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Chrystus nasze Życie 

i Zmartwychwstanie wyszedł 

z grobu jako Zwycięzca 
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Składamy sobie życzenia, 

by to zwycięstwo Chrystusa 

objęło całe nasze życie, 

przyniosło pokój, radość 

serca i wyzwoliło świat cały 

z  cywilizacji śmierci 

 

                         Redakcja 
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Wiadomość tygodnia 
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W dniach 12 – 14, w Warszawie, w bu-

dynku Sekretariatu KEP, odbyło się 123 

Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych 

Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń  

Zakonnych w Polsce. W czasie Zebrania 

zostało przedstawione sprawozdanie z 

pracy obecnej Konsulty za lata 2008-2011 

oraz z pracy dziewięciu Komisji istnieją-

cych przy Konferencji.  W części forma-

cyjnej – s. E. Klich, urszulanka Unii Rzym-

skiej, poprowadziła refleksję nad adhorta-

cją apostolską Verbum Domini. 

 

Zebranie Plenarne rozpoczął J. E. Ks. Abp 

Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w 

Polsce. 

 

W trakcie obrad, 13 kwietnia 2011 r. do-

konano wyboru nowych władz Konferencji 

na lata 2011-2014. Przewodniczącą zosta-

ła m. Leticja Niemczura (na zdjęciu), 

przełożona generalna Sióstr Józefitek 

(Kraków).  

 

 

 

Dokonano także wyboru Konsulty 

KWPŻZZ.  Wiceprzewodniczącą została - 

m. Danuta Wróbel, przełożona generalna 

Sióstr Służek NMPNP z Mariówki. Pozo-

stałymi członkiniami Konsulty są: m. Mak-

symilla Pliszka, przełożona generalna 

Sióstr Służebniczek BDNP z Dębicy, s. 

Cecylia Falkowska, przełożona prowin-

cjalna Sióstr Elżbietanek, prowincji war-

szawskiej, m. Joanna Wiśniowska, przeło-

żona generalna Sióstr Serafitek (Kraków), 

m. Krzysztofa Babraj, przełożona general-

na Sióstr Albertynek (Kraków), m. Petra 

Kowalczyk, przełożona generalna Sióstr 

M.B.Miłosierdzia (Warszawa) i s. Teresa 

Czekała, przełożona prowincjalna Sióstr 

Salezjanek (Warszawa). 

   

Nowo wybrany Zarząd Konferencji obej-

muje urzędowania od dnia wyborów. m. 

Jolanta Olech rzecznik prasowy KWPŻZZ  

Za: www.zakony-zenskie.pl    

 

     

  Wiadomości krajowe 

 

Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii 

Zebrzydowskiej 

 

Scena wjazdu Jezusa na osiołku do Jero-

zolimy rozpoczęła w Niedzielę Palmową 

obchody Wielkiego Tygodnia w sanktu-

arium pasyjno-maryjnym w Kalwarii Ze-

brzydowskiej. Uroczystości, przeplatane 

kolejnymi scenami inscenizacji biblijnego 

dramatu, gromadzą co roku niezliczone 

rzesze wiernych. (…) Alumni bernardyń-

skiego seminarium, przewodnicy kalwaryj-

scy oraz pielgrzymi z różnych stron Polski 

kolejny raz odtworzyli dziś triumfalny 

„Wjazd Chrystusa na osiołku do Jerozoli-

my" oraz scenę „Wypędzenia przekup-

niów". 

 

 O. Damian Muskus OFM, kustosz kalwa-

ryjskiego sanktuarium, uważa, że jak co 

roku w ciągu trwania wielkotygodniowych 

uroczystości Kalwarię odwiedzą dziesiątki 

tysięcy pielgrzymów. „Od Niedzieli Palmo-

wej do Wielkiego Piątku, przez Kalwarię 

przejdzie blisko 150 tysięcy pielgrzymów z 

różnych stron Polski i Europy. Przybywają 

oni, aby na Dróżkach kalwaryjskich prze-

żywać okres szczególnego zamyślenia nad 

ceną naszego odkupienia" - podkreśla 

zakonnik. Zaznacza, że uczestnicy kalwa-

ryjskiego Misterium nie traktują przedsta-

wienia jako teatru, ale jako wielką modlitwę 

i nabożeństwo. (…) 

Tradycyjnie w obchodach Wielkiego Tygo-

dnia w sanktuarium kalwaryjskim wezmą 

udział biskupi krakowscy. W Wielki Piątek 

ok. godz. 8.00 przy kaplicy „u Piłata" do 

zgromadzonych pielgrzymów kazanie 

wygłosi metropolita krakowski kard. Stani-

sław Dziwisz. Natomiast liturgii Męki Pań-

skiej na zakończenie Misterium Pasyjnego 

przewodniczyć będzie bp Jan Szkodoń. 

Hierarcha odprawi również Mszę Rezurek-

cyjną w Niedzielę Zmartwychwstania Pań-

skiego.  

 

Kalwaryjskie Misterium Pasyjne, biorące 

swój początek w pierwszej połowie XVII w., 

po zreformowaniu go po II wojnie świato-

wej, gromadzi rzesze pielgrzymów i tury-

stów z kraju i z zagranicy. Misterium w 

Kalwarii jest odtwarzane każdego roku, w 

poszczególne dni Wielkiego Tygodnia. 

Odbywa się w plenerze na Dróżkach Kal-

waryjskich na przestrzeni około 6 kilome-

trów. Inscenizacja procesji palmowej, z 

modlitwami, śpiewami i dialogami, po raz 

pierwszy po II wojnie światowej została 

przedstawiona w kalwaryjskim sanktuarium 

w 1947 roku. Od tamtego czasu stała się 

ona nieodłączną częścią Chwalebnego 

Misterium Męki Pańskiej.  Za: www.deon.pl 

Nowohucka Droga Krzyżowa  

z Janem Pawłem II 

 

Piąta Droga Krzyżowa ulicami Nowej Huty 

wyruszyła w Niedzielę Palmową spod 

kościoła Księży Pallotynów na ul. Bulwa-

rowej i zakończyła się szczęśliwie w Opac-

twie Mogilskim. Po raz kolejny nieśliśmy 

Krzyż tutaj, wśród naszych domów i 

miejsc, w których żyjemy. Dotychczas 

modliliśmy się o beatyfikację Jana Pawła 

II. Teraz podziękowaliśmy ze uwieńczenie 

przeszło pięciu lat intensywnej pracy nad 

tym, aby wykrzyczane słowa ludu „Santo 

subito” wykonały się. Podczas Drogi Krzy-

żowej rozważane były słowa Jana Pawła II 

z jego ostatniej Drogi Krzyżowej w Kolo-

seum. Nabożeństwu patronował ksiądz 

Kardynał Stanisław Dziwisz. 

  

Pomysł na tę Drogę zrodził się równo pięć 

lat temu. Jednym z inicjatorów w był ksiądz 

Marcin Gontarz, Pallotyn, wtedy wikariusz 

w parafii MB Pocieszenia na ul. Bulwaro-

wej w Nowej Hucie. Nic by jednak nie 

zdziałał, gdyby nie prężnie działający przy 

parafii młodzi ludzie z oazy i grupy stu-

denckiej, którzy podrzucili pomysł, a póź-

niej zajęli się organizacją. Dzięki współpra-

cy z ojcami Cystersami i młodzieżą z para-

fii św. Bartłomieja w Mogile stworzyli 

pierwszą Drogę Krzyżową ulicami Nowej 

Huty. Był rok 2007. Spodziewali się około 

500 wiernych, na tyle też się przygotowali. 

http://www.zakony-zenskie.pl/
http://www.deon.pl/
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Jakim zaskoczeniem były wówczas te 2 

tysiące uczestników! 

 

Droga Krzyżowa ulicami Nowej Huty zy-

skała ogromne poparcie wśród mieszkań-

ców dzielnicy. Warto też podkreślić, że w 

organizację włączyło się wiele wspólnot i 

parafii nowohuckich. W tym roku Droga 

Krzyżowa wyruszyła już piąty raz. Więcej 

na: www.mogila.cystersi.pl  

   

Konferencja Prowincjałów Fran-

ciszkańskich w Nowym Mieście 

 

12 kwietnia w sanktuarium bł. Ojca Hono-

rata Koźmińskiego, kapucyna, w Nowym 

Mieście nad Pilicą odbyło się zwyczajne 

spotkanie Konferencji Prowincjałów Fran-

ciszkańskich (KPF). Ministrowie zapoznali 

się z dokumentem Lineamenta wydanym 

przez Stolicę Apostolską w związku ze 

zbliżającym się synodem (październik 

2012 r.) zatytułowanym: Nowa ewangeli-

zacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej.  

   

  

Poruszano również kwestie Instytutu Stu-

diów Franciszkańskich oraz brewiarza 

franciszkańskiego, zebrani wysłuchali 

relacji o pożarze i aktualnym stanie kościo-

ła i klasztoru w Alwernii, mówiono o roku 

kolbiańskim i zbliżającym się roku klariań-

skim. Jak zawsze, był to również dogodny 

czas do wymiany bieżących informacji 

pomiędzy prowincjałami, jak również bu-

dowania komunii we franciszkańskim 

świecie. Spotkaniu temu towarzyszyła 

modlitwa Liturgią Godzin oraz sprawowana 

wspólnie Eucharystia, której przewodniczył 

i wygłosił słowo gospodarz spotkania, br. 

Marek Przeczewski OFMCap. Sekretarz 

KPF - br. Paweł Teperski OFMCap 

50 tys. motocyklistów  

na Jasnej Górze 

 

Tego jeszcze nie było! Aż 50 tys. motocy-

klistów (dane na godz. 12.00, 17 kwietnia 

br.) przybyło na Jasną Górę na VIII Moto-

cyklowy Zlot Gwiaździsty im. ks. ułana 

Zdzisława Peszkowskiego. W Niedzielę 

Palmową, 17 kwietnia nastąpiło rozpoczę-

cie tegorocznego sezonu motocyklowego. 

przyjechałem, bo wierzę i kocham Polskę!  

   

„Wymiar historyczny, patriotyczny, wymiar 

nowej kultury uczestnictwa w ruchu dro-

gowym, ale także swoistej formy nowocze-

snej ewangelizacji - mówi o tegorocznym 

Zlocie Sławomir Maślikowski z Instytutu 

Pamięci Narodowej w Katowicach, współ-

organizator spotkania - Liczba uczestników 

Zlotu świadczy sama za siebie. Na pod-

stawie szacunków z lat ubiegłych możemy 

powiedzieć, iż jest to największe zgroma-

dzenie motocyklistów w Europie. Uczestni-

cy pochodzą z całej Polski. Formuła tzw. 

Rajdu Gwiaździstego na tym polega, że 

zawsze w trzecią niedzielę kwietnia w 

różnych miejscach kraju następuje start, i 

wszyscy spotykamy się na Jasnej Górze, u 

stóp Maryi, aby na rozpoczęcie sezonu 

powierzyć Jej swoje troski, problemy, aby 

w większym czy mniejszym stopniu dać 

takie świadectwo wiary, prawdy, no i miło-

ści do bliźniego. Wydaje się, że wszyscy 

motocykliści to jedna wielka wspólna ro-

dzina, a co za tym idzie, wszyscy jesteśmy 

odpowiedzialni i za uczestników ruchu 

drogowego, i za siebie".  

Od wczesnych godzin rannych w niedzielę, 

17 kwietnia, uczestnicy Zlotu gromadzili się 

na Górce Przeprośnej na obrzeżach mia-

sta Częstochowy. Wielu z motocyklistów 

przyjechało tam już w sobotę, a noc spę-

dziło w namiotach. Następnie motocykliści 

wyruszyli paradą na Jasną Górę. Dołączyli 

do nich pozostali, którzy zebrali się na 

Starym Rynku w Częstochowie(…) o. 

Stanisław Tomoń  Za: www.jasnagora.com  

 

Wielkie przygotowania u Pocieszy-

cieli z Getsemani 

 

Bracia Pocieszyciele z Getsemani 7 kwiet-

nia 2011 roku rozpoczęli święty czas rocz-

nych przygotowań do wielkiego Jubileuszu 

90 lat swojego istnienia w Kościele Po-

wszechnym. Dzień ten był czasem ducho-

wej łączności ze wszystkimi braćmi pracu-

jącymi w Polsce i poza granicami kraju. W 

Domu Prowincjalnym Zgromadzenia we 

Włocławku odbył się dzień skupienia, w 

którym wzięli udział wszyscy współbracia 

Polskiej Prowincji. Duchowym przewodni-

kiem był o. Michał Krysztofowicz CCG. W 

swoich rozważaniach pogłębił refleksję nad 

duchowością maryjną Ojca Założyciela 

Józefa Litomiskiego.  

   

Zakonodawca, będąc dojrzewającym 

młodzieńcem, długie chwile spędzał na 

osobistej modlitwie, pragnąc właściwie 

rozeznać w sobie głos powołania. Tradycją 

w rodzinie Litomiskich stały się pielgrzymki 

do Narodowego Sanktuarium Czech, gdzie 

cześć odbierała Maryja w obrazie starobo-

lesławskim. To właśnie tutaj, w domu Matki 

Bożej dojrzało powołanie młodego Józefa 

do służby kapłańskiej i zakonnej. Jako 

Założyciel nowego Zgromadzenia, 8 wrze-

śnia 1923r. sprowadził do Domu Macierzy-

stego w Wiedniu kopię ikony Maryi ze 

Starej Bolesławi. Uroczystością przewod-

niczył Nuncjusz Apostolski, arcybiskup 

Sibilia, który w obecności Ojca Józefa i 

licznie przybyłych wiernych, koronował 

wizerunek Maryi. (…) 

    

W czasie Eucharystii o. Maksymilian Puty-

ra CCG – delegat ojca generała, przekazał 

w jego imieniu Zgromadzeniu w Polsce 

kopię ikony Matki Bożej Starobolesław-

skiej. Jej poświęcenia dokonał ojciec pro-

wincjał, który wraz ze wszystkimi współ-

braćmi zawierzył Zgromadzenie macie-

rzyńskiej opiece Maryi.  

   

Wyjątkowy czas, który został zainauguro-

wany w obydwóch prowincjach ( polskiej i 

słowackiej ) ma przybliżyć braci pocieszy-

cieli do wielkich wydarzeń: 55 rocznicy 

narodzin dla nieba Ojca Założyciela oraz 

wielkiego uwielbienia i dziękczynienia 

Bogu za dar 90 lat erygowania Wspólnoty 

w Kościele Katolickim.  

O. Michał M. Krysztofowicz ccg  

 

Habilitacja O. Z. Sucheckiego na 

UKSW 

12 kwietnia, franciszkanin o. Zbigniew 

Suchecki OFMConv. przeprowadził prze-

wód habilitacyjny na Wydziale Prawa 

Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego, którego dziekanem 

jest ks. prof. Józef Wroceński SCJ. „Dziś 

pierwszy raz się zdarzyło, iż do habilitanta 

zwracaliśmy się per ojciec profesor. Gratu-

luję więc i tej nominacji, i tego dzisiejszego 

sukcesu. W myśl prawa polskiego staje się 

ojciec samodzielnym pracownikiem” – 

powiedział ks. Wroceński po przewodzie 

habilitacyjnym o. Zbigniewa, który  wcze-

śniej decyzją watykańskiej Kongregacji ds. 

Wychowania Katolickiego, otrzymał nomi-

nację na profesora zwyczajnego (profesor 

ordinarius) na Papieskim Wydziale Teolo-

gicznym Seraphicum  w Rzymie. 

  

 

 

W uroczystości uczestniczyli m.in. bp Artur 

Miziński z Lublina, bp Ryszard Kasyna z 

Gdańska, były rektor Papieskiego Kole-

gium Polskiego w Rzymie ks. prałat dr 

Marian Rola, wikariusz krakowskiej pro-

wincji franciszkanów, o. Paweł Dybka. 

 

O. Zbigniew Suchecki urodził się w 1960 

roku w Kamiennej Górze. W 1979 r. wstą-

pił do krakowskiej prowincji zakonu fran-

ciszkanów. Święcenia kapłańskie przyjął w 

1986 r. Jest konsultorem Kongregacji do 

Spraw Świętych i postulatorem w procesie 

beatyfikacyjnym kard. Stefana Wyszyń-

skiego oraz autorem licznych publikacji z 

zakresu prawa kanonicznego, m.in. wyda-

nych w Polsce książek: „Kościół a masone-

ria”, „Kremacja w kulturach świata” i naj-

nowszej pozycji „Pozbawienia i zakazy w 

Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.”.                       

Za: www..sercanie.pl  

 

Druga sesja Forum Społecznego 

Michała Archanioła 

 

We wtorek 12 kwietnia odbyła się druga 

sesja Forum Społecznego Michała Archa-

http://www.mogila.cystersi.pl/index.php
http://jasnagora.com/wydarzenie.php?ID=6451
http://www.franciszkanie-warszawa.pl/
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nioła. Spotkanie poświęcone było wyzna-

czeniu programu pracy Forum na rok 

2011. Profesorowie, działacze społeczni, 

dziennikarze, starsze pokolenie i młodsze, 

świeccy oraz duchowni zastanawiali się 

nad najważniejszymi problemami społecz-

nymi dla Kościoła oraz społeczeństwa w 

Polsce. 

   

W pierwszej części sesji ks. dr Józef Kloch 

zwrócił uwagę na coraz większą rolę inter-

netu w kreowaniu religijności – przede 

wszystkim ludzi młodych. Popularność 

portali społecznościowych, blogów, reko-

lekcji internetowych, e-cmentarzy rodzi 

pytanie, czy współczesna religijność nie 

zmierza w kierunku wirtualności. Rozwój 

internetu rodzi potrzebę zdiagnozowania i 

zbadania faktu internetowej religijności. 

Jaka jest jej jakość? Czy jest ona tylko 

substytutem spotkania z Bogiem, czy jest 

w stanie zastąpić tradycyjną religijność? 

Jaki jest realny wpływ treści religijnych 

czerpanych z internetu? Takie pytania oraz 

kierunki prac Forum zwrócił uwagę w ks. dr 

Józef Kloch.  

   

Ponadto za najważniejsze dla Kościoła w 

Polsce oraz polskiego społeczeństwa 

uznano temat relacji świeckich i ducho-

wieństwa. „Jak przełamać przepaść mię-

dzy księdzem a świeckimi w parafiach?” 

„Jak zbudować dialog świeckich z du-

chownymi?” Takie zagadnienia zostały 

uznane za priorytetowe dla prac Forum w 

2011 roku. Oprócz nich analizie wymaga 

zjawisko antyklerykalizmu w naszym kraju, 

miejsce Kościoła w przestrzeni publicznej, 

rola Kościoła w podzielonym społeczeń-

stwie. O wielkim znaczeniu są również 

tematy związane z przygotowaniem do 

małżeństwa (skuteczność oraz poziom 

kursów przedmałżeńskich), formacją w 

seminarium, powołaniami.  

   

Forum Społeczne zostało powołane przy 

Instytucie Statystyki Kościoła Katolickiego 

SAC. Ma na celu rozwijanie katolickiej 

nauki społecznej oraz wspomaganie inte-

gralnego rozwoju polskiego społeczeń-

stwa.  

Konkurs palm w klasztorze fran-

ciszkanów w Krakowie 

   

Pensjonariusze i pracownicy 22 domów 

opieki społecznej w Małopolsce w Niedzie-

le Męki Pańskiej przyjechali z wielkimi 

palmami własnoręcznie wykonanymi do 

Bazyliki Franciszkanów w Krakowie. Po 

mszy św. ich palmy wzięły udział w kon-

kursie. Trzy osobowe jury przyznało kilka 

wyróżnień i nagrody za największą oraz 

najbardziej oryginalną palmę.  

   

„Chcieliśmy, aby nasza palma nawiązywa-

ła do miejsca, gdzie odbywa się konkurs 

palm, aby była związana ze świątynią 

franciszkanów. Stąd elementy z polichromii 

– kwiaty, bratki” – tłumaczy Jolanta Janas, 

dyr. Warsztatów Terapii Zajęciowej „Osie-

dle Górali 19”. To ta palma wykonana z 

bibuły, z naturalnych materiałów i suszo-

nych traw została uznana przez jury za 

najbardziej oryginalną.  

   

  

 

„Te spotkania u franciszkanów są już 

tradycją. Ludzie z ośrodków społecznych, 

środowiskowych domów samopomocy, 

ośrodków wsparcia i warsztatów terapii 

zajęciowej przyjeżdżają do franciszkanów 

od 22 lat. Co roku pensjonariusze sami się 

dopytują, czy kolejny raz się spotkamy. 

Cały czas spotykamy się z taką samą 

radością, emocją, entuzjazmem” – opo-

wiada organizator, prezes Stowarzyszenia 

Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes” oraz 

i dyr. Domu Pomocy Społecznej „Osiedle 

Hutnicze 5” w Krakowie. jms 

 

Misterium Męki Pańskiej po raz 

pierwszy w Warszawie... 

 

...czyli co wspólnego z największym wido-

wiskiem Pasyjnym na Świecie mają pallo-

tyni i franciszkanie? 

  

Poznańskie widowisko po raz pierwszy 

odbędzie się w stolicy Polski. Misterium 

2011 odbędzie się tradycyjnie w sobotę 

przed Niedzielą Palmową 16 kwietnia, o 

godz. 20.00 na Torze Treningowym Wy-

ścigów Konnych na Służewcu w Warsza-

wie. Inscenizację poprzedzi Msza św. o 

godz. 17.30, która zostanie odprawiona w 

parafii pw.św. Maksymiliana Kolbego (ul. 

Rzymowskiego 35 – niedaleko Toru Tre-

ningowego, skąd uczestnicy wspólnie 

udadzą się na to niezwykłe widowisko).      

   

Tegoroczne Misterium 2011 wpisuje się w 

ogólnopolskie przygotowania do beatyfika-

cji Jana Pawła II. Poprzez niezwykłą in-

scenizację, wyjątkowe przeżycie artystycz-

ne i duchowe męki, śmierci i zmartwych-

wstania Jezusa Chrystusa pozwoli przygo-

tować się na święta Wielkiej Nocy 2011, a 

także beatyfikację Jana Pawła II.  

   

Więcej informacji nt. Misterium, można 

znaleźć na stronie www.misterium.eu  

   

Warte zauważeni jest to, iż Przewozy 

Regionalne uruchamiają specjalną promo-

cję na dojazd swoimi pociągami na Miste-

rium do Warszawy. Reżyser i zarazem 

producent spektaklu Pan Artur Piotrowski 

poprosił rodzinę franciszkańską i pallotyń-

ską o duchową opiekę i modlitwę w intencji 

Misterium. Radio Niepokalanów będzie 

transmitować NA ŻYWO to wydarzenie w 

sobotę 16 kwietnia, od godz. 20.00 na 

falach 102,7 (mazowieckie) oraz 98,6 

(łódzkie). A tych, którzy nie będą mogli 

złapać sygnału radiowego, zapraszamy na 

stronę internetową 

www.radioniepokalanow.pl . Transmisję 

poprowadzą klerycy pallotyńscy. ŁG/SAC 

   

http://www.misterium.eu/
http://www.radioniepokalanow.pl/
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  Refleksja tygodnia 

 

 

Niezgoda nad grobem 

Felieton Dariusza Kowalczyka SJ 

 

W ostatnim czasie słychać było nawoływa-

nia, aby nie kłócić się nad grobami, że 

tragiczna śmierć powinna jednoczyć, a nie 

dzielić. Słusznie! Ale bywa tak, że nie da 

się uniknąć sporu o znaczenie czyjejś 

śmierci. Najważniejszy spór nad grobem, 

który trwa od dwóch tysięcy lat, dotyczy 

Jezusa z Nazaretu. 

   

Pod krzyżem, na którym umierał Jezus, 

znajdowały się różne grupy ludzi. Byli 

żołnierze rzymscy, którzy być może klęli, 

że jakiś Żyd opowiadał głupstwa, innym 

Żydom się to nie spodobało, a teraz oni 

muszą wykonywać tę niewdzięczną robotę. 

Sanhedryn odetchnął zapewne z ulgą, że 

niebezpiecznego bluźniercę, który czynił 

się równym Bogu, spotkała właściwa kara. 

Był też tłum gapiów, który „stał i patrzył” 

(Łk 23, 35). Ale pod krzyżem znajdowała 

się także Maryja, Matka Jezusa, oraz inne 

kobiety. Płakały. Stał również umiłowany 

uczeń Jan. Obok, na drugim krzyżu wisiał 

dobry łotr, który prosił: „Jezu wspomnij na 

mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa” 

(Łk 23, 42).  

   

Spór o ukrzyżowanego wybuchnął na 

dobre, gdy pojawiła się wieść, że grób jest 

pusty, a Jezus powrócił z cmentarza żywy. 

Kiedy kobiety opowiadają o pustym grobie 

i o aniele, który powiedział im, że Jezus 

zmartwychwstał, uczniom „słowa te wydały 

się czczą gadaniną i nie dali im wiary” (Łk 

24, 11). Potem sami spotkali Zmartwych-

wstałego i powoli zaczynali rozumieć, co 

się stało. Arcykapłani, słysząc o tym 

wszystkim, postanowili dać żołnierzom 

pieniądze, aby ci rozpowiadali, że „Jego 

uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, 

gdyśmy spali” (Mt 28, 13). Ewangelista 

Mateusz konkluduje: „I tak rozniosła się ta 

pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia 

dzisiejszego” (Mt 28, 15).  

   

Apostołowie po spotkaniach z Jezusem 

zmartwychwstałym, po otrzymaniu daru 

Ducha, nie mają wątpliwości, jakie było 

rzeczywiste znaczenie śmierci ich Nauczy-

ciela. Podczas swego pierwszego wystą-

pienia Piotr stwierdza z przekonaniem: 

„Tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, 

uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem” (Dz 2, 

36). A potem Paweł Apostoł napisze: „My 

głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który 

jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem 

dla pogan, dla tych zaś, którzy są powoła-

ni, mocą Bożą” (1 Kor 1, 23-24). Również 

dziś Chrystus dla jednych jest obrazą, dla 

innych głupotą, a dla wierzących Zbawicie-

lem. Spór o znaczenie śmierci Mistrza z 

Nazaretu i sens pustego grobu trwa.  

   

Zapowiedzią tego sporu była sprawa Łaza-

rza, który na słowo Jezusa wyszedł z 

grobu. Arcykapłani i faryzeusze dopatrzyli 

się w niej znaczenia nie tylko religijnego, 

ale przede wszystkim politycznego: „Jeżeli 

Go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w 

Niego i przyjdą Rzymianie, i zniszczą 

nasze miejsca święte i nasz naród” (J 11, 

48). Z tego właśnie powodu arcykapłani 

postanowili stracić nie tylko Jezusa, ale 

także Łazarza. Śmiał wyjść z grobu – 

myśleli sobie – to okropne i tworzy jedynie 

zamęt; trzeba go z powrotem w grobie 

zamknąć.  

   

Historia każdego narodu, ale polskiego w 

szczególnej mierze, opowiadana jest gro-

bami. Mamy groby powstańców, tych z 

XIX, potem XX wieku. Obrosły one mitem, 

który podtrzymywał w Polakach dążenie do 

niepodległości. Są mogiły na Wschodzie, z 

których najgłośniej wołają te w Katyniu. 

Jest grób błogosławionego ks. Jerzego 

Popiełuszki. Jest też „polski” grób w Waty-

kanie, do którego pielgrzymują rodacy. Po 

beatyfikacji trumna zostanie przeniesiona z 

podziemi do środka bazyliki św. Piotra. 

Jerzy Giedroyć mówił, że Polską rządzą 

dwie trumny: Dmowskiego i Piłsudskiego. 

Są tacy, co boją się, że dołączy do nich 

trzecia trumna.  

   

Historia opowiadania grobami nie jest – jak 

to drwią sobie niektórzy – fanatycznym 

kultem śmierci. Wręcz przeciwnie! Z niej 

czerpano nadzieję zmartwychwstania 

narodu, państwa, odrodzenia ważnych i 

pięknych idei. Wierzymy bowiem przecież, 

że po Wielkim Piątku przychodzi poranek 

wielkanocny. Dlatego wciąż opowiadamy 

nowinę o pustym grobie.  

O. Dariusz  Kowalczyk SJ 

 

 

 

   

  Wiadomości zagraniczne  

 

Wspólnota Ojców Białych w Jero-

zolimie na szlaku procesji w Nie-

dzielę Palmową 

 

W sercu Ziemi Świętej, w Jerozolimie przy 

kościele św. Anny mieści się od 1878r 

wspólnota Ojców Białych. Kościół ten, 

którym opiekują się nasi współbracia 

stanowi żelazny punkt wizyt każdej piel-

grzymki odwiedzającej święte miasto. 

Według tradycji, to tutaj znajduje się miej-

sce urodzin Maryi. W przykościelnym 

ogrodzie znajduje się sadzawka Bet-

hesda, gdzie Jezus uzdrowił chromego – 

wydarzenie opisane w Ewangelii św. Jana 

(J 5,2-8). Kościół św. Anny jest także 

ważnym miejscem jeśli chodzi o celebra-

cję Niedzieli Palmowej. Tutaj bowiem 

kończy się każdego roku uroczysta pro-

cesja z palmami, która gromadzi rzesze 

okolicznych wiernych, pielgrzymów, a i 

zwykłych turystów.  

 

 

 

Na dziedzińcu naszej wspólnoty na pro-

cesyjny korowód oczekują mieszkający 

tamże  Misjonarze Afryki. Tam też ma 

miejsce końcowe błogosławieństwo, 

którego udziela łaciński Patriarcha Jero-

zolimy - arcybiskup Twal Fouad.   

Za: www.ojcowiebiali.org  

 

Urodziny najstarszego paulina 

 na świecie 

 

Najstarszy paulin na świecie br. Kazimierz 

Paśnik obchodził swoje 97. urodziny w 

dniu 12 kwietnia w Amerykańskiej Czę-

stochowie. Dostojny jubilat urodził się 12 

kwietnia 1914r., z rodziców Władysława 

Paśnik i matki Emilii z domu Zdunek, w 

miejscowości Przypisówka. Na chrzcie 

św., 27 kwietnia tego samego roku otrzy-

mał imię Czesław.  Do Zakonu Św. Pawła 

Pierwszego Pustelnika, na kandydaturę 

http://www.ojcowiebiali.org/index.php?option=com_content&view=article&id=943:wspolnota-ojcow-biaych-w-jerozolimie-na-szlaku-procesji-w-niedziel-palmow&catid=58:aktualnoci&Itemid=131
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został przyjęty w 29 maja 1931r., przez o. 

Piotra Markiewicza (1915 -1931), ówcze-

snego przeora Jasnej Góry. Habit zakon-

ny otrzymał 29 lutego 1932 r., wtedy to 

nadano mu imię Kazimierz. Po dwuletnim 

nowicjacie w Leśnej Podlaskiej, 29 lutego 

1934 r. złożył pierwszą profesję zakonną, 

ślubując czystość, ubóstwo i posłuszeń-

stwo.  12 maja 1934 r. wraz z szesnasto-

ma zakonnikami wyjechał na Węgry, 

razem z generałem o. Piusem Przeź-

dzieckim. Lata 1950-1955 r. spędził w 

Rzymie. Posługiwał przy polskim kościele 

św. Stanisława Biskupa i Męczennika, 

gdzie codziennie służył ks. arcybiskupowi 

Józefowi Gawlinie, Duszpasterzowi Pola-

ków rozsianych po świecie.  

 

Dnia 9 lipca 1955 r., okrętem amerykań-

skim Consitution wyjechał z Neapolu do 

Ameryki. Do Nowego Jorku przybył 18 

lipca 1955 r. Do dnia dzisiejszego prze-

bywa w Stanach Zjednoczonych w Doyle-

stown.  

 

 

W dniu urodzin cała wspólnota posługują-

ca w Duchowej Stolicy Polonii, modliła się 

w intencji br. Kazimierza oraz dziękowała 

za dar jego życia, pogodę ducha, modli-

twę i świadectwo powłania zakonnego. 

Dla najstarszego paulina na świeie br. 

Kazmierza Paśnika (97 lat), pragniemy 

złożyć najserdeczniejsze życzenia Boże-

go błogosławieństwa, opieki Matki Bożej 

Jasnogórskiej, zdrowia i siły.    Za: 

www.jasnagora.com  

Sercańscy przełożeni na spotkaniu 

w Niemczech 

 

W dniach od 11 do 15 kwietnia, w Ne-

ustadt w Niemczech trwało spotkanie 

przełożonych wyższych Zgromadzenia 

Księży Najświętszego Serca Jezusowego 

pochodzących z Europy, rozszerzone o 

uczestnictwo przedstawicieli z różnych 

jednostek administracyjnych. Spotkanie 

zgromadziło grupę 37 osób, które miały 

za zadanie zastanowić się nad wspólnym 

dziedzictwem duchowym Zgromadzenia. 

   

Pierwsza część spotkania została po-

święcona dyskusji nad materiałami nade-

słanymi przez różne jednostki, jako odpo-

wiedź na przygotowaną wcześniej ankie-

tę. Następnie uczestnicy wysłuchali refe-

ratu ks. Gabriela Pisarka SCJ na temat: 

„Ojcze Dehonie, kim jesteś? Kim jesteś 

dla nas?".  (…) 

 

W ostatecznym podsumowaniu prac 

zwrócono uwagę na elementy wspólne 

duchowości w różnych jednostkach admi-

nistracyjnych Zgromadzenia. Wskazano 

także na elementy, które powinny być 

umacniane i rozwijane również na szcze-

blu ogólnozgromadzeniowym. Wśród 

propozycji, które zostały zaadresowane 

do zarządu generalnego znalazły się 

konieczność nieustannej troski o dziedzic-

two duchowe Zgromadzenia (choćby 

przez organizację spotkania poświęcone-

go pogłębionemu studium tej tematyki), a 

także przygotowanie kalendarza własne-

go Zgromadzenia. Kalendarz ten, będąc 

silnym wyrazem jedności, zawierałby nie 

tylko odniesienie do patronów Zgroma-

dzenia, ale także do wydarzeń i dni 

szczególnych dla nas. Na podkreślenie 

zasługuje fakt aktywnego uczestnictwa w 

spotkaniu kilku osób, reprezentujących 

sercańską rodzinę świeckich.  

Za: www.sercanie.pl  

 

Kapucyni w liczbach 

 

Podczas kwietniowego posiedzenia defini-

torium generalnego w Rzymie zostały 

przedstawione aktualne dane statystycz-

ne. Jest to dobra okazja do refleksji nad 

kierunkami rozwoju zakonu oraz do przy-

glądnięcia się „mapie” działania Ducha 

Świętego. 

Zakon Braci Mniejszych Kapucynów w 

dniu 31 grudnia 2010 liczył 10 412 braci.  

Postulanci - 625  

Nowicjusze -359  

Profesi czasowi - 1531  

Profesi wieczyści - 8881 (prezbiterzy - 

6928; diakoni stali - 14; diakoni czasowi - 

125; bracia zakonni - 1726; jeden kardy-

nał i 87 arcybiskupów/biskupów).  

 

Kapucyni są obecni w 106 krajach. 

Wspólnota międzynarodowa liczy 83 

prowincje, 9 wiceprowincji generalnych, 

19 wiceprowincji, 17 kustodii, 7 delegacji, 

23 domus praesentiae, 13 konferencji 

wyższych przełożonych. W minionym roku 

zmarło 203 braci.  

Więcej na: www.kapucyni.pl 

 

Asyski początek 

Roku Klariańskiego 

 

W Niedzielę Palmową, 17 IV 2011, świat 

franciszkański rozpoczął Jubileusz 800-

lecia Konsekracji św. Klary, a tym samym 

początku Zakonu Ubogich Sióstr Świętej 

Klary. W Asyżu początek świętowania 

poprzedziła wigilia modlitewna. W kate-

drze św. Rufina - w czasie pierwszych 

nieszporów z Niedzieli Palmowej - biskup 

asyski, Domenico Sorrentino, wręczył 

palmę jednej z obecnych klarysek.  

   

Nawiązał w ten sposób do wydarzenia 

sprzed ośmiu wieków, kiedy ówczesny 

biskup asyski, Gwidon, w czasie uroczy-

stości Niedzieli Palmowej wręczył palmę 

zamyślonej Klarze z Asyżu. Odczytała 

ona w tym znak do potajemnego opusz-

czenia domu rodzinnego i udania się do 

św. Franciszka, który przebywał z braćmi 

w Porcjunkuli. 

 

 

 

Z katedry wyruszyła procesja. Gdy za-

trzymała się w Protomonasterze, głównym 

klasztorze ubogich sióstr, w chórze sio-

strzanym matka ksieni, s. Chiara Damiana 

Tiberio OSC, wręczyła biskupowi asy-

skiemu relikwie św. Klary. Potem procesja 

z relikwiami dotarła do Porcjunkuli. Tam 

modlących się przyjął minister generalny 

całego Zakonu Braci Mniejszych, o. José 

Rodríguez Carballo, następca św. Fran-

ciszka z Asyżu. Relikwie natomiast usta-

wił na ołtarzu w Porcjunkuli - kościółku 

Matki Boskiej Anielskiej.  

 

Za: www.franciszkanie.com 

 

Ponowne otwarcie krypty grobu 

św. Franciszka w Asyżu 

 

 W ubiegłym tygodniu zostały zakończone 

prace związane z odnowieniem krypty, w 

której znajduje się grób św. Franciszka z 

Asyżu; była to pierwsza restauracja od 

chwili jej powstania. Prace renowacyjne, 

nadzorowane przez prof. Sergio Fusetti, 

głównego konserwatora Bazyliki św. 

Franciszka w Asyżu, zostały rozpoczęte 

25 lutego 2011 r. i zakończone 8 kwietnia 

2011 r. Mogły być one podjęte i wykonane 

dzięki hojności darczyńców, sponsorów 

Sacro Convento w Asyżu. 

   

Miejsce złożenia ciała św. Franciszka, 

usytuowane w bazylice dolnej składa się z 

krypty - obecny jej wygląd pochodzi z 

1930 r. i jest dziełem architekta Ugo Tar-

chi - i właściwego grobu, którego początki 

sięgają 1230 r. Kompleks ten, wykonany z 

kamienia, został zrealizowany z wykorzy-

staniem charakterystycznej dla Asyżu 

skały o różowym zabarwieniu. (…) 

 

W sobotę 9 kwietnia, o godz. 9.00 nastą-

piło oficjalne otwarcie odnowionej krypty. 

Liturgii przewodniczył kard. Angelo Bag-

nasco, przewodniczący Konferencji Epi-

skopatu Wloch. Dostojny celebrans od-

mówił Akt Zawierzenia Włoch świętemu 

Patronowi. W uroczystości wzięli udział 

m.in. Minister generalny OFMConv o. 

Marco Tasca. (…) Dzień wcześniej, od-

nowioną kryptę odwiedził Minister Dóbr i 

Dziedzictwa Kulturowego Włoch Giancar-

lo Galan Za: www.ofmconv.org 

  

http://www.jasnagora.com/
http://sercanie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1462
http://www.kapucyni.pl/
http://www.franciszkanie.com/_private/2011,16.htm
http://www.francescani.net/index.php?option=com_content&view=article&id=738%3Ariapertura-della-cripta-di-san-francesco&catid=75%3Aattualita&Itemid=189&lang=pl
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Pielgrzymka saletyńskich braci 

zakonnych do La Salette 

 

W dniach od 9 do 15 kwietnia 2011 roku 

odbyła się pielgrzymka braci zakonnych 

ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy 

Saletynów do Sanktuarium Matki Bożej w 

La Salette. Wzięło w niej udział jedenastu 

braci z Polski, Czech i Ukrainy.  

 

Pierwszym miejscem, które odwiedzili 

bracia zakonni było sanktuarium maryjne 

w Engerazhofen w Niemczech, gdzie 

posługują od lat misjonarze saletyni. 

 

 

Następnym przystankiem pielgrzymko-

wym przed La Salette był dom macierzy-

sty szwajcarskiej prowincji saletynów w 

Mörschwil.  

 

Na Świętej Górze uczestnicy pielgrzymki 

przeżyli swoje rekolekcje zakonne. Po-

prowadził je vicerektor Sanktuarium - ks. 

Jarosław Borucki MS. W drodze powrot-

nej bracia zakonni nawiedzili Sanktuarium 

św. Jana Marii Vianney'a w Ars, a także 

sanktuarium maryjne w Sammarei - nie-

mieckie Loretto.  ks. Piotr Szweda MS Za: 

www.saletyni.pl 

 

   

  Witryna Tygodnia  

 

 

                           Biografia Św. Eugeniusza de Mazenod  

                założyciela Oblatów 

 

Na początku kwietnia ukazała się książka 

o. Pawła Zająca OMI przedstawiająca 

sylwetkę św. Eugeniusza de Mazenoda - 

założyciela Zgromadzenia Misjonarzy 

Oblatów Maryi Niepokalanej. Zapraszamy 

do zapoznania się z tą pozycją. 

 

Św. Eugeniusz de Mazenod należał do 

pokolenia, które miało wzrastać bez Ko-

ścioła. Dopiero co rozpoczął osiemnasty 

rok życia, gdy 29 sierpnia 1799 r. zmarł 

wywieziony z Rzymu do Francji Pius VI, a 

paryska prasa triumfalnie ogłosiła koniec 

papiestwa. Wydawało się, że wiara nie ma 

przed sobą przyszłości w rodzącym się 

nowoczesnym świecie. Młody Eugeniusz 

wraz z dziesiątkami francuskich emigran-

tów znajdował się wówczas w Palermo. 

Jego ojciec, prowansalski szlachcic, zbiegł 

z rodzinnego Aix-en-Provence już w grud-

niu 1790 r., obawiając się śmierci z rąk 

mieszczan oddanych ideałom Rewolucji 

Francuskiej.  

 

Eugeniusz - jedyny syn - dołączył do niego 

w kwietniu 1791 r. Zwycięski marsz rewo-

lucyjnej armii wyganiał rodzinę de Maze-

nod kolejno z Nicei, Turynu, Wenecji i 

Neapolu. Dorastając w warunkach pełnych 

niepewności, patrząc na powolny koniec 

znanego mu dotąd świata, nasz bohater 

przez jakiś czas marzył jeszcze o ocaleniu 

przywilejów związanych ze szlacheckim 

pochodzeniem. Zwłaszcza w Palermo, na 

książęcym dworze, był przekonany, że nie 

wszystko stracone - uwierzył na nowo w 

moc swego nazwiska i świetlaną przy-

szłość, jaką miały mu zapewnić arystokra-

tyczne korzenie. Oczarowany urokami 

wyższych sfer nie przewidywał zapewne, 

że będzie kiedyś umierał jako biskup Mar-

sylii i założyciel misyjnego zgromadzenia 

zakonnego, przeznaczonego do ewangeli-

zacji ubogich.  

 

 

 

Biografia św. Eugeniusza ma w sobie coś 

z zacisza Prowansji, a zarazem zgiełku 

dziewiętnastowiecznego świata, w którym 

wiara w Boga przestawała być oczywista i 

wymagała coraz bardziej świadomych 

wyborów. Właśnie z tej perspektywy ów, 

wydawałoby się, tylko „jeden z wielu" 

wyniesionych na ołtarze jawi się jako za-

skakująco aktualny po dziś dzień święty, 

którego warto poznać. (…) 

W języku polskim od dawna dostępne są 

obszerniejsze biografie św. Eugeniusza de 

Mazenod, opublikowano także wiele stu-

diów i prac szczegółowych o nim i jego 

dziele. Bardzo szeroka jest bibliografia 

prac obcojęzycznych poświęconych obla-

tom i ich Założycielowi. Najważniejsze 

publikacje zostaną wymienione w wyborze 

literatury. Poniższe rozważania nie roszczą 

sobie pretensji do szczególnie oryginalne-

go ujęcia ani zastąpienia wcześniejszych 

opracowań. Są raczej skromnym wyrazem 

osobistej fascynacji człowiekiem, który 

zdołał przejść od koncentracji na sobie do 

poświęcenia się ubogim, od strachu przed 

przyszłością, do zaufania łasce Bożej i 

Opatrzności, od szarej przeciętności do 

zachwytu wzniosłymi ideałami i ich realiza-

cji z Bożą pomocą. Nieprzypadkowo św. 

Eugeniusz chciał, by oblaci czuli się jak 

pierwsi Apostołowie, bez żadnego oparcia 

w świecie, poza świadomością miłości, 

jaką Jezus Chrystus każdemu z nich ofi-

arował na krzyżu, oraz misji, jaką powierzył 

im do spełnienia. W pracy nad biografią 

wykorzystano zarówno istniejące już opra-

cowania, zwłaszcza autorstwa ojców obla-

tów Alfreda Hubeniga, René Motte'a, Ber-

narda Dulliera, Józefa Pielorza i innych, a 

także bezpośrednie źródła w postaci listów 

i pamiętników św. Eugeniusza, wydanych z 

benedyktyńskim poświęceniem w ponad 

dwudziestu tomach przez o. Yvona Beau-

doina. Niech ta krótka biografia przyczyni 

się do uczczenia św. Eugeniusza w 150 lat 

od jego narodzin dla nieba. 

Książka do nabycia w sklepie interneto-

wym:    www.katalog.wydawnictwowam.pl  

   

Za: www.oblaci.pl 

 

http://www.saletyni.pl/
http://katalog.wydawnictwowam.pl/?Page=okladka&Id=59717
http://www.oblaci.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=661:w-eugeniusz-de-mazenod-ksika&catid=1:aktualnosci&Itemid=56
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Odeszli do Pana 

 

 

 

 

ŚP. KS. ALEKSANDER DRĄŻEK (1940-2011) CRL 

 

Wieloletni misjonarz w Afryce (Zair-

Kongo). Ostatnie lata spędził zmagając się 

z chorobą tropikalną w klasztorze Kanoni-

ków Regularnych Laterańskich w Belgii. 

   

Ks. Aleksander Drążek CRL urodził się 8 

sierpnia 1940 roku w Zaborowie (wówczas 

województwo rzeszowskie) z rodziców 

Henryka i Karoliny z domu Moskwa. Został 

ochrzczony 15 sierpnia 1940 roku w Czud-

cu (ówczesna diecezja przemyska).  

 

Pierwszą profesję zakonną Ks. Aleksander 

złorzył 29 sierpnia 1966 roku w Kościele 

Bożego Ciała w Krakowie. Pięć lat później 

28 sierpnia 1971 roku złożył profesję wie-

czystą. Święcenia diakonatu przyjął 26 

marca 1972 roku, zaś 17 czerwca 1972 

roku święcenia prezbiteratu. 

  

 

 

Pierwsze lata kapłaństwa spędził jako 

duszpasterz w Polsce pracując m.in. w: 

Ełku, Drezdenku i Niegosławiu. W 1976 

roku wyjechał do Belgii, natomiast w roku 

1977 rozpoczął pracę misyjną na placówce 

w Zairze (Afryka). Ks. Aleksander pracował 

kilkanaście lat jako misjonarz w Afryce, 

jednakże choroba tropikalna zmusiła Go 

do powrotu do Europy. Powrócił do Belgii, 

gdzie przebywał w klasztorze Kanoników 

Regularnych Laterańskich do końca swo-

jego życia. Zmarł  15 kwietnia 2011 roku. 

 

Pogrzeb ś.p. Ks. Aleksandra Drążka CRL 

odbędzie się w Rzeszowie po Świętach 

Zmartwychwstania Pańskiego. Dokładna 

data i godzina pogrzebu zostaną podane w 

najbliższych dniach.  

 

.             Za: www.kanonicy.pl

 

ŚP. KS. JAN JĘDRASZEK (1932-2011) SAC 

 

W imieniu całej Rodziny Pallotyńskiej a 

zwłaszcza Współbraci należących do 

polskich Prowincji Chrystusa Króla i Zwia-

stowania Pańskiego, oraz Wspólnoty SAC 

we Wrzosowie z smutkiem przekazujemy 

wiadomość, że w dniu 8 kwietnia 2011 

roku, przeżywszy lat 78, odszedł do chwały 

Pana nasz drogi Współbrat, KS. JAN 

JĘDRASZEK. 

   

Śp. ks. Jan Jędraszek SAC (senior) urodził 

się 23 czerwca 1932 r. w Łaziskach (ów-

czesny powiat iłżecki). W sierpniu 1953 r., 

rozpoczął nowicjat w Ząbkowicach Śl. Strój 

Stowarzyszenia przyjął 8 września 1953 r. 

Dwa lata później, 8 września 1955 r., ks. 

Jan złożył pierwszą konsekrację na ręce 

ks. prowincjała Stanisława Czapli. Zaś 

słowa konsekracji wiecznej, którą przyjął 

ks. Wojciech Turowski SAC, wypowiedział 

w Ołtarzewie 8 września 1957 r. (…)  

 

Tuż po święceniach, w 1961 r., ks. Jan 

podjął pracę duszpasterską w Chełmnie. 

W 1963 r. został skierowany do Wałbrzy-

cha, zaś w 1965, jako wikariusz, do Oża-

rowa Maz. W tym czasie ks. Jan żył inten-

sywnie pragnieniem poświęcenia się pracy 

misyjnej, zgłaszając nawet swoją gotowość 

do podjęcia pracy w duszpasterstwie polo-

nijnym w Urugwaju. Ostatecznie jednak 

wyjechał do Francji i w latach 1968-1971 

duszpasterzował w ramach Regii francu-

skiej w środowisku polonijnym.  

 

Po powrocie z Francji, został skierowany 

jako wikariusz do pracy w Szczytnie, a 

następnie - od sierpnia 1972 r. - jako 

duszpasterz w Czarnej, przygotowując się 

jednocześnie upragnionego wyjazdu mi-

syjnego do Brazylii, który nastąpił 31 mar-

ca 1973 r. Tym samym ks. Jan znalazł się 

wśród pionierów powojennej historii misyj-

nej polskich pallotynów. Czas przepraco-

wany w Brazylii, w klimacie tropikalnym, 

odbił się jednak negatywnie na zdrowiu ks. 

Jana, wpływając na decyzję o powrocie do 

Polski. 

 

  

 

Po powrocie do kraju, w sierpniu 1979 r. 

został skierowany do Rynu na wikariusza, 

a rok później, w 1980 r., objął obowiązki 

proboszcza w Bóbrce k. Soliny. Po 4 la-

tach pracy parafialnej w Bóbrce, ks. Jan 

Jędraszek, dekretem z 29 sierpnia 1984 r., 

został skierowany do duszpasterstwa 

współpracowników w prężnie rozwijającym 

się centrum kultu Miłosierdzia Bożego w 

Częstochowie, gdzie przebywał aż do 

1992 r., pełniąc m. in. urząd pierwszego 

radcy wspólnoty miejscowej (nominacja z 

1986 r.). 22 kwietnia 1987 r., został kie-

rownikiem „Instytutu Maryjnego (…) 

 

W 1993 r., ks. Jan stał się członkiem po-

znańskiej Prowincji Zwiastowania Pań-

skiego Stowarzyszenia Apostolstwa Kato-

lickiego. 29 września 1994 r., decyzją 

przełożonych nowej pallotyńskiej prowincji 

został zamianowany kapelanem Wspólnoty 

nowicjackiej Sióstr Misjonarek Świętej 

Rodziny w Chełmnie.  

 

Pogarszający się w tym okresie stan zdro-

wia oraz chęć powrotu bliżej rodzinnych 

stron, skłoniły ks. Jana do wystąpienia w 

2000 r. z prośbą o przyznanie mu „roku 

sabatycznego" z zamieszkaniem we 

Wspólnocie we Wrzosowie, do czego 

przełożeni odnieśli się przychylnie w 

czerwcu 2001 r. W tym samym czasie ks. 

Jan Jędraszek wyraził również pragnienie 

powrotu do macierzystej Prowincji Chry-

stusa Króla, co zgodnie z dekretem Prze-

łożonego Generalnego dokonało się z 

dniem 24 sierpnia 2002 r.  

 

Od listopada 2002 do 2005 r., ks. Jan 

Jędraszek podjął jeszcze wysiłek pracy 

duszpasterskiej we Wspólnocie w Rado-

miu, jednak wątły stan zdrowia nie pozwa-

lał mu w pełni angażować się w zajęcia 

duszpasterskie. Stąd 22 sierpnia 2005 r., 

został ponownie skierowany do Wrzosowa 

w charakterze duszpasterza-emeryta.  

 Za: www.pallotyni.pl

 

http://www.kanonicy.pl/
http://www.pallotyni.pl/

