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Wiadomość tygodnia 

 

 

POGRZEB KS. JÓZEFA KUBICKIEGO 

 

W sobotę 21 maja br. W Domu Głównym 

Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu 

odbyły się uroczystości pogrzebowe tra-

gicznie zmarłego ks. Józefa Kubickiego 

TChr, dyrektora Biura Zespołu Pomocy 

Kościołowi na Wschodzie działającego 

przy Konferencji Episkopatu Polski.  

   

O godz. 10.30 rozpoczęła się Msza Święta 

koncelebrowana przez 2 biskupów i 84 

księży. Przewodniczył jej ks. bp Stanisław 

Budzik - sekretarz generalny Konferencji 

Episkopatu Polski, a homilię wygłosił ks. 

dr Mieczysław Piotrowski - chrystusowiec, 

kursowy kolega i przyjaciel zmarłego ks. 

Józefa oraz redaktor naczelny czasopisma 

„Miłujcie się", z którym ks. Kubicki współ-

pracował.  

 

W koncelebrze wzięli udział: metropolita 

lwowski i przewodniczący Konferencji 

Episkopatu Ukrainy, ks. abp Mieczysław 

Mokrzycki, przełożony generalny Towa-

rzystwa Chrystusowego, ks. Tomasz 

Sielicki wraz z członkami zarządu i rady 

generalnej Zgromadzenia, kapłani współ-

pracujący ze Zmarłym w Episkopacie. 

Wśród koncelebransów byli współbracia 

chrystusowcy z różnych placówek Towa-

rzystwa w Polsce i za granicą oraz wielu 

kapłanów zakonnych i diecezjalnych, z 

którymi był zaprzyjaźniony lub współpra-

cował ks. Józef. Niektórzy z nich przybyli z 

krajów byłego Związku Radzieckiego. To 

im i ich wspólnotom niósł bezpośrednią 

pomoc ks. Kubicki.  

Zmarłego i jego najbliższą rodzinę, ota-

czali modlitwą także klerycy, bracia i nowi-

cjusze Towarzystwa Chrystusowego, 

siostry zakonne, licznie przybyła delegacja 

z rodzinnych Białobrzegów k. Radomia 

oraz byli parafianie ze Szczecina-Zdrojów, 

świeccy współpracownicy i wielu przyjaciół 

i bliskich ks. Józefa. 

 Zgromadzonych przywitał Przełożony 

Generalny Towarzystwa Chrystusowego. 

Dziękując wszystkim za przybycie jedno-

cześnie wymienił tych, którzy nadesłali 

wyrazy współczucia i duchowej łączności, 

wśród nich bpa Stanisława Stefanka - 

chrystusowca, ordynariusza w Łomży oraz 

ks. bpa Tadeusza Pikusa - bezpośrednie-

go przełożonego ks. Józefa w Zespole 

Pomocy Kościołowi na Wschodzie.  

W homilii ks. Piotrowski, opierając się na 

czytaniach liturgicznych, przypominał, że 

nasza ojczyzna jest w Niebie, że piel-

grzymujemy do Domu Ojca przez ziemię 

karmiąc się Ciałem i Krwią Chrystusa. To 

jest nasza moc i nadzieja. W osobistym 

świadectwie ukazał też sylwetkę zmarłego 

ks. Józefa jako kapłana, który kochał 

Chrystusa, kochał Kościół i mocno żył jego 

sprawami, pragnął, by wszyscy poznali i 

byli blisko Boga. To z tej miłości i pragnie-

nia wypływało całe zaangażowanie ks. 

Kubickiego w pomoc Kościołowi na 

Wschodzie, w propagowanie Ewangelii na 

różne sposoby i w różnych zakątkach 

świata.  

 

Po Komunii św. głos zabrał najpierw ks. 

abp Mieczysław Mokrzycki dziękując w 

imieniu Konferencji Episkopatu Ukrainy za 

wszelkie dobro, jakie dla żyjących tam 

katolików uczynił ks. Józef. Następnie 

słowa podziękowania wypowiedział także 

ks. bp Stanisław Budzik przekazując wy-

razy duchowej bliskości m.in. od Prze-

wodniczącego KEP, ks. abpa Józefa 

Michalika, a także od Przewodniczących 

Konferencji Episkopatów Rosji i Białorusi 

oraz od ks. bpa Tadeusza Pikusa, który z 

ramienia KEP kieruje Zespołem Pomocy 

Kościołowi na Wschodzie.  

Eucharystię zakończył obrzęd ostatniego 

pożegnania, któremu przewodniczył ks. 

abp Mokrzycki, po czym zgromadzeni 

odprowadzili trumnę z ciałem śp. ks. Józe-

fa do samochodu, którym została przewie-

ziona na cmentarz.  

Druga część uroczystości miała miejsce 

na Cmentarzu na Miłostowie. O godz. 

14.00 z kaplicy cmentarnej wyruszył kon-

dukt pogrzebowy prowadzony przez ks. 

bpa Stanisława Budzika. Ciało ks. Kubic-

kiego zostało złożone do grobu w kwate-

rze chrystusowców. Ks. Józef spoczął 

wśród swoich współbraci. Nad grobem 

generał chrystusowców ks. Tomasz Sie-

licki wyrażając chrześcijańską nadzieję 

podziękował wszystkim uczestnikom 

uroczystości pogrzebowych. Słowo poże-

gnania wypowiedziała także przedstawi-

cielka rodziny zmarłego ks. Józefaj.    

Za: www.chrystusowcy.pl  

$#guid{3929301E-4E 7C-4BE8-880B-B749B7CD9959}#$ 

http://www.zyciezakonne.pl/
http://www.chrystusowcy.pl/
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  Wiadomości krajowe 

 

Bł. Jan Paweł II patronem salwato-

riańskiej  Szkoły Formatorów 

 

W dniach 16-20 maja br. trwała dwunasta i 

ostatnia w edycji 2009-2011 sesja dwulet-

niej Szkoły Wychowawców Seminariów 

Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych. 

W uroczystym zakończeniu Szkoły wzięli 

udział bp Jan Szkodoń, biskup pomocniczy 

archidiecezji krakowskiej i członek Komisji 

Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa 

sprawującej patronat nad Szkołą, oraz ks. 

Piotr Filas SDS, przełożony Polskiej Pro-

wincji Salwatorianów, i ks. Roman Słupek 

SDS, konsultor prowincjalny ds. formacji. 

   

W piątek, 20 maja 2011 r., w godzinach 

przedpołudniowych, w czasie ostatniego 

spotkania z uczestnikami ks. Krzysztof 

Wons SDS, dyrektor Szkoły Wychowaw-

ców Seminaryjnych, dokonał podsumowa-

nia bieżącej edycji. Podkreślił znaczenie 

doświadczenia wspólnoty kapłańskiej i 

zakonnej, zawiązania bliskich i głębokich 

więzi między przedstawicielami ducho-

wieństwa diecezjalnego i zakonnego. 

Zwrócił uwagę na to, że w Szkole akcent 

położono na rozmiłowanie w Słowie Bożym 

oraz uwrażliwianie na integralną formację.  

 

 

 

Prowincjał salwatorianów ks. Piotr Filas 

SDS wręczył dyplomy siedemdziesięciu 

siedmiu absolwentom. 21 spośród uczest-

ników to księża diecezjalni, a pozostali 52 

reprezentowali środowiska zakonne; wśród 

nich byli również księża obrządku grecko-

katolickiego. Uczestnicy Szkoły, którzy od 

września 2009 r. do maja br., korzystali z 

formacji organizowanej w Centrum Forma-

cji Duchowej Salwatorianów w Krakowie, 

pochodzili z różnych środowisk kościel-

nych i ośrodków formacji kapłańskiej i 

zakonnej z Polski oraz krajów ościennych, 

jak Białoruś, Czechy, Chorwacja, Słowa-

cja, Ukraina czy Rosja.  

 

Uroczysta Msza św. na zakończenie Szko-

ły została odprawiona o godz. 11.00 w 

kaplicy Centrum Formacji Duchowej w 

domu zakonnym salwatorianów przy ul. 

św. Jacka 16 w Krakowie. Przewodniczył 

jej oraz homilię wygłosił bp Jan Szkodoń.  

Ważnym elementem uroczystego zakoń-

czenia edycji 2009-2011 Szkoły Wycho-

wawców Seminariów Duchownych Diece-

zjalnych i Zakonnych było nadanie jej 

imienia bł. Jana Pawła II. Tego aktu oraz 

błogosławieństwa obrazu bł. Jana Pawła II 

dokonał przewodniczący uroczystej cele-

bracji bp Jan Szkodoń.       Za: www.sds.pl  

 

Dziękczynienie za kanonizację  

i beatyfikację u kanoników 

 

7 i 8 maja odbyły się uroczystości dzięk-

czynne za kanonizację św. Stanisława 

Kazimierczyka CRL i beatyfikację bł. Jana 

Pawła II W sobotę (7 maja 2011 roku) 

Jego Eminencja Ksiądz Biskup Jerzy Ma-

zur SVD (Biskup Ełcki) odprawił w Bazylice 

Bożego Ciała w Krakowie na Kazimierzu 

uroczystą mszę świętą dziekczynną za dar 

kanonizacji naszego współbrata świętego 

Stanisława Kazimierczyka CRL. Po mszy 

świętej miała miejsce uroczysta procesja 

do ołtarza Stanisława Kazimierczyka, przy 

którym odmówiliśmy litanię do świetego i 

ucałowaliśmy jego relikwiarz. 

  

Natomiast w niedzielę (8 maja 2011 roku) 

w święto świętego Stanisława Biskupa i 

Męczennika Kanonicy uczestniczyli w 

uroczystościach niosąc w procesji z Wa-

welu na Skałkę feretron z relikwiarzem św. 

Stanisława Kazimierczyka CRL zaraz za 

relikwiami nowego błogosławionego Ko-

ścioła Jana Pawła II. Po procesji odbyła się 

na Skałce msza św., której przewodniczył 

Kardynał Camillo Ruini, a współprzewodni-

czył Kardynał Stanisław Dziwisz.  

Za: www.kanonicy.pl.  

 

Jasna Góra: modlitwa o lekarstwo 

dla polskiej służby zdrowia 

 

Modlitwa o uleczenie polskiej Służby 

Zdrowia zanoszona była na Jasnej Górze. 

W 87. dorocznej pielgrzymce przybyło ok. 

2 tys. lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, 

ratowników, pracowników szpitali i innych 

przedstawicieli środowiska medycznego. 

Spotkanie było dziękczynieniem za bł. 

Jana Pawła II, niestrudzonego obrońcę 

życia. 

   

Jak powiedział bp Stefan Regmunt, prze-

wodniczący Zespołu Episkopatu Polski ds. 

Służby Zdrowia, pielgrzymka była okazją 

do przedstawienia Bogu trudnych spraw 

medyków. „Widzimy, że i w zakresie łama-

nia sumienia, prywatyzacji, boimy się tego, 

że Służba Zdrowia musi sobie szukać 

miejsca poza granicami kraju, że tam są 

oferty lepsze" - stwierdził ordynariusz 

zielonogórsko-gorzowski. W kazaniu bp 

Ignacy Dec ze Świdnicy za Janem Pawłem 

II przypomniał, że szczególną misją Służby 

Zdrowia jest służba życiu. 

Obecni na pielgrzymce wyrazili solidarność 

z farmaceutami, którzy upominają się o 

możliwość stosowania klauzuli sumienia. 

„Klauzula sumienia w przypadku lekarzy i 

pielęgniarek została w ostatnim czasie 

wzmocniona, natomiast aptekarzy nie - 

powiedział ks. prof. Stanisław Warzeszak, 

krajowy duszpasterz służby zdrowia. - 

Aptekarz jest zmuszony do tego, żeby 

rozprowadzać środki, których rozprowa-

dzanie nie jest zgodne z jego sumieniem. 

Chodzi głównie o środki antykoncepcyjne, 

przede wszystkim środki wczesnoporon-

ne". 

 

W ubiegłym roku Rada Europy przyjęła 

rezolucję „Prawo do klauzuli sumienia w 

ramach legalnej opieki medycznej". Wzy-

wa ona do respektowania prawa pracowni-

ków medycznych do klauzuli sumienia. Z 

tego prawa korzystają w Polsce lekarze, 

jednak odmawia się go farmaceutom, 

głównie pracującym w polskich aptekach. I. 

Tyras, Jasna Góra  Za: Radio Watykańskie  

Kapituła u Katarzynek 

 

W dniach od 12 do 20 maja 2011 roku, 

obradowała w Braniewie Kapituła Prowin-

cjalna Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny 

Dziewicy i Męczennicy. Hasłem przewod-

nim były słowa z Ewangelii św. Mateusza 

17,7: „Wstańcie, nie lękajcie się.”  

 

Kapituła Prowincjalna jest nadzwyczajną 

władzą w Zgromadzeniu i zazwyczaj zwo-

łuje się ją co 3 lata.  Tym razem zadaniem 

tej Kapituły było wybranie nowej Przełożo-

nej Prowincjalnej i Jej Rady. Oprócz tego 

Kapituła jest okazją dokonania autoreflek-

sji, przemyśleń i szukania odpowiedzi na 

aktualne wyzwania stojące przed Prowin-

cją. Ona bada życie religijne i działalność 

sióstr w świetle Ewangelii, charyzmatu bł. 

Matki Reginy i duchowości Zgromadzenia.  

Na kapitule zebrało się 36 sióstr delegatek 

na czele z Matką Generalną s.M. Verą 

Loss wraz z Radną Generalną s.M. Gau-

dencją Zwolak  z Rzymu. Dnia 14 maja 

wybrano nowe władze Prowincji: Przełożo-

ną prowincjalną została s. M. Marietta 

http://www.sds.pl/
http://www.kanonicy.pl/aktualnosci/krakow-dziekczynienie-za-kanonizacje-i-beatyfikacje,170.html
http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=489372
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Olczyk. Oprócz tego wyłoniono Zarząd 

Prowincji:  Wikaria Prowincjalna (I radna): 

s.M. Bartłomieja Olechnowicz II radna: 

s.M. Błażeja Ryfka;m III radna: s.M. Nata-

lia Śliwa; IV radna: s.M. Chryzostoma 

Palmowska Dalsze obrady wyznaczyły 

drogę najbliższych trzech lat Prowincji. 

Prosimy o modlitwę!      Siostry Katarzynki 

Kapituła duchowa u gdańskich 

franciszkanów 

 

W dniach od 9 do 14 maja 2011 r. w Domu 

Rekolekcyjnym Diecezji Koszalińsko-

Kołobrzeskiej odbywała się pierwsza część 

Kapituły Duchowej Prowincji św. Maksymi-

liana Braci Mniejszych Konwentualnych. 

Kapituła Duchowa jest okresowym spotka-

niem wszystkich zakonników prowincji 

ukierunkowanym na pogłębienie życia 

duchowego, wiedzy teologicznej, a przede 

wszystkim na umocnienie doświadczenia 

wspólnoty, która stanowi o naszym chary-

zmacie (conventualita’).  

 

 

 

To braterskie spotkanie prowadzi także do 

umocnienia w powołaniu i powrotu do 

źródeł franciszkańskiego charyzmatu. 

Przez poszczególne dni bracia wsłuchiwali 

się w konferencje i wykłady, wspólnie 

modlili się (Eucharystia, Liturgia Godzin, 

adoracja, praktyki pokutne), spożywali 

posiłki; przewidziany był także czas na 

spotkania i pracę w grupach.  

 

Podejmowane były m.in. takie zagadnienia 

jak Lectio Divina, rozmyślanie franciszkań-

skie, postać św. Maksymiliana czy kapituła 

w klasztorze. Prelegentami byli: o. dr An-

drzej Zając OFMConv, o. mgr lic. Andrzej 

Włodarczyk OFMCap, ks. dr Robert Hen-

ryk Muszyński i ks. mgr lic. Józef Maciąg.  

 

Na kapitule obecny był Minister Prowin-

cjalny o. Adam Kalinowski oraz asystent 

generalny o. Jacek Ciupiński. Ostatniego 

dnia (w sobotę) Eucharystii przewodniczył 

Ordynariusz diecezji Koszalińsko-

Kołobrzeskiej, J. Eks. ks. Bp Edward Daj-

czak.       Za: www.franciszkanie.gdansk.pl  

 

Ks. Roman Szpakowski SDB  

"Zasłużony dla Kultury Polskiej" 

 

Ks. Roman Szpakowski SDB został od-

znaczony honorowym tytułem "Zasłużony 

dla Kultury Polskiej" podczas trwających 

od 12 do 15 maja II Warszawskich Tar-

gach Książki, które zgromadziły w war-

szawskim Pałacu Kultury i Nauki 614 wy-

stawców z 14 krajów. Minister kultury 

Bogdan Zdrojewski, otwierając w czwartek 

II Warszawskie Targi Książki powiedział: 

"Dla czytelnictwa należy zrobić wszystko, 

co możliwe. Książka to najlepsza inwesty-

cja". 

   

Podczas uroczystości inaugurującej targi 

minister Zdrojewski wręczył odznaki hono-

rowe "Zasłużony dla kultury polskiej" wy-

dawcom i animatorom polskiego świata 

książki. Otrzymali je: wydawca Grzegorz 

Majerowicz, prezes Polskiej Izby Ksiązki 

Piotr Marciszuk, Henryk Podolski ze Sto-

warzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, 

Tadeusz Skoczek z Muzeum Niepodległo-

ści oraz ksiądz Roman Szpakowski Prezes 

Stowarzyszenia Wydawców Katolickich i 

Dyrektor Wydawnictwa Salezjańskiego. 

Za: www.salezjanie.pl 

Inauguracja działalności stowarzy-

szenia Etyka i Energia 

 

Swoją działalność rozpoczęło stowarzy-

szenie Etyka i Energia, polski odpowiednik 

Etik&Energi, szwedzkiej organizacji promu-

jącej projekty ekologiczne dla instytucji 

kościelnych. Uroczysta inauguracja stowa-

rzyszenia odbyła się 13 maja 2011 w 

Myczkowcach na Podkarpaciu, gdzie 

przybyli założyciele dzieła: przedstawiciele 

diecezji rzeszowskiej, jezuici ze Starej Wsi 

i franciszkanie z Ruchu Ekologicznego św. 

Franciszka z Asyżu - REFA.  

   

W pierwszej części spotkania zaprezento-

wano główne założenia dzieła Etyka i 

Energia, które chce łączyć nowoczesność 

z tradycją starając się, aby nasze kościoły, 

klasztory i budynki parafialne wzbogacone 

o najnowszą myśl techniczną były tańsze 

w utrzymaniu i bardziej przyjazne dla oto-

czenia. Promując zrównoważony rozwój i 

oszczędny styl życia przyjazny dla lokalnej 

społeczności wspólnym wysiłkiem dążyć 

będą do mniejszego zużycia energii i ob-

ciążenie środowiska.  

O. Stanisław Jaromi OFMConv. z REFA w 

swym wystąpieniu zwrócił uwagę, iż w 

preambule stowarzyszenia odwołano się 

do słów Papieża Benedykta XVI z jego 

orędzia „Jeżeli chcesz krzewić pokój, 

strzeż dzieła stworzenia" z 1 stycznia 

2010, w którym wzywa katolików i całą 

ludzkość do „w pełni zrównoważonego 

zarządzania środowiska i zasobów plane-

ty" oraz stworzeniu okoliczności sprzyjają-

cych „zachowaniom cechujących się umia-

rem zmniejszając swoje zapotrzebowanie 

na energię i poprawiając warunki jej wyko-

rzystania." I następnie omawiając ów 

ważny tekst pokazał skąd bierze się zain-

teresowanie Kościoła sprawami ekologicz-

nymi. 

Pastor Per Larsson, teologiczny doradca 

szwedzkiego E&E, przekonywał, że obec-

nie przed kościołami chrześcijańskimi stoją 

trzy rodzaje wyzwań: intelektualne, proro-

cze oraz praktyczne - wzywające do zmia-

ny naszego stylu życia. „Najbliższe lata 

będą charakteryzowały się wzrostem na-

pięć między naukowcami głoszącymi 

prawdę o trudnej sytuacji a politykami, 

którzy nie chcą podejmować odpowiednich 

działań" - mówił. Za ważne w tej sytuacji 

uznał świadectwo chrześcijańskie. Inspiru-

jące może być też doświadczenia życia 

zakonnego z oszczędnym, nieagresywnym 

stylem życia.  

W drugiej części spotkania Jerzy Krzyżow-

ski, ekspert E&E, prezentował praktyczne 

doświadczenia Szwedów i pokazywał jak 

wielu budynkach udało im się zmniejszyć 

wydatki na prąd i ogrzewanie co najmniej o 

30 proc., koszty energii o 40% a emisję 

dwutlenku węgla ograniczyć nawet o 50 

proc. Zaprezentował też praktyczny pod-

ręcznik racjonalnej gospodarki energią w 

budynkach kościelnych. „Pisali go technicy 

dla księży" - podkreślił i zapowiedział jego 

tłumaczenie na język polski. 

  

 

Kulminacyjnym momentem spotkania było 

podpisanie międzynarodowego porozu-

mienia pomiędzy szwedzką Etik&Energi 

oraz polską Etyką i Energią. Z tej okazji 

odczytano specjalne pozdrowienia prze-

słane przez pastora Björn Cedersjö z Rady 

Kościołów Chrześcijańskich w Szwecji, 

pastora Henrika Grape z Europejskiej Sieci 

Współpracy Ekologicznej Chrześcijan 

(ECEN) oraz Esbjörna Hagberga, biskupa 

diecezji Karlstad, jako pierwsza wykonała 

analizę energetyczną wszystkich budyn-

ków należących do diecezji zgodnie z 

konceptem wypracowanym przez E&E.  

 

Ten ostatni napisał: „Mamy głębokie histo-

ryczne powiązania miedzy naszymi kraja-

mi, ludźmi i kościołami. Wiele parafii ak-

tywnie włączyło się w walkę Polaków i 

Kościoła na rzecz polskiej niezależności w 

latach 80-dziesiątych. W tym czasie wiele 

szwedzkich serc zdobył papież Jan Paweł 

II. Jego duchowe wezwanie do zrównowa-

żonego stylu życia i rozwoju inspiruje do 

kontynuacji naszej pracy. Wielkim wyzwa-

niem dla naszej diecezji i całego kraju jest 

obecnie niezależność energetyczna reali-

zowana przez właściwą gospodarkę ener-

gią i korzystanie z własnych odnawialnych 

źródeł energii... Wierzymy, że nasze Ko-

ścioły w całkowicie nowy sposób włączą 

się w przemiany w obliczu których stoją 

nasze kraje." Za: www.refa.franciszkanie.pl  

 

Benedykt Polak był w Azji przed  

Marco Polo 

 

We czwartek 19 maja 2011 roku, w Kra-

kowie, odbyła się konferencja naukowa 

Terytoria 2011. Jej organizatorami byli: 

Instytut Studiów Franciszkańskich oraz 

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. 

http://www.franciszkanie.gdansk.pl/2011/05/18/pierwsza-czesc-kapituly-duchowej-2011/
http://www.salezjanie.pl/aktualnosci/?insp=ALL&kat=6&id=3582
http://www.refa.franciszkanie.pl/index.php?function=show_all&no=280
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Jana Pawła II w Krakowie. Konferencja 

podejmowała temat obecności franciszka-

nów na historycznych ziemiach Imperium 

Mongolskiego. Wydarzeniem wyjściowym 

była wyprawa do wielkiego chana w XIII 

wieku, w której brał udział polski francisz-

kanin, Benedykt Polak. Przedmiotem re-

fleksji była również aktualna obecność 

franciszkanów w Azji środkowo-

wschodniej. 

 

 

 

Cykl konferencji Terytoria podejmuje re-

fleksję nad zetknięciem się kultury chrze-

ścijańskiej reprezentowanej przez fran-

ciszkanów z rodzimymi kulturami różnych 

rejonów świata. Organizatorzy zapowie-

dzieli, że przyszłoroczna konferencja bę-

dzie poświęcona Skandynawii.  

Za: www.kapucyni.pl  

 

Sympozjum Instytutu Pallottiego 

 

W dniach 21 i 22 maja 2011 r., w pallotyń-

skim Domu CAM w Konstancinie-Jeziornie 

odbywało się kolejne Sympozjum Instytutu 

Pallottiego. Tematyka spotkania koncen-

trowała się wokół idei Miłosierdzia Bożego 

obecnej w refleksji św. Wincentego. Wśród 

prelegentów byli: ks. Roman Forycki SAC 

(Miłosierdzie Boże w życiu i pismach św. 

W. Pallottiego), ks. Leszek Woroniecki 

SAC ("Logika" miłosierdzia w życiu świę-

tych) oraz ks. Bogusław Szpakowski SAC 

(Jak być miłosiernym w spotkaniu ze sobą 

i innymi?). 

   

Uczestnicy Sympozjum (ok. 130 osób) są 

w większości związani ze Zjednoczeniem 

Apostolstwa Katolickiego czyli założonym 

przez św. Wincentego Pallottiego Dziełem 

gromadzącym księży, braci, siostry oraz 

świeckich Ks. Marek Chmielniak SAC  

Za: www.pallotyni.pl 

 

Pomocnicy Mariańscy z różnych 

stron świata w Licheniu 

 

Międzynarodowa konferencja Stowarzy-

szenia Pomocników Mariańskich odbywa 

się w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej 

w dniach 17–19 maja 2011 r. Stowarzy-

szenie Pomocników Mariańskich powstało 

w 1925 r. w Stanach Zjednoczonych. Zało-

żył je odnowiciel Zgromadzenia Księży 

Marianów, bł. o. Jerzy Matulewicz. W 

Polsce rozpoczęło ono swoją działalność z 

inicjatywy ks. Jana M. Rokosza MIC w 

październiku 1994 roku. Dziś polski oddział 

Stowarzyszenia zrzesza około 15 tysięcy 

osób – zarówno świeckich, jak i duchow-

nych. Gałęzie Stowarzyszenia funkcjonują 

także w Wielkiej Brytanii, Portugalii, na 

Ukrainie, Litwie i Łotwie, w Brazylii i w 

Ameryce Północnej.(…) 

. 

 W Statucie Stowarzyszenia czytamy, że 

członkami Stowarzyszenia mogą zostać 

wszyscy wierni, zarówno duchowni, osoby 

zakonne, jak i świeccy, którzy pragną w 

duchu mariańskim pełniej korzystać z 

pomocy w dążeniu do świętości. Główną 

patronką Stowarzyszenia jest Maryja Nie-

pokalanie Poczęta. 

 

 W dorocznych spotkaniach Stowarzysze-

nia Pomocników Mariańskich biorą udział 

księża i bracia marianie  oraz osoby 

świeckie.  Uczestnicy konferencji  dzielą 

się informacjami o pracy w poszczegól-

nych krajach i dyskutują o ważnych pro-

blemach np.  jak w posługę Zgromadzenia 

włączać osoby świeckie. Podczas każdej 

konferencji jest także czas na wspólną 

modlitwę, wymianę doświadczeń  i także 

wysłuchanie prelekcji. Za: www.marianie.pl  

 

Spotkanie Braci zakonnych 

u oblatow 

 

W dniach 16–17 maja 2011 r. w Obrze 

odbył się zjazd braci z Polskiej Prowincji. 

Zaproszeni zostali wszyscy bracia o ślu-

bach wieczystych i czasowych. Była to 

okazja, aby się wspólnie spotkać i pomo-

dlić oraz podzielić naszymi radościami i 

trudnościami przeżywania oblackiego 

powołania. W spotkaniu uczestniczyło 21 

braci z 8 naszych domów (16 o ślubach 

wieczystych i 5 ze ślubami czasowymi). 

   

16 maja o godz. 17.00 przywitał wszystkich 

br. Andrzej Rup OMI, koordynator braci 

Polskiej Prowincji i przedstawił program 

spotkania oraz poprosił o. Tomasza Sajda-

ka OMI, ekonoma prowincjalnego o zabra-

nie głosu.  

 

Godzina 18.30 zgromadziła wszystkich w 

refektarzu klasztornym na kolacji, po której 

wspólnie ze wspólnotą kleryków zostało 

odprawione nabożeństwo majowe i kolejny 

dzień nowenny do św. Eugeniusza.  

 

 

 

Dzień 17 maja bracia rozpoczęli od wspól-

nej modlitwy. O godz. 9.30 odbyło się 

spotkanie z o. Prowincjałem Ryszardem 

Szmydkim OMI, który również przewodni-

czył Eucharystii o godz. 11.00. Popołudniu 

o godz. 14.30 o. Paweł Zając OMI, prefekt 

studiów, w swoim referacie, który wygłosił, 

przedstawił historie braci w Zgromadzeniu 

Misjonarzy Oblatów, obrazując ją również 

pokazem slajdów. Po krótkiej przerwie głos 

zabrał br. Krzysztof Janca OMI, uczestnik 

ubiegłorocznej kapituły generalnej i podzie-

lił się z braćmi wrażeniami z jej przebiegu. 

Kolejnym prelegentem był br. Wiesław 

Ratajczak OMI, który przybliżył postać 

Sługi Bożego br. Antoniego Kowalczyka 

jako formatora przyszłych pokoleń oblac-

kich.  

 

Spotkanie braci zakończyło nabożeństwo 

majowe w kaplicy seminaryjnej. Atmosfera 

całego zjazdu Braci była bardzo miła i 

sympatyczna. br. Wiesław Ratajczak OM 

Za: www.oblaci.pl  

     

  Refleksja tygodnia 

 

 

                Kościół potrzebuje pieniędzy 

                                      Felieton o. Dariusza Kowalczyka 

 

Nie tak dawno jeden z moich znajomych, 

ojciec trojga dzieci, przekonywał mnie, że 

jezuici powinni otworzyć w Warszawie 

gimnazjum i liceum. Jego najstarsze 

dziecko skończy za jakiś czas podstawów-

kę, a on chciałby je posłać do jakiejś po-

rządnej szkoły, do której miałby zaufanie. 

Tymczasem zobaczył w jednym z gimna-

zjów w swojej okolicy grupę nastolatek 

ubranych tak, że było im widać tatuaże w 

miejscu, gdzie plecy tracą swą szlachetną 

nazwę.  

   

Znajomy zadrżał: „To takie dziewczynki 

mają być koleżankami mojego syna?!”. 

Pocieszałem go, że są w Warszawie po-

rządne, w tym katolickie szkoły, gdzie 

gimnazjalistki nie próbują naśladować 

rozpustnych i pijanych szansonistek z 

mediów.  

   

Znajomy upierał się jednak, że jezuici 

powinni mieć w Warszawie szkołę.Zresztą 

nie on jeden. Inny tata pięciorga dzieci też 

http://www.kapucyni.pl/
http://www.pallotti.pl/content/view/477/1/
http://www.pallotyni.pl/
http://www.marianie.pl/
http://www.oblaci.pl/
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miał tę samą ideę. Okazuje się, że wielu 

rodziców, którzy bardzo poważnie traktują 

katolicką formację swych pociech, ma ten 

problem. Trwogą przejmuje ich perspekty-

wa bycia zmuszonym do posłania dzieci do 

szkoły, gdzie nie tylko uczniowie, ale i 

niektórzy nauczyciele zdają się budować 

nowy świat, w którym jednym z autoryte-

tów jest np. Kuba Wojewódzki.  

   

A czego potrzeba, aby otworzyć dobrą 

katolicką szkołę? Potrzeba ludzi, wycho-

wawców i nauczycieli, którzy będą rzeczy-

wistym gwarantem katolickości takiej insty-

tucji. Trudno bowiem robić katolicką szko-

łę, jeśli nauczyciele będą przypadkowi, a 

nauczanie Kościoła będzie im raczej obce. 

Potrzeba też pieniędzy. Najpierw na wybu-

dowanie, albo remont i wyposażenie bu-

dynku. A potem na bieżącą działalność i 

inwestycje rozwojowe. Oczywiście, katolic-

ka szkoła prywatna pobiera czesne, a 

ponadto otrzymuje pewne dotacje pań-

stwowe. Doświadczenie uczy jednak, że to 

nie wystarcza i że potrzebne jest nieustan-

ne szukanie dobroczyńców i sponsorów. 

Jednym z ważnych elementów katolickiej 

szkoły powinien być fundusz stypendialny, 

który pozwoliłby na przyjmowanie uzdol-

nionej młodzieży z rzeczywiście katolic-

kich, choć niebogatych rodzin, których nie 

stać na pokrycie pełnych opłat. W przeciw-

nym razie szkoła jest zmuszona przyjmo-

wać dzieci bogatych rodziców, których 

Kościół zupełnie nie obchodzi, ale chcą 

mieć spokojne sumienie, że ich dzieci są w 

szkołach, w których się nie zdeprawują.  

   

Podmioty kościelne, na przykład zakony, 

które chcą prowadzić dobre, katolickie 

szkoły, muszą się zatem troszczyć o pie-

niądze. Jedną z możliwości zdobycia środ-

ków materialnych na ośrodki kościelne, w 

tym dzieła edukacyjne, były w ostatnich 

latach odszkodowania za dobra, jakie za 

PRL-u, ze złamaniem ówczesnego prawa, 

ukradziono różnym instytucjom Kościoła. 

Jeśli na przykład jakiemuś zakonowi za-

brano w latach 50. budynek, który sam, z 

własnych środków przed wojną wybudo-

wał, to słuszne odszkodowanie mogłoby 

być przeznaczone na prowadzoną przez 

ten zakon szkołę, na potrzebne inwestycje 

i utworzenie funduszu stypendialnego. A 

zatem pieniądze z odszkodowania byłyby 

wydane z korzyścią dla konkretnych dzieci, 

a ostatecznie z korzyścią dla całego społe-

czeństwa.  

  

Ubolewać zatem należy, że wokół odszko-

dowań dla kościelnych podmiotów narosło 

tyle kłamliwej propagandy. Po pierwsze, 

używano retoryki, która z instytucji okra-

dzionych czyniła złodziei, a przynajmniej 

strasznych chciwców dobierających się do 

majątku narodowego. A po drugie, w taki 

sposób mówiono o odszkodowaniach, 

jakby miały one pójść bezpośrednio do 

kieszeni księży, którzy kupią sobie po dwa 

maybachy każdy. Nie dziwi, że taki krzyk 

podnosili wrogowie Kościoła, ale znalazło 

się wielu katolików (nie mam, oczywiście, 

na myśli wspomnianych znajomych), zma-

nipulowanych naiwniaków, którzy kiwali 

głowami, ile to Kościół się nachapał. Nie-

którzy z nich zapewne chętnie posłaliby 

swe dzieci do bezpiecznych, katolickich 

szkół. Ale jakoś nie mogą skojarzyć związ-

ku między pieniędzmi dla Kościoła a do-

brym szkolnictwem, którego od Kościoła 

oczekują.            O. Dariusz Kowalczyk SJ 

 

 

 

   

  Wiadomości zagraniczne  

 

Benedykt XVI do studentów Tere-

sianum o kierownictwie duchowym 

 

75-lecie istnienia obchodzi prowadzony 

przez karmelitów bosych Papieski Wy-

dział Teologiczny Teresianum, erygowany 

16 lipca 1935 r., a nawiązujący do na-

uczania świętych mistyków Teresy od 

Jezusa i Jana od Krzyża. Od samego 

początku skupił się on na teologii ducho-

wości w kontekście antropologii. Z cza-

sem powstał w jego ramach instytut du-

chowości – przypomniał Papież, przyjmu-

jąc w Watykanie studentów i profesorów 

tej rzymskiej uczelni. Są wśród nich za-

równo karmelici, jak zakonnicy i zakonni-

ce z innych zgromadzeń oraz księża i 

seminarzyści. 

   

 

 „Kościół nigdy nie zaprzestał i dziś jesz-

cze nadal zaleca praktykowanie kierow-

nictwo duchowego - zauważył Ojciec 

Święty. - I to nie tylko tym, którzy pragną z 

bliska iść za Panem, ale wszystkim 

chrześcijanom chcącym przeżywać od-

powiedzialnie swój chrzest, czyli nowe 

życie w Chrystusie. Każdy bowiem, a 

szczególnie ci, którzy poszli za powoła-

niem do bliższego naśladowania Chrystu-

sa, potrzebuje osobistego kontaktu z 

przewodnikiem pewnym w doktrynie i 

doświadczonym w sprawach Bożych. 

Pomoże on mu ustrzec się łatwego su-

biektywizmu, dając do dyspozycji własne 

zasoby wiedzy i doświadczeń przeżytych 

w pójściu za Jezusem. Chodzi o to, by 

nawiązać taką samą osobistą relację, jaką 

Pan miał ze swymi uczniami, tę szczegól-

ną więź, przez którą prowadził ich On za 

sobą, by przyjmowali wolę Ojca, czyli brali 

krzyż" - mówił Benedykt XVI.  

Papież zachęcił studentów Teresianum, 

by wykorzystali to, czego się tam nauczą, 

gdy sami zostaną powołani do prowadze-

nia kierownictwa duchowego. Będą wtedy 

pomagać tym, których powierzy im 

Opatrzność, w rozeznawaniu duchów. 

Nauczą ich umiejętności dostosowywania 

się do poruszeń Ducha Świętego, by 

doszli do pełni łaski w Chrystusie.  

Za: Radio Watykańskie 

Beatyfikacja założycielki 

franciszkanek szpitalnych 

 

W Lizbonie została dziś wyniesiona do 

chwały ołtarzy portugalska zakonnica 

Maria Klara od Dzieciątka Jezus, zmarła 

w 1899 r. Była założycielką Franciszkanek 

Szpitalnych Niepokalanego Poczęcia. 

Mszy na lizbońskim stadionie Restelo 

przewodniczył patriarcha stolicy Portuga-

lii, kard. José da Cruz Policarpo. Aktu 

beatyfikacji dokonał w imieniu Papieża 

prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyj-

nych, kard. Angelo Amato SDB. 

   

 

Libânia do Carmo Galvão Meixa de Mo-

ura Telles e Albuquerque urodziła się w 

1843 r. w arystokratycznej rodzinie. Osie-

rocona w wieku 14 lat, była wychowywana 

przez siostry szarytki. Już za młodu pra-

gnęła wstąpić do klasztoru, jednak z 

powodu antyklerykalnej i wrogiej zakonom 

polityki XIX-wiecznej Portugalii, by móc 

pójść za głosem powołania, musiała wyje-

chać do Francji. Wstąpiła tam do francisz-

kanek szpitalnych z Calais. Wróciwszy do 

ojczyzny, jako s. Maria Klara od Dzieciąt-

ka Jezus utworzyła nową, portugalską 

gałąź tego zgromadzenia.  

Założone przez nią Franciszkanki Szpital-

ne Niepokalanego Poczęcia poświęcają 

się opiece nad chorymi. Obecne są dziś 

również poza granicami Portugalii.  

Za: Radio Watykańskie 

http://www.karmel.pl/
http://www.karmel.pl/
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Generał salezjanów wśród 

pierwszych konsultorów Kongre-

gacji ds. Nowej Ewangelizacji 

 

Ojciec Święty mianował w dniu dzisiej-

szym, 19 maja, nowych Konsultorów 

Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej 

Ewangelizacji. Wśród nich znajduje się 

także ks. Pascual Chávez Villanueva, 

Przełożony Generalny Salezjanów.  

 

  

Wraz z ks. Chávezem, który pełni także 

funkcję Przewodniczącego Unii Przełożo-

nych Wyższych (USG), zostali mianowani: 

bp Fernando Ocáriz (Hiszpania), Wika-

riusz Generalny Prałatury Personalnej 

Opus Dei; ks. Julián Carrón (Hiszpania), 

Przewodniczący Bractwa „Comunione e 

Liberazione", Radca kościelny Stowarzy-

szenia kościelnego „Memores Domini"; 

ks. François-Xavier Dumortier, S.I. (Fran-

cja), Rektor Papieskiego Uniwersytetu 

Gregoriańskiego w Rzymie; ks. Pierange-

lo Sequeri (Włochy), Wicedziekan i wy-

kładowca Teologii fundamentalnej na 

Wydziale Teologicznym Włoch Północ-

nych, wykładowca Estetyki sakrum na 

Akademii Sztuk Pięknych w Brera (Medio-

lan); s. Sara Butler (Stany Zjednoczone 

Ameryki), ze Zgromadzenia Missionary 

Servants of the Most Blessed Trinity, 

wykładowca Teologii dogmatycznej na 

Uniwersytecie St. Mary of the Lake, Se-

minarium w Mundelein; s. Mary Lou Wirtz, 

F.C.J.M. (Stany Zjednoczone Ameryki), 

Przełożona Generalna Córek Najświęt-

szych Serc Jezusa i Maryi, Przewodni-

cząca Międzynarodowej Unii Przełożo-

nych Wyższych (gałąź żeńska). Listę 

kompletują osoby świeckie: dr Chiara 

Amirante (Włochy), Założycielka i Odpo-

wiedzialna za Stowarzyszenie "Nuovi 

Orizzonti"; pan Kiko Argüello (Hiszpania), 

Odpowiedzialny za Międzynarodową 

Ekipę Drogi Neokatechumenalnej; prof. 

Lucetta Scaraffia (Włochy), wykładowca 

Historii współczesnej na Wydziale Litera-

tury i Filozofii Uniwersytetu „La Sapienza" 

w Rzymie. 

 

Szczególnym zadaniem tej Papieskiej 

Rady, powołanej w dniu 28 czerwca 2010 

r. przez Benedykta XVI, jest "promowanie 

odnowionej ewangelizacji w krajach, które 

już usłyszały pierwsze głoszenie wiary i 

gdzie od wieków istnieją Kościoły, lecz 

teraz doświadczają postępującej sekula-

ryzacji społeczeństwa i swoistego zaniku 

wrażliwości na Boga. Jest to wezwanie, 

by znaleźć odpowiednie środki przekazu 

niezmiennej prawdy Ewangelii Chrystu-

sa". Kilka dni później, 30 czerwca, arcybi-

skup Salvatore Fisichella został miano-

wany Przewodniczącym nowoutworzonej 

Papieskiej Rady. 12 października 2010 r. 

został opublikowany list apostolski w 

formie motu proprio, "Ubicumque et Sem-

per", w którym Papież ogłosił utworzenie 

tej nowej dykasterii i poinformował o jej 

strukturze i zadaniach.  

Za: www.infoans.org 

 

 50 lat jezuitów w Kerala 

W południowoindyjskim stanie Kerala 

zakończyły się obchody 50. rocznicy 

istnienia tamtejszej prowincji Towarzystwa 

Jezusowego. Z tej okazji przypomniano 

osiągnięcia jezuitów na polu edukacji oraz 

omawiano ich działalność społeczną. 

Uroczystości odbyły się w stolicy stanu, 

Thiruvananthapuram (Trivandrum). W 

obchodach rocznicowych uczestniczyli 

keralscy duchowni oraz liczni wychowan-

kowie instytucji edukacyjnych prowadzo-

nych przez jezuitów. Wśród wychowan-

ków obecny był między innymi sędzia 

Sądu Najwyższego stanu Kerala. 

   

Podczas uroczystości przypomniano, że 

w licznych szkołach prowadzonych przez 

ten zakon wykształcenie zdobywa nieza-

można młodzież keralska. Poza wysokim 

poziomem nauczania szkoły te zapewnia-

ją także formację duchową młodych ludzi. 

Wiele osób należących do elit rządzących 

oraz kulturalnych w Indiach zdobyło wy-

kształcenie w jezuickich instytucjach 

edukacyjnych. Ks. Babu Joseph, rzecznik 

episkopatu Indii, mówiąc o działalności 

Kościoła katolickiego zauważył: „Oddzia-

ływaliśmy na społeczeństwo poprzez 

działalność edukacyjną oraz przez pro-

gramy rozwoju społecznego". 

 

Podczas rocznicowych uroczystości pod-

kreślono, że poza znaczącym wkładem w 

edukację jezuici zajmują się działalnością 

społeczną. Prowadzone przez nich bada-

nia pozwoliły określić podstawowe pro-

blemy nękające najuboższe społeczności 

Kerali. Prowadzona przez jezuitów dzia-

łalność wśród rybaków Wybrzeża Mala-

barskiego zapewniła tej społeczności 

dostęp do edukacji. Wykształcenie umoż-

liwiło tym ludziom rozwój społeczno-

gospodarczy i duchowy.  

 Za: Radio Watykańskie 

Wietnamski uchodźca biskupem w 

Australii 

 

Biskupem pomocniczym archidiecezji w 

Melbourne, drugim co do wielkości mie-

ście Australii, Papież mianował 49-

letniego Wietnamczyka, o. Vincente’a 

Longa Van Nguyena OFMConv. Był on 

dotychczas radnym generalnym Zakonu 

Braci Mniejszych Konwentualnych. 

  

Urodzony w południowym Wietnamie 

niedaleko Sajgonu, należy on do tzw. boat 

people. Wraz z rodziną opuścił ojczyznę 

w ucieczce przed komunizmem, mając 18 

lat. Po prawie półtora roku znalazł schro-

nienie w Australii. Dziś jego rodzice, brat i 

siostra mieszkają w Melbourne. Druga 

siostra została w Wietnamie, a trzech 

braci osiedliło się w Holandii. W 1983 r. 

21-letni wówczas Vincente Long wstąpił 

do franciszkanów konwentualnych. Po 

święceniach pracował w duszpasterstwie, 

potem uzupełnił studia teologiczne na 

rzymskim Seraphicum. Po powrocie na 

Antypody łączył pracę duszpasterską z 

zadaniami we własnej wspólnocie zakon-

nej, będąc m.in. prowincjałem. Od trzech 

lat pełnił w Rzymie funkcję radnego gene-

ralnego. Był odpowiedzialny za swój 

zakon w Azji i Oceanii. 

 

 

Pracujący w Australii współbrat nowego 

biskupa, Wietnamczyk należący do war-

szawskiej prowincji franciszkanów, pod-

kreśla, że jego nominacja to uwzględnie-

nie głosu tej azjatyckiej wspólnoty w Ko-

ściele Antypodów. „Towarzyszy nam 

ogólna radość, ponieważ w Melbourne 

będziemy mieć pierwszego biskupa po-

mocniczego z Wietnamu - powiedział 

Radiu Watykańskiemu o. Dinh Anh Nhue 

Nguyen OFM Conv. - A więc będziemy 

mieć własny głos w Konferencji Episkopa-

tu Australii. Ludzie w Melbourne albo w 

Kellyville, mieście gdzie pracował jako 

proboszcz, pamiętają o. Vincente'a jako 

człowieka bardzo energicznego. Robił 

wiele rzeczy i to z dużą determinacją. W 

Australii wspólnota wietnamska jest dosyć 

duża, szczególnie widać to w Kościele 

lokalnym. Warto dodać, że w zeszłym 

roku w Melbourne w czasie spisu ludności 

wietnamskie nazwisko Nguyen, jakie nosi 

nominat, zajęło drugie miejsce zaraz po 

angielskim nazwisku Smith".  

Za: Radio Watykańskie  

Amerykańskie zakonnice chcą  

jedności, ale nie wiedzą jakiej 

 

Choć amerykańskie zakonnice mają 

szczere pragnienie jedności, istnieją 

wśród nich bardzo głębokie podziały 

odnośnie do samej koncepcji Kościoła i 

roli, jaką powinny w nim odgrywać zakony 

– uważa m. Mary Clare Millea, której 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_letters/documents/hf_ben-xvi_apl_20100921_ubicumque-et-semper_en.html
http://www.infoans.org/1.asp?Lingua=6&sez=1&sotsez=13&doc=6476
http://www.karmel.pl/
http://www.karmel.pl/
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Watykan powierzył wizytację apostolską 

amerykańskich zakonnic. Trwa ona od 

dwóch lat. S. Millea przygotowuje aktual-

nie amerykański Kościół na ogłoszenie 

raportu, który ma powstać do końca tego 

roku. Służyło temu niedawne spotkanie z 

przełożonymi wspólnot zakonnych w 

archidiecezji Chicago. 

   

S. Millea starała się przekonać zakonni-

ków, że kończąca się wizytacja przyczyni 

się do odrodzenia życia konsekrowanego. 

Zapowiedziała, że w raporcie znajdą się 

konkretne sugestie dotyczące słabych 

stron wspólnot zakonnych. Choć spotka-

nie było poufne, do amerykańskiej prasy 

przedostały się anonimowe relacje jego 

uczestników. Podkreślają oni, że doszło 

na nim do otwartej wymiany zdań. Do 

samej wizytacji podchodzono dość scep-

tycznie, w przekonaniu, że nie pomoże 

ona zakonom wyjść z kryzysu. Zakonnicy 

z Chicago z ulgą przyjęli natomiast zmia-

ny personalne w kierownictwie watykań-

skiej Kongregacji ds. Instytutów Życia 

Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia 

Apostolskiego, która zarządziła wizytację. 

Za szczególnie pozytywne uznano mia-

nowanie na jej sekretarza amerykańskie-

go redemptorystę, abp. Josepha Tobina.  

Za: Radio Watykańskie  

Siostry Św. Pawła zagrożone eks-

misją z Hanoi 

 

Władze miasta Hanoi zagroziły eksmisją i 

rozbiórką budynków należących do zgro-

madzenia sióstr św. Pawła. Od kilku lat 

wietnamskie zakonnice wraz ze stołeczną 

kurią biskupią bezskutecznie domagały 

się zwrotu zagarniętego przez komuni-

stów terenu z kompleksem budynków w 

centrum miasta.  

   

Zgromadzeniu pozostawiono jedynie 

niewielki dom, w którym siostry zorgani-

zowały centrum miłosierdzia dla ubogich. 

Mieści się w nim ośrodek pomocy dla 

dziewcząt w trudnościach, kuchnia dla 

ubogich, sierociniec dla niepełnospraw-

nych dzieci, zerówka, ambulatorium i kilka 

innych placówek. Praca ponad 100 sióstr 

jest niezwykle ceniona przez mieszkań-

ców stolicy Wietnamu, ponieważ wykony-

wana jest bezpłatnie. Władze miejskie 

mają jednak inny pomysł na teren należą-

cy do katolickiego zgromadzenia. Źródła 

kościelne potwierdzają, że funkcjonariu-

sze partyjni zajmują się spekulacją nieru-

chomościami i zamierzają zrobić dobry 

interes na wspomnianym terenie w Hanoi.  

Za: Radio Watykańskie

 

   

  Zapowiedzi wydarzeń  

 

 

Osiem pereł lednickich... podaro-

wanych przez Jana Pawła II 

 

Już po raz piętnasty nad Lednicą spotka 

się młodzież z całej Polski. Przesłania 

Jana Pawła II, przygotowywane na kolejne 

spotkania młodych, to osiem pereł lednic-

kich. Na ich kanwie w sobotę, 4 czerwca, 

odbędzie się czuwanie pod hasłem „JPII – 

liczy się świętość”.  

   

- W tym roku pragniemy pochylić się nad 

świętością Jana Pawła II - wyjaśnia inicja-

tor spotkań lednickich, dominikanin o. Jan 

Góra. Przypomina, że 20 lat temu Jan 

Paweł II spotkał się z młodymi na VI Świa-

towym Dniu Młodzieży w Częstochowie. 

Spotkanie to nazywa „bierzmowaniem 

młodzieży świata". Także Lednica obcho-

dzi swój mały jubileusz - odbędzie się po 

raz piętnasty. W 1997 r. Jan Paweł II 

pobłogosławił młodzież zgromadzoną na 

Polach Lednickich, przelatując helikopte-

rem. Przez osiem lat na spotkania mło-

dych nad Lednicą Papież przygotowywał 

specjalne przesłania. Zostaną one przy-

pomniane podczas tegorocznego czuwa-

nia.  

 

Ojciec Jan Góra przesłania Jana Pawła II 

do młodzieży lednickiej nazywa ośmioma 

perłami lednickimi. - Jest to osiem darów 

dla młodzieży i wskazówek jak dążyć do 

świętości. Tworzą one spójny program 

formacyjny i wychowawczy, który chcemy 

przedstawić w sposób ciekawy i atrakcyj-

ny, zaproponować jako projekt na życie, 

drogowskaz do świętości - mówi. 

 Jan Paweł II, zwracając się do młodzieży 

zgromadzonej nad Lednicą, mówił m.in.: 

„Zanieście przyszłym pokoleniom świa-

dectwo wiary, nadziei i miłości. Bądźcie 

wytrwali. Nie wystarczy przekroczyć próg, 

trzeba iść w głąb!" Zapewniał młodych o 

bliskości Ducha Świętego i zachęcał do 

tego, by Chrystusa uczynić Panem swojej 

przyszłości, a celem życia ¬- zdążanie do 

domu Ojca. W 2001 r. wypowiedział sło-

wa, dziś tak dobrze znane i śpiewane: 

„Nie bój się! Wypłyń na głębię! Jest przy 

Tobie Chrystus".  

 

Jednym z symboli tegorocznego spotkania 

lednickiego, które otrzymają wszyscy 

uczestnicy, jest klucz. To nawiązanie do 

słów Jana Pawła II z inauguracji pontyfika-

tu: „Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie 

na oścież drzwi Chrystusowi", a także 

słów Pana Jezusa wypowiedzianych do 

św. Piotra, pierwszego papieża: „Tobie 

dam klucze Królestwa" (Mt 16,19). Na 

spotkanie lednickie przyjadą delegacje 

miast, które w trakcie pielgrzymek do 

Polski odwiedził Jan Paweł II i przywiozą 

klucze do swoich miast.  

4 czerwca nad Lednicą pojawi się ten sam 

helikopter, w którym Jan Paweł II przele-

ciał nad młodzieżą zgromadzoną na Po-

lach Lednickich 2 czerwca 1997 r. - Jest to 

dla nas bardzo ważne wydarzenie, gdyż 

pomoże nam to lepiej poczuć obecność 

Ojca Świętego - mówi o. Jan Góra. Dru-

gim znakiem będzie płaszcz Jana Pawła 

II, znajdujący się na co dzień w sanktu-

arium na Krzeptówkach w Zakopanem. 

Młodzież będzie mogła przejść pod rozpo-

startym płaszczem, oddając się w opiekę 

Jana Pawła II.  

Młodzi będą się wspólnie modlić, adoro-

wać wizerunek Chrystusa oraz Najświęt-

szy Sakrament. Odmówią też litanię do 

Jana Pawła II. Jej tekst powstał w drodze 

na pogrzeb Jana Pawła II i od tego czasu - 

jak mówi o. Góra - młodzież stale się nią 

modli na Lednicy i w poznańskim duszpa-

sterstwie dominikanów. Litania składa się 

z 18 wezwań, a Jan Paweł II nazwany jest 

m.in. „Patronem małżeństw", „Przyjacie-

lem młodych" i „Siewcą radości". O półno-

cy odbędzie się koncert ku czci Jana 

Pawła II.  

Główną ideą Spotkań Młodych nad Ledni-

cą jest wybór Chrystusa, co młodzież 

wyraża, przechodząc przez Bramę-Rybę, 

symbolizującą Chrystusa. W tym roku 

młodzi otrzymają od organizatorów rów-

nież skałę z namalowaną na niej Rybą (z 

gr. ICHTIS - Jezus Chrystus Syn Boga 

Zbawiciel).  

 

W spotkaniach lednickich uczestniczy 

młodzież nie tylko z Polski. W tym roku 

przybędzie m.in. delegacja młodzieży z 

Czech pod przewodnictwem prymasa 

Dominika Duki. Właśnie ze względu na 

udział delegacji międzynarodowych, tego-

roczne spotkanie będzie tłumaczone na 

http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=488967
http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=488967


 8 

język angielski i będzie można go słuchać 

przez lokalne radio. Więcej na: 

www.episkopat.pl 

Musical o św. Franciszku w Kalwa-

rii Zebrzydowskiej 

 

Franciszkańska Młodzież Oazowa i Mini-

stranci, gromadzący się przy klasztorze 

oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydow-

skiej przygotowali wyjątkowe dzieło. Próby 

trwały kilka miesięcy, a efekt końcowy, jak 

mówią aktorzy, koniecznie trzeba zoba-

czyć! 

  

Sam musical opowiada o losach Świętego 

Franciszka, lecz nie w sposób, do którego 

jesteśmy przyzwyczajeni. Wiele w nim 

humoru i groteski, zwrotów akcji i... muzy-

ki, ale najważniejsze, to pytania, jakie 

stawia ten spektakl, pytania nurtujące 

każdego z nas. 

 

 Chcemy tym niezwykłym przedstawie-

niem podziękować za beatyfikację Jana 

Pawła II, a także uczcić jubileusz 30-lecia 

naszej działalności - mówi opiekun mło-

dzieży i reżyser przedstawienia o. Seba-

stian Feret. Musical zatytułowany "Forza 

venite gente" będzie wystawiany w auli 

Wyższego Seminarium Duchownego w 

Kalwarii Zebrzydowskiej w następujących 

terminach: 

  

15.05.2011 (niedziela) - godz. 18:00 - 

PREMIERA 

22.05.2011 (niedziela) - godz. 18:00 

29.05.2011 (niedziela) - godz. 18:00 

04.06.2011 (sobota)    - godz. 17:00 

05.06.2011 (niedziela) - godz. 18:00.  

 

Za: www.kalwaria.eu  

 

Memoriał im. O. Zbigniewa  

Strzałkowskiego 

 

W niedzielę, 5 czerwca w Zawadzie k. 

Tarnowa dzieci, młodzież i dorośli pobie-

gną w biegu o memoriał (ku czci) swojego 

rodaka o. Zbigniewa Strzałkowskiego, 

który 20 lat temu poniósł śmierć męczeń-

ską w Peru. Wcześniej, o godz. 13.00 w 

kościele parafialnym pw. św. Marcina 

Biskupa w Zawadzie będą się modlić o jak 

najszybsze wyniesienie na ołtarze sługi 

Bożego. Mszy przewodniczyć będzie 

sekretarz prowincjała franciszkanów ds. 

misji, były misjonarz w Boliwii o. Zbigniew 

Świerczek OFMConv z Krakowa. 

   

Po biegach dyr. Szkoły Podstawowej im. 

o. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie 

Krzysztof Nowak wręczy zwycięzcom 

nagrody i dyplomy. W tym dniu organiza-

torzy Memoriału przewidują również gry i 

zabawy dla dzieci i młodzieży. Nad memo-

riałem o. Zbigniewa Strzałkowskiego 

patronat objął ordynariusz diecezji tarnow-

skiej bp Wiktor Skworc. 

Franciszkanin o. Zbigniew Strzałkowski 

OFMConv został zamordowany 9 sierpnia 

1991 roku w Pariacoto (Peru). Zginął z rąk 

skrajnie lewicowego ugrupowania terrory-

stycznego "Świetlisty Szlak". Proces be-

atyfikacyjny polskich franciszkanów roz-

począł się 1996 roku. W 2002 roku doku-

mentacja została przesłana z Peru do 

Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w 

Rzymie, gdzie opracowywane jest tzw. 

"positio", czyli kluczowy dokument proce-

su beatyfikacyjnego. Jms  

Za: www.franciszkanie.pl  

 

   

  Witryna Tygodnia  

 

 

„MISYJNE DROGI”  

 

Ukazał się nowy numer dwumiesięcznika 

„Misyjne Drogi” redagowanego i wydawa-

nego przez Misjonarzy Oblatów Maryi 

Niepokalanej. Majowo-czerwcowy numer w 

dużej mierze poświęcony jest beatyfikacji 

Jana Pawła II i przypomnieniu jego posługi 

misjonarskiej. W numerze znajdziemy 

także obszerny artykuł o św. Eugeniuszu 

de Mazenodzie, w związku z przypadają-

cymi na maj obchodami 150 rocznicy 

śmierci założyciela Zgromadzenia Misjona-

rzy Oblatów Maryi Niepokalanej.  

   

Z wiadomości misyjnych znajdziemy rela-

cję z Chin - Honkong coraz bardzoej kato-

licki, Indii - Nowy wydział nauk społeczno-

ściowych im. Matki Teresy, Ukrainy, Liba-

nu, Iraku, Wietnamu, Kazachstanu i in-

nych.   

   

Dwumiesięcznik „Misyjne Drogi" prezentu-

je pracę ewangelizacyjną, teologię misyj-

ną, sylwetki misjonarzy, warunki i środowi-

ska ich pracy. Przygląda się ich codzien-

nemu życiu i opowiada o ich doświadcze-

niach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czasopismo omawia także warunki spo-

łeczno-gospodarcze i przedstawia dzie-

dzictwo kulturowe ewangelizowanych 

ludów. Pozwala to zobaczyć działalność 

misyjną Kościoła w całym jej bogatym 

kontekście. Akcentowana jest również 

potrzeba animacji misyjnej naszego społe-

czeństwa i współpracy z dziełem misyj-

nym. Redakcja formuje animatorów misyj-

nych i troskę o powołania misyjne, a 

przede wszystkim podkreśla potrzebę 

modlitwy za misje. Temu programowi 

Redakcja stara się być wierna od 26 lat, a 

owoce są niewątpliwie zauważalne. Pismo 

jest także pewną wizytówką oblackiej 

obecności i działalności w Kościele.  

 

„Misyjne Drogi" wydawane są od 1983 

roku pod redakcją o. Alfonsa Kupki OMI. 

Dziś rozprowadzane są w 28 tys. egzem-

plarzy. Prenumeratę pisma można zama-

wiać pod adresem Redakcji: „Misyjne 

Drogi", ul. Ostatnia 14, 60-102 Poznań, tel. 

061 830-65-17. Więcej informacji na 

www.misyjnedrogi.pl       Za: www.oblaci.pl  

 

 

 

http://www.episkopat.pl/?a=kalendarium_show&typ=INFORMACJE&id=14642
http://www.kalwaria.eu/
http://www.franciszkanie.pl/
http://www.misyjnedrogi.pl/
http://www.oblaci.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=707:misyjne-drogi-nowy-numer&catid=1:aktualnosci&Itemid=56
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Odeszli do Pana 

 

ŚP. KS. JÓZEF KUBICKI (1951-2011) TChr 

 

16.maja w wypadku samochodowym zgi-

nął ks. Józef Kubicki, chrystusowiec. Od 

10 lat kierował biurem Zespołu Pomocy 

Kościołowi na Wschodzie przy Sekretaria-

cie Konferencji Episkopatu Polski. 30 maja 

obchodziłby 60 urodziny.  

   

W biurze ks. dr. Józefa Kubickiego przy 

skwerze Kard. Wyszyńskiego 6 w War-

szawie panował nieustanny ruch. Niemal 

każdego dnia odwiedzali go posługujący 

na Wschodzie biskupi, księża i siostry 

zakonne. Nikt nie wychodził z pustymi 

rękami - otrzymywali dla parafii, w których 

posługują, naczynia i szaty liturgiczne, 

egzemplarze Biblii, mszałów i brewiarzy, a 

także pisma katolickie. 

  

Nominację na dyrektora biura Zespołu 

Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy 

Sekretariacie Konferencji Episkopatu Pol-

ski ks. Józef Kubicki otrzymał od kard. 

Józefa Glempa 22 grudnia 2000 roku.  

 

Co roku koordynował Dzień modlitwy za 

Kościół na Wschodzie. Osobiście prze-

wodniczył w II Niedzielę Adwentu modli-

twie Apelu Jasnogórskiego na Jasnej 

Górze. Podkreślał, że najcenniejszy dar 

Kościoła w Polsce dla Kościoła na Wscho-

dzie to duchowni, zakonnice i świeccy, 

którzy wyjeżdżają do krajów Europy 

Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej. Mówił 

też, że każda modlitwa i ofiarowane cier-

pienie to bezinteresowny dar serca w 

intencji ekumenizmu i odradzającego się 

Kościoła na Wschodzie. 

  

W II Niedzielę Adwentu co roku prowadzo-

na jest ogólnopolska zbiórka na rzecz 

parafii i dzieł prowadzonych przez katoli-

ków na Wschodzie. Na ręce ks. Kubickiego 

docierały prośby o wsparcie od parafii na 

Wschodzie i na realizację przedstawionych 

projektów dzielono uzyskane ze zbiórki 

pieniądze. Ks. Kubicki dbał, by ofiarodaw-

cy, który przekazywali wsparcie dla prac 

Zespołu otrzymali podziękowanie.  

 

Wspierając Kościół na Wschodzie, organi-

zował szkolenia dla wyjeżdżających do 

pracy ewangelizacyjnej. Często sam także 

udawał się na Wschód. Brał udział w uro-

czystościach kościelnych i odwiedzał pra-

cujących tam księży i siostry. W ostatni 

weekend odwiedził Siostry od Aniołów w 

Wilnie.  

 

 

 

Urodził się 30 maja 1951 r. w Krzepielowie 

w województwie zielonogórskim. Po matu-

rze wstąpił do nowicjatu Towarzystwa 

Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w 

Ziębicach. Następnie ukończył studia 

filozoficzne oraz teologiczne w Wyższym 

Seminarium Duchownym Towarzystwa w 

Poznaniu, otrzymując dyplom magistra 

teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubel-

skiego. Śluby wieczyste złożył 20 kwietnia 

1976 r. Rok później, 9 maja 1977 r., z rąk 

bp. Tadeusza Ettera przyjął w katedrze 

poznańskiej święcenia kapłańskie.  

 

Przez rok pracował jako wikariusz w parafii 

pw. Matki Boskiej Bolesnej w Chociwlu 

(archidiecezja szczecińsko-kamieńska). W 

latach 1970-1982 skierowano go do Refe-

ratu Powołaniowego Towarzystwa Chry-

stusowego do Ziębic (archidiecezja wro-

cławska), gdzie prowadził rekolekcje powo-

łaniowe dla młodzieży męskiej oraz głosił 

rekolekcje parafialne na terenie Polski i za 

granicą. W latach 1982-1989 był prefektem 

i wychowawcą oraz wicerektorem w Wyż-

szym Seminarium Duchownym Towarzy-

stwa Chrystusowego w Poznaniu. W roku 

1990 został skierowany do parafii pw. 

Świętego Ducha w Szczecinie-Zdrojach, 

gdzie był proboszczem do końca sierpnia 

1999 r.  

 

W latach 1990-99 pełnił również funkcję 

wicedziekana w dekanacie Szczecin-

Osiedle Słoneczne, był diecezjalnym dy-

rektorem Papieskich Dzieł Misyjnych, 

obrońcą węzła małżeńskiego w szczeciń-

skim Sądzie Metropolitalnym oraz spo-

wiednikiem studentów Kolegium Teolo-

gicznego w Szczecinie. 

  

W latach 1996-1998 dojeżdżał na Papieski 

Wydział Teologiczny do Poznania, gdzie 

ukończył podyplomowe studium licencjac-

kie i doktoranckie oraz w 2002 r. napisał i 

obronił na Wydziale Teologicznym Uniwer-

sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

rozprawę doktorską „Sakrament bierzmo-

wania we współczesnym duszpasterstwie 

polskim. Na podstawie doświadczeń archi-

diecezji szczecińsko-kamieńskiej".  

 

Od 1 września 1999 r. był referentem ds. 

misyjnych w Towarzystwie Chrystusowym. 

Od 31 stycznia 2001 r. pracował w Zespole 

Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy 

Sekretariacie Konferencji Episkopatu Pol-

ski w Warszawie.  

.             Za: www.episkopat.pl

 

ŚP. O. TADEUSZ SPORNY (1923-2011) SJ 

 

11 maja 2011 r., o godz. 

12.30, w Polskim Domu 

Opieki "Antokol", niedale-

ko Londynu, w 89 roku 

życia, w 76 powołania 

zakonnego, 57 kapłań-

stwa odszedł do Pana o. 

Tadeusz SPORNY SJ. 

   

Pogrzeb o. Tadeusza, długoletniego prze-

łożonego wspólnoty, proboszcza, duszpa-

sterza wśród Polonii, spowiednika, konfe-

rencjonisty, kaznodziei, dyrektora Sodalicji 

Mariańskich przy parafii pw. NMP Matki 

Miłosierdzia w Londynie przy Walm Lane, 

odbędzie się dnia 26 maja br. 

Urna z prochami zostanie złożona na 

londyńskim cmentarzu, po Mszy św. po-

grzebowej odprawionej w kaplicy parafial-

nej p.w. NMP Matki Miłosierdzia w Londy-

nie przy Walm Lane.    Za: www.jezuici.pl  

 

 

   

 

 

 

 

http://www.episkopat.pl/
http://www.jezuici.pl/
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Informacja Forum Współpracy Międzyzakonnej powołanego do życia  

przez                  

    Konferencję Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w 2009 r. 

 

                                                                                        

                              

Czcigodni Księża, Ojcowie i Bracia, Czcigodne Siostry, 

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tych wszystkich którzy szukają oszczędności i obniżenia kosztów utrzyma-

nia,  uruchomiliśmy na naszej platformie zakupowej kolejną grupę asortymentową 

  

DLA KOŚCIOŁA, PARAFII, DUSZPASTERZY 

 

Wybraliśmy  produkty w tej kategorii  które najczęściej  są kupowane .Dla łatwiejszego poruszania się w 

asortymencie  podzieliliśmy go na czytelne kategorie : 

 

 

-  szaty i stroje liturgiczne 

-  naczynia i sprzęt liturgiczny 

-  kancelaria i pomoce parafialne 

-  kapłan na co dzień  

-  książki 

-  muzyka, film 

- sakramentalia 

- dekoracje do kościoła i dzieła sakralne 

-  pomoce duszpasterskie 

 

 

 

Po złożeniu zamówienia na platformie zakupowej produkty zostaną dostarczone pod wskazany ad-

res. Dostawy dojadą do każdego zakątka w kraju – transport gratis. Płatność za towar w zależności 

od wyboru zamawiającego : przelew lub gotówka.       

 

                                                

Bardzo dziękujemy tym którzy korzystają już z przygotowanych ofert. Serdecznie zapraszamy 

pozostałe klasztory, firmy około klasztorne, parafie i inne dzieła do korzystania z dotychczas zor-

ganizowanych projektów. 

 

 

Czekamy na wszelkie  pytania, służymy pomocą i doradztwem, wyjaśnimy wszelkie  

wątpliwości. 

Biuro FORUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYZAKONNEJ 

tel.12 688 52 58 lub 502 155 829 

e-mail : teresa@forumwm.pl      

www.forumwm.pl 

 

mailto:teresa@forumwm.pl
http://www.forumwm.pl/

