odkupiciela, ul. Wysoka 1, 33-170 

Tuchów  

   

     

  Refleksja tygodnia 

 

 

Rok 2010 w Kościele 

rozmowa z ks. Dariuszem Kowalczykiem SJ 

 

Ostatni dzień roku to czas podsumowań. 

Wszyscy czynią jakieś zestawienia wyda-

rzeń kończącego się 2010 roku. Moim 

gościem jest ks. Dariusz Kowalczyk, jezu-

ita, teolog, wykładowca Papieskiego Uni-

wersytetu Gregoriańskiego, stały felietoni-

sta Radia Watykańskiego. Jak można 

podsumować wydarzenia mijającego roku 

z perspektywy Rzymu, Watykanu i działal-

ności Ojca Świętego? Rok ten zaczął się 

dość dramatycznym zakończeniem Roku 

Kapłańskiego...  

 

Dariusz Kowalczyk SJ: Tak, ale najpierw 

chciałbym zwrócić uwagę na to, co powie-

dział w swej ostatniej książce Benedykt 

XVI: Kościół nie jest jakimś przedsiębior-

stwem nastawionym na sprzedaż towaru, 

na sukces, ale jest właśnie Kościołem, 

czyli wspólnotą, w której szuka się i znaj-

duje Pana Boga. W związku z tym to, co 

najważniejsze w Kościele, często jest 

niewidzialne, nienagłośnione. To jest 

wspólne szukanie i znajdowanie Boga w 

modlitwie, w liturgii, we wspólnocie, w 

różnego rodzaju dziełach. O takich szcze-

gółowych wydarzeniach warto jednak 

rozmawiać, bo one są jakimś punktem 

odniesienia dla ogólniejszej refleksji o 

Kościele. I tak rzeczywiście dużo w tym 

roku dyskutowano o kapłaństwie, bo za-

kończył się Rok Kapłański. To była okazja, 

by świętować ten wielki dar, jakim jest 

kapłaństwo dla Kościoła. Ale zarazem 

dobrze się stało, że to świętowanie nie 

było jakimś triumfalizmem. To był bowiem 

też czas pokuty, gdyż kapłani zostali skon-

frontowani, wraz z całym Kościołem, ze 

strasznym grzechem pedofilii niektórych 

duchownych. Benedykt XVI wielokrotnie i 

na różne sposoby reagował na grzech 

pedofilii księży. Jednym z mocniejszych 

akcentów był jego list do katolików w Irlan-

dii, w którym znajdujemy bardzo mocne 

słowa. Myślę, że ten dokument jest jednym 

z mocniejszych takich listów w ogóle w 

historii Kościoła napisanych do jakiegoś 

Kościoła lokalnego. Czytamy tam: „Zdra-

http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=7010&tp=newsy
mailto:rodzina@redemptor.pl
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dziliście zaufanie, jakie pokładali w was 

młodzi niewinni ludzie oraz ich rodzice. 

Musicie za to odpowiedzieć przed Bogiem 

Wszechmogącym, a także przed odpo-

wiednio do tego ustanowionymi sądami. 

Okryliście wstydem i hańbą waszych 

współbraci”. Rzeczywiście wielu kapłanów, 

również tych najlepszych, czuło się okry-

tych wstydem. Sądzę, że z tego wstydu 

zrodziło się bardzo wielkie pragnienie 

odnowy, pragnienie nawrócenia, bycia 

dobrymi, autentycznymi kapłanami. Po-

wiedziałbym tak: zakończenie Roku Ka-

płańskiego i skandal pedofilii, to z jednej 

strony spojrzenie na grzechy niektórych 

księży, które pozostają bolesną raną na 

ciele Kościoła. Z drugiej strony chodzi o 

uświadomienie sobie, że Kościół potrzebu-

je dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek auten-

tycznych, dobrych kapłanów i miejmy 

nadzieję, że tacy będą wyświęcani i że nie 

zabraknie dobrych kandydatów do kapłań-

stwa. 

 

 

- W drugiej połowie roku takim mocnym 

wydarzeniem był Synod Biskupów i 

jego sesja specjalna dla Bliskiego 

Wschodu. Tutaj pojawiły się akcenty, 

zresztą przez cały rok się pojawiały, 

dotyczące wolności religijnej w świecie 

i prześladowania wyznawców Chrystu-

sa.  

 

Dariusz Kowalczyk SJ: rzeczywiście synod 

dla Kościołów Bliskiego Wschodu, można 

powiedzieć, był synodem Kościołów prze-

śladowanych i to głównie przez fundamen-

talistów islamskich. Temat prześladowań 

przewijał się, bo nie mogło być inaczej, 

przez całe obrady tegoż synodu. Smuci 

fakt, że niektórzy przedstawiciele islamu, 

choć z pewnymi wyjątkami, próbowali 

zaprzeczać oczywistym faktom i przeko-

nywać, że chrześcijanie mają się świetnie 

w tamtych krajach. Ale tak nie jest. Jesz-

cze bardziej dziwi to, że świat, w tym świat 

medialny, jakby się przyzwyczaił do prze-

śladowań chrześcijan. Przecież w minio-

nym roku właściwie w każdym miesiącu 

słyszeliśmy o jakichś wybuchach, morder-

stwach, o zbrodniach wymierzonych we 

wspólnoty chrześcijan. I o tym się trochę 

mówiło, było nieco informacji, ale mam 

wrażenie, że jednak świat nie protestował 

zbyt głośno i dobitnie, i że te kolejne mordy 

na chrześcijanach nie robią takiego rozgło-

su, jaki powinny. Dlatego Benedykt XVI w 

swoim ostatnim orędziu na Światowy 

Dzień Pokoju mówi o tym bardzo wyraźnie 

zaznaczając, że trzeba wołać do wszyst-

kich, na których spoczywa odpowiedzial-

ność polityczna lub religijna, aby po-

wstrzymali chrystianofobię. O ile się nie 

mylę, to chyba po raz pierwszy w oficjal-

nym wystąpieniu Papież używa słowa 

chrystianofobia. To znaczy, że również w 

opinii Ojca Świętego mamy do czynienia z 

zaprogramowaną falą nienawiści do wie-

rzących w Chrystusa 

... 

- ...a jak zaznacza rzecznik Stolicy Apo-

stolskiej, to prześladowanie, niechęć, 

czy wręcz fobia wobec wyznawców 

Chrystusa dotyczy nie tylko Bliskiego 

Wschodu i krajów muzułmańskich.  

 

Dariusz Kowalczyk SJ: Tak. Przecież nie 

brakuje napaści w krajach afrykańskich. 

Chociażby w Nigerii i w niektórych krajach 

Azji. Możemy się jedynie pocieszać, że jak 

powiedział to już wiele wieków temu Tertu-

lian, „krew męczenników posiewem chrze-

ścijan”. 

 

- Ten miniony rok był też znamienny z 

innego powodu. Obfitował w podróże 

papieskie. Sam Ojciec Święty nazwał 

siebie, chyba po raz pierwszy, piel-

grzymem. Uczynił to oficjalnie w liście 

skierowanym do duszpasterzy piel-

grzymek i sanktuariów. Przypomniał w 

nim znaczenie jednego z elementów 

swojego herbu papieskiego, muszlę 

pielgrzyma. Warto zwrócić na to uwagę, 

bo sporo rozgłosu zrobiły te wizyty. 

  

Dariusz Kowalczyk SJ: Niektórzy narzekali, 

że ten Papież nie jeździ tak często, jak 

„nasz” Papież, Jan Paweł II. Jeśli weź-

miemy pod uwagę wiek Benedykta XVI, to 

pięć zagranicznych wizyt apostolskich to 

wcale nie jest mało. Malta, Portugalia, 

Cypr, Wielka Brytania i Hiszpania. Pod-

czas tych pielgrzymek Benedykt XVI zwra-

cał uwagę na dwie główne sprawy. Pierw-

sza to jest wierność chrześcijańskim ko-

rzeniom Europy i związana z tym potrzeba 

tak zwanej nowej ewangelizacji. Przypo-

mnijmy, że powstała nawet specjalna 

dykasteria do spraw nowej ewangelizacji. 

Druga kwestia to obrona rodziny katolic-

kiej. Myślę, że często dyskutując o Koście-

le, o jego problemach zapomina się o tym, 

że tak naprawdę Kościół jest słaby słabo-

ścią rodziny i ewentualnie silny siłą rodziny 

katolickiej. Przecież to w rodzinie wszystko 

się zaczyna; tam rodzą się powołania i tam 

wychowuje się przyszłe pokolenia ludzi 

wierzących. Z tych różnych wizyt apostol-

skich najważniejszą była podróż Papieża 

do Wielkiej Brytanii. Sądzę, że to był 

przede wszystkim osobisty sukces Bene-

dykta XVI, którego po prostu ludzie polubi-

li. Budowano taki obraz „Papieża pancer-

nego”, dogmatyka zakutego w jakichś 

schematach i nieprzystępnego. Tymcza-

sem Papież od początku tej wizyty zapre-

zentował się takim, jaki jest, czyli ciepły, 

troszeczkę nieśmiały, ale myślę, że tym 

właśnie ujął tych, z którymi rozmawiał i 

którzy śledzili jego wizytę w telewizji czy w 

internecie. Podczas wizyty w Wielkiej 

Brytanii Papież bardzo mocno i celnie 

domagał się obecności religii w życiu pu-

blicznym, co jest istotne w obliczu szerzą-

cej się ideologii laickiego państwa, które 

nie jest ani wcale bardziej tolerancyjne, ani 

bardziej demokratyczne, gdyż chce narzu-

cać laickie dogmaty i czyni z laicyzmu 

swoistą religię. 

 

- Dodajmy, że wpisuje się to w ten obraz 

prześladowania chrześcijaństwa. Na 

Zachodzie nie ma to takiego krwawego 

oblicza, ale pewien rodzaj dyskrymina-

cji z pewnością da się wyróżnić. 

  

Dariusz Kowalczyk SJ: Rzeczywiście 

spycha się z przestrzeni publicznej różne-

go rodzaju instytucje chrześcijańskie w 

imię tej ideologii, czy jak to mówię, zamor-

dyzmu laickiego. W kontekście papieskiej 

wizyty w Wielkiej Brytanii warto zwrócić 

uwagę jeszcze na jeden wątek. Mianowicie 

na to, że Papież zaprezentował się jako 

obrońca rozumu. Racjonalnie, logicznie 

pokazywał w swoich przemówieniach 

podstawowe zasady moralne, bez których 

nie można zbudować demokratycznego 

społeczeństwa. I to nie jest kwestia jakiejś 

pragmatycznej ideologii czy mody, ale to 

jest kwestia rozumu, że ludzie powinni i 

mogą dojść do pewnych podstawowych 

zasad na drodze rozumowej. Papież z 

jednej strony jest obrońcą wiary, ale para-

doksalnie jest też obrońcą rozumu. 

 

- To ważne, bo często dzisiaj ta laicy-

styczna ideologia spycha religię do 

sfery pozarozumowej, a-racjonalnej. 

Wyrazem tej racji są również opracowa-

nia, dokumenty, publikacje. Tych też nie 

brakowało w minionym roku w Koście-

le.  

 

Dariusz Kowalczyk SJ: Rzeczywiście 

Stolica Apostolska publikuje wiele różnych 

dokumentów. Chciałbym zwrócić uwagę w 

szczególności na adhortację apostolską 

Verbum Domini, która jest owocem prac 

synodu, jaki odbył się w 2008 r. na temat 

Biblii. Verbum Domini to jest bardzo dobry 

dokument, nie tylko dla teologów, chociaż 

też dla nich, ale jak sądzę użyteczny rów-

nież dla takiej normalnej, codziennej pracy 

duszpasterskiej na różnych poziomach, w 

różnych środowiskach, ponieważ czytanie, 

medytowanie, powrót do Biblii to jest wa-

runek każdej odnowy Kościoła. 

 

- Jest i druga publikacja...  

 

Dariusz Kowalczyk SJ: Nie można nie 

zauważyć publikacji książki, wywiadu-rzeki 

Benedykta XVI z niemieckim dziennika-

rzem Peterem Seewaldem. Ta książka jest 

świetna. Ja właśnie skończyłem ją czytać 

po włosku. Szkoda, że nie ukazała się 

jeszcze w języku polskim, ale to nieba-

wem. Bardzo przykro, że tuż przed publi-

kacją tej książki świat medialny skompro-

mitował się po prostu koncentrując się na 

sprawie prezerwatywy, zresztą nie rozu-

miejąc zupełnie tego, co Papież rzeczywi-

ście powiedział, tworząc jakiś hałas me-

dialny, jedną wielką manipulację. Ta książ-

ka Ojca Świętego moim zdaniem jest 

miejscami wręcz urocza, widać w niej 

osobowość Benedykta XVI, a miejscami 

jest po prostu prorocza. Papież w dosyć 

mocnych słowach daje wyraz przekonaniu, 

że świat znajduje się na rozdrożu, w bar-

dzo ważnym momencie i przyszłość świata 

zależy, zdaniem Ojca Świętego, od tego 

czy ludzie przyznają Bogu pierwszeństwo, 

czy zwrócą się do Boga, czy też nie. Jeśli 

nie, ze światem może być źle. Co ważne, 

książka ta jest napisana prostym językiem, 

ale bardzo głębokim zarazem. To powinno 

być wydarzenie. Rozm. T.Cieślak SJ, rv 

 

Za: Radio Watykańskie 

 

http://www.radiovaticana.org/pol/articolo.asp?c=450968
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Odeszli do Pana 

 

 

ŚP. O. Fabian Stefan Piętka (1934-2010) OFMConv  

 

Pogrzeb ŚP. O. Fabiana Piętki zmarłego 

27 grudnia 2010 r. w wieku 76 lat, który w 

latach 1989-1992 był przełożonym Prowin-

cji Matki Bożej Niepoaklanej Zakonu fran-

ciszkanów (OFMConv), odbył się 30 grud-

nia 2010 r. (czwartek) o godz. 12.00 w 

Łodzi-Łagiewnikach (około godz. 10.30 

przywiezienie trumny z ciałem, modlitwy i 

pożegnanie) 

 

Ojciec Fabian Stefan Piętka, franciszkanin, 

profes wieczysty i kapłan Prowincji Matki 

Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniej-

szych Konwentualnych, były prowincjał, 

jubilat w zakonie, zmarł 27 grudnia 2010 r., 

w Łodzi, przeżywszy 76 lat, w tym 58 w 

zakonie, a 49 w kapłaństwie. 

 

 Stefan Piętka uro-

dził się 15 września 

1934 r., w Piętkach-

Basiach (woj. Bia-

łostockie), w zuboża-

łej, utrzymującej się 

z pracy na roli 

rodzinie szlache-

ckiej, jako jedno z 

siedmiorga dzieci 

Franciszka i Anny z Wojnów. Dnia 1 listo-

pada 1934 r., w kościele parafialnym pw. 

Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej 

w Klukowie (diec. łomżyńska), na prośbę 

rodziców i chrzestnych – Józefa Piętki i 

Amelii Wojnówny – ks. Kazimierz Stani-

szewski udzielił Stefanowi sakramentu 

chrztu świętego. Odebrane w domu ro-

dzinnym wychowanie sam Stefan określał 

jako religijne i patriotyczne. W trudnym 

czasie drugiej wojny światowej i stalinizmu 

zdobył wykształcenie na poziomie podsta-

wowym i średnim. W latach 1939-1941, 

zgodnie z układem Ribbentrop-Mołotow, 

Piętki-Basie znajdowały się pod okupacją 

rosyjską. W roku 1941 rodzina Piętków, 

jako kułacka, została przeznaczona do 

deportacji na Syberię. Uniknęła tragiczne-

go losu, spędzając noce w specjalnej, 

podziemnej kryjówce. Już pod okupacją 

niemiecką Stefan został uczestnikiem 

tajnego nauczania, organizowanego przez 

Armię Krajową. Po wojnie kontynuował 

edukację, kończąc w 1950 r. siedmiokla-

sową szkołę podstawową w Wojnach-

Krupach. W latach 1950-1952 pobierał 

nauki w Małym Seminarium w Niepokala-

nowie. W 1952 r., po rozwiązaniu szkoły 

przez władze państwowe, odbył w Łodzi-

Łagiewnikach, pod kierunkiem o. Augusta 

Rosińskiego, roczny nowicjat, zwieńczony 

31 sierpnia 1953 r. złożeniem ślubów 

czasowych. Dwie brakujące klasy licealne 

kończył – już jako zakonnik, brat Fabian – 

w tajnych szkołach klasztornych, w Niepo-

kalanowie (1953/54) i Gnieźnie (1954/55). 

W 1956 r., po złagodzeniu prześladowań 

Kościoła, złożył państwowy egzamin doj-

rzałości. Przygotowując się do święceń 

kapłańskich, studiował filozofię w Gnieźnie 

(1955-1957), a teologię w Krakowie (1957-

1961), gdzie 4 października 1957 r. złożył 

śluby wieczyste, w 1960 r. przyjął z rąk bp. 

Karola Wojtyły święcenia diakonatu, zaś 

15 czerwca 1961 r. przyjął z rąk bp. Julia-

na Groblickiego święcenia prezbiteratu. 

Jako kleryk był wybierany na dziekana i 

wicedziekana. W latach 1961-1965 stu-

diował filozofię na Katolickim Uniwersyte-

cie Lubelskim, uzyskując 6 sierpnia 1965 r. 

tytuł zawodowy magistra i tytuł licencjata 

nauk kościelnych, na podstawie rozprawy 

zatytułowanej Podziały i dystynkcje w 

metafizyce tomistycznej, przygotowanej 

pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Ka-

mińskiego. 

 

Prosząc o przyjęcie do zakonu, młody 

Stefan Piętka napisał 10 lipca 1952 r.: 

„pragnę, aby dalszy ciąg mego życiorysu 

był wspanialszym niż dotychczasowy, by 

zawierał dużo pracy i zasług na polu du-

chowym”. Wychowawcy zakonni mieli o 

nim przeważnie dobre zdanie: „zdolny, 

trochę pewny siebie, wesoły, we współży-

ciu dobry” (o. August Rosiński), „z obo-

wiązków swoich wywiązuje się doskonale, 

można zawsze na nim polegać, zdolny, 

pilny, pobożny bez przesady, we współży-

ciu dobry, zadowolony, może zbyt pewny 

siebie, rano nie może opanować senności” 

(o. Benedykt Rdzanek), „należy do klery-

ków zdolniejszych, nawet wybijających się 

w nauce, w życiu duchowym wygląda na 

jednostkę zwartą, rzeczową, jest jednym z 

zakonników bardziej wartościowych” (o. 

Ireneusz Żołnierczyk). Przez czterdzieści 

lat ojciec Fabian wykładał logikę, metodo-

logię nauk i teorię poznania w Wyższym 

Seminarium Duchownym Franciszkanów w 

Łodzi-Łagiewnikach (1965-1969), Krako-

wie (1969-1978) i ponownie Łagiewnikach 

(1978-2005). Prowadził też wykłady logiki i 

metodologii nauk w Wyższym Seminarium 

Duchownym Salezjanów w Łodzi i na 

Akademii Teologii Katolickiej. W latach 

1974-1977 pełnił funkcję asystenta prowin-

cjalnego i prowincjalnego prefekta studiów. 

Pełnił też funkcje: proboszcza w Łodzi-

Łagiewnikach (1978-1983), gwardiana i 

proboszcza w Kaliszu (1983-1986) i gwar-

diana w Niepokalanowie (1986-1989). Był 

delegatem na kapitułę generalną w Mek-

syku (1992) i w Asyżu (1995). 

 

30 czerwca 1989 r. Kapituła Prowincjalna 

wybrała o. Fabiana na asystenta prowin-

cjalnego, a 6 lipca 1989 r. powierzyła mu 

ponadto urząd gwardiana w Niepokalano-

wie. 7 grudnia 1989 r. Rada Prowincjalna 

wybrała o. Fabiana na urząd wikariusza 

prowincjalnego. Dwa dni później, 9 grudnia 

1989 r. Sekretariat Prymasa Polski ogłosił 

decyzję Ojca Świętego Jana Pawła II o 

mianowaniu Prowincjała, o. Błażeja Maria-

na Kruszyłowicza, biskupem. Tym samym 

o. Fabian przejął obowiązki prowincjała i 

pełnił je do 1992 r. 

 

Ojciec Fabian kierował Prowincją w latach 

transformacji ustrojowej, związanej z 

upadkiem PRL. W tym czasie miała miej-

sce beatyfikacja o. Rafała Chylińskiego (9 

czerwca 1991 r.) i ogólnoprowincjalne 

obchody pięćdziesięciolecia męczeńskiej 

śmierci o. Maksymiliana Kolbego. Prowin-

cja prowadziła 9 parafii, a 28 zakonników 

nauczało religii, którą w tym czasie przy-

wrócono szkołom. Ustanowiono klasztory 

w Iwieńcu, Porozowie i Holszanach (Biało-

ruś), oraz w Uelzen (Niemcy). Złożywszy w 

1992 r. urząd wikariusza prowincjalnego, 

o. Fabian osiadł w Łodzi-Łagiewnikach. W 

tamtejszym klasztorze św. Antoniego 

pełnił  funkcję wikariusza klasztornego i 

kronikarza, odpowiadał za prowadzenie 

kancelarii parafialnej, był niekwestionowa-

nym przywódcą bardzo żywotnego i sku-

tecznego Towarzystwa Przyjaciół Klaszto-

ru, a także wypełniał zwykłe obowiązki 

duszpasterskie. Do końca życia zachował 

energię, lotność umysłu, wybitną gościn-

ność i słynne poczucie humoru. Zmarł po 

kilku tygodniach bardzo ciężkiej choroby.    

o. Marcin Tkaczyk / o. Paweł Warchoł

 

ŚP Ks. Jan Karbasz (1936-2010) MIC  

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy i, że 23 

grudnia przed południem, w wieku 88 lat 

życia, w tym 70 w zakonie i 62 w kapłań-

stwie, zmarł ks. Jan Karbasz MIC, rezy-

dent domu zakonnego w Licheniu. Uroczy-

stości pogrzebowe odbyły się w poniedzia-

łek 27 grudnia 2010 r. w kościele parafial-

nym pw. św. Doroty w Licheniu Starym. 

Ks. Jan Karbasz urodził się 22 maja 1922 

roku w Samborze, na terenie dzisiejszej 

Ukrainy. Po ukończeniu szkoły podstawo-

wej w 1935 został juwenistą najpierw w 

Raśnie, a od stycznia 1936 w Warszawie 

na Bielanach, gdzie w 1939 r. ukończył 

gimnazjum księży marianów, po czym 
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wstąpił do nowicjatu i po jego ukończeniu 

15.08.1940 r. złożył pierwsze śluby zakon-

ne. W domu zakonnym na warszawskiej 

Pradze ukończył na kompletach dwie klasy 

licealne i w 1942 r. zdobył świadectwo 

dojrzałości. W latach 1942-1944 ukończył 

dwa lata studiów filozoficznych i w 1944 r. 

złożył profesję wieczystą. W latach 1944 - 

1946 ukończył dwa kursy teologii. Pozosta-

łe dwa lata teologii ukończył na Uniwersy-

tecie Angelicum w Rzymie, gdzie z rąk 

abpa Alojzego Traglii 21.02.1948 r. otrzy-

mał święcenia kapłańskie. 

 

 Po powrocie do Ojczyzny w pierwszych 

latach pełnił obowiązki wychowawcze: w 

latach 1948-1949 był wychowawcą w 

Kolegium na Bielanach, zaś w latach 1949-

1950 był prefektem i wykładowcą patrologii 

w naszym Instytucie Filozoficzno-

Teologicznym. Od roku 1950 był głównym 

wychowawcą i wicerektorem, a następnie 

rektorem Niższego Seminarium, uzupełnia-

jąc swoje wykształcenie w Sekcji Patrologii 

na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 

Warszawskiego. W latach 1952-1954 pełnił 

obowiązki prefekta kleryków oraz wykła-

dowcy, a po zdobyciu stopnia magistra 

rozpoczął kurs doktorancki. Po deportacji 

naszego seminarium z Bielan do Gietrz-

wałdu w latach 1954-1957 wykładał patro-

logię, teologię moralną i historię filozofii. 

  

W roku 1957 z polecenia przełożonych 

podjął pracę duszpasterską. Do roku 1963 

był proboszczem parafii Kiwity, Stoczek i 

Krekole na Warmii; w latach 1963-1969 

przełożonym domu zakonnego w Warsza-

wie na Marymoncie, w latach 1969-1981 

proboszczem parafii Matki Bożej z Lourdes 

w Warszawie na Pradze. W latach 1981-

1983 pracował w Sanktuarium NMP Li-

cheńskiej jako kaznodzieja, spowiednik, 

przewodnik po sanktuarium i kronikarz; w 

roku 1983 został skierowany do Sanktu-

arium Matki Bożej Pokoju w Stoczku 

Klasztornym jako duszpasterz i rekolekcjo-

nista. W latach 1984-1987 był probosz-

czem i przełożonym domu w Goźlinie, a 

następnie kustoszem grobu Ojca Założy-

ciela i rektorem kościoła Wieczerzy Pań-

skiej w Górze Kalwarii. 

 

 Od roku 1993 ponownie pełnił obowiązki 

spowiednika, kaznodziei i kronikarza w 

sanktuarium NMP Licheńskiej, gdzie w 

1998 r. obchodził Złoty Jubileusz kapłań-

stwa.                       Requiescat in pace!  

 

   Dariusz Mażewski MI sekretarz prowincji  

   Za: www.marianie.pl   

 

ŚP. Ks. Arkadiusz Dąbrowski (1935-2010) SDB  

 

21 grudnia 2010 r. - w 75 roku życia i 45 

kapłaństwa - odszedł do Pana ks. Arka-

diusz Dąbrowski SDB, salezjanin z t In-

spektorii pw. św. Wojciecha. 

   

Curriculum vitae: 

 

- Sempopol - 1965 /1967 - wikariusz. 

- Czerwińsk - 1967/1970 - wikariusz. 

- Lutomiersk - 1970/1971 - wikariusz. 

- Lipki Wielkie - 1971979 - wikariusz. 

- Stowięcino - 1979/1987 - administrator 

parafii. 

- Rumia, NMP Wspomożycielka - 

1987/1990 - administrator domu. 

- Rumia, Święty Krzyż - VI/VIII 1990 - 

administrator domu. 

- Chylice - 1990/1992 - kapelan sióstr 

urszulanek. 

 

 

- Słupsk - 1992/2000 - praca duszpaster-

ska. 

 - Piła, Święta Rodzina - 2000/2001 - praca 

duszpasterska. 

- Bygdoszcz, Święty Marek - 2001/2010 - 

kapelan szpitala. 

 

Pogrzeb odbył się w czwartek 23 grudnia 

w kościele św. Marka w Bydgoszczy na 

Fordonie. 

 

Polecajmy śp. ks. Arkadiusza Miłosierdziu 

Bożemu.                Za: www.salezjanie.pl  

.  

 

 

 

 

 

 

Od Redakcji www.zyciezakonne.pl  

 

 

Nowe możliwości pobierania informacji z www.zyciezakonne.pl  

  

Być może stali goście portalu internetowego www.zyciezakonne.pl korzystaja już z  zakładki pod tytułem "Wieści RSS". Chcemy jednak 

zachęcić innych do tego łatwego sposobu pobierania wiadomości z portalu internetowego KWPZM 

 

Jak działają kanały RSS? W uproszczeniu RSSem (a dokladniej: kanałem RSS) nazywamy plik w odpowiednim formacie, załączony do 

witryny internetowej i prezentujacy wybrane przez autora witryny treści - najczęsciej bieżące informacje, związane z tematyką strony. Aby 

odebrać informacje przesłane za pomocą technologii RSS należy użyć odpowiedniego programu, tzw. czytnika RSS. Informacje, które 

pojawiają się na stronie - w czasie rzeczywistym - pojawiają się również w wybranym przez czytelnika czytniku (w sieci jest dostępne wiele 

darmowych programów, które umożliwiają, np. umieszczanie wiadomości bezpośredni na pulpicie, na skrzynce poczty, czy na stworzonej 

przez siebie stronie internetowej. Mamy nadzieję, że nowa funkcjonalność okaże się przydatna i potrzebna przynajmniej dla niektórych 

spośród naszych stałych czytelników. Więcej o kanałach RSS, a także informacje o czytnikach kanałów można znaleźć na stronie 

www.rssy.pl.                  

 Redakcja www.zyciezakonne.pl

 

http://www.marianie.pl/index.php?page=nowosci&id=597
http://www.salezjanie.pl/
http://www.zyciezakonne.pl/
http://www.zyciezakonne.pl/
http://www.zyciezakonne.pl/
http://www.rssy.pl/
http://www.zyciezakonne.pl/

