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Wiadomość tygodnia 

 

 

300. NUMER „HOMO DEI” 

 

Ukazujące się od 1932 roku czasopi-

smo „Homo Dei” obchodzi kolejny 

jubileusz: oto ukazuje się 300. numer 

tego periodyku.  

 

Ta okoliczność jest okazją do wspomnie-

nia wielu redaktorów, autorów i czytelni-

ków, którzy to pismo na przestrzeni minio-

nych 80 lat tworzyli, a szczególnie zmarłe-

go 10 maja 2011 roku o. Czesława Kudro-

nia (1924–2011), który dokładnie połowę 

swego kapłańskiego życia (31 lat) poświę-

cił pracy w redakcji „Homo Dei”.  

 

Wśród tekstów bieżącego numeru warto 

zwrócić uwagę na artykuł o. G. Witaszka 

przypominający o prorockiej misji Kościo-

ła. Polega ona właśnie na odczytywaniu 

aktualnych wydarzeń przez pryzmat histo-

rii zbawienia, unikając jednocześnie uwi-

kłania w bieżące spory polityczne. 

Małżonkowie i rodzice nierzadko potrzebu-

ją pomocy w religijnej interpretacji swojego 

powołania, a może im w tym przeszka-

dzać pokusa pragmatyzmu. Na ten pro-

blem zwraca uwagę artykuł K. Wojaczka 

przekonujący, że świadoma bądź nieświa-

doma rezygnacja z ukazywania religijnego 

modelu małżeństwa czyni ich bezbronny-

mi wobec negatywnych wpływów współ-

czesnej kultury. W kontekście problematy-

ki rodzinnej trzeba też zauważyć artykuł 

ks. J. Gręźlikowskiego, który ukazuje 

konsekwencje duszpasterskie przemówie-

nia Benedykta XVI do Roty Rzymskiej w 

styczniu 2011 roku dotyczącego roli pro-

boszcza we właściwym i odpowiedzialnym 

przygotowywaniu nupturientów (włącznie z 

dopuszczaniem ich bądź nie) do sakra-

mentu małżeństwa. 

 

 

Oprócz wymienionych artykułów warto w 

najnowszym numerze „Homo Dei” zauwa-

żyć także teksty dotyczące formacji ka-

płańskiej: refleksję redemptorysty z Indii o. 

J. Ivela Mendanhy, który wydobywa istot-

ne momenty w historii apostoła Piotra na 

drodze jego stawania się uczniem Jezusa 

(w kolejnym numerze podobna refleksja 

dotycząca apostoła Pawła), oraz artykuł 

ks. Cz. Parzyszka odczytujący z papie-

skiej adhortacji Verbum Domini obraz 

kapłana. Dokument ten stał się również 

inspiracją dla interesującej dyskusji na 

temat sakramentalności słowa Bożego, co 

znalazło w „Homo Dei” odbicie w postaci 

sprawozdania z tej dyskusji; sądzimy, że 

może ona wnieść wiele do budowania 

świadomości każdego kapłana.  

Wśród materiałów o charakterze ściśle 

pastoralnym najpierw warto zwrócić uwa-

gę na interesującą rozmowę z o. W. Boło-

zem na temat kryzysu ekologicznego, 

który stanowi jedno z największych wy-

zwań naszych czasów. Ponadto polecamy 

artykuły podejmujące refleksję nad: prak-

tyką udzielania sakramentu chorych dzie-

ciom (M. Stokłosa), pomocą osobom o 

skłonnościach homoseksualnych (A. Ko-

zak), pracą parafialnego zespołu Caritas 

(ks. D. Marczak) czy wreszcie nad oceną 

moralną wazektomii, która jest zabiegiem 

stosowanym już także i w Polsce (dk. J. J. 

Pawłowicz).  

Ze względu na bardzo realny dla wielu 

katolików problem z praktyką przebacze-

nia duże znaczenie przywiązujemy do 

refleksji irlandzkiego redemptorysty J. 

McManusa oraz p. S. Thornton, którzy 

wyróżniając siedem etapów na drodze 

wiodącej do przebaczenia, ułatwiają czy-

telnikowi jej przejście. 

Ostatnie miesiące obfitowały również w 

wiele ważnych wypowiedzi Benedykta 

XVI. Wszystkich, którzy nie mogli śledzić 

ich na bieżąco, zachęcamy do lektury 

opracowanej przez K. Fryzła – Krótkiej 

prezentacji wybranych dokumentów Magi-

sterium i wypowiedzi papieża.  

Poza tym, jak zwykle pomagamy w przy-

gotowaniu niedzielnych homilii, a także 

zachęcamy do czytania, prezentując god-

ne uwagi książki.    Za: www.redemptor.pl. 

 

     

  Wiadomości krajowe 

 

Wystawa o św. Maksymilianie 

w Senacie RP 

 

W środę 15 czerwca w gmachu Senatu 

wicemarszałek Marek Ziółkowski uroczy-

ście otworzył wystawę poświęconą życiu i 

dziełu o. Kolbego. Rok 2011 senatorowie 

RP ogłosili Rokiem św. Maksymiliana, z 

racji przypadającej 14 sierpnia 70. rocznicy 

śmierci męczeńskiej franciszkanina. „Bar-

dzo się cieszę z takiej koncepcji wystawy. 

Ona pokazuje, jego drogę do świętości i to, 

że był człowiekiem wielowymiarowym. 

Człowiekiem z krwi i kości. Dzięki tej wy-

stawie św. Maksymilian Maria Kolbe jest 

nam bliższy” – mówił z radością wicemar-

szałek Marek Ziółkowski. Na 25 planszach 

pokazanych zostało ponad 100 zdjęć św. 

$#guid{455C281C-0742-4396-B39A-B0FD6CEFB3D F}#$ 

http://www.zyciezakonne.pl/
http://redemptor.pl/aktualnosci.php?id=261
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Maksymiliana z różnych okresów jego 

życia. Fotografie pochodzą z archiwum 

klasztoru ojców franciszkanów w Niepoka-

lanowie, a większość z nich nigdy nie była 

dotąd publikowana.  

„Wybór zdjęć na tę wystawę był bardzo 

trudny. Szukałem zdjęć, z jednej strony 

unikalnych, a z drugiej strony, pokazują-

cych prawdziwe oblicze o. Maksymiliana”  

– mówi nam Tomasz Krzyżak, autor wy-

stawy, dziennikarz i publicysta specjalizu-

jący się w tematyce religijnej.  

Na wystawie można też zobaczyć rękopi-

sy, dokumenty, fotokopie listów, a także 

projekty jego wynalazków.   Uzupełnieniem 

wystawy jest album pod tym samym tytu-

łem, w którym czytelnik znajdzie ok. 300 

fotografii oraz wypowiedzi osób, które 

znały Świętego. Wystawa i album powstały 

w Wydawnictwie Ojców Franciszkanów w 

Niepokalanowie.  

 

Ekspozycja dostępna jest w gmachu par-

lamentu do końca czerwca. Dlaczego tak 

krótko? – pytałem się wicemarszałka. „Jest 

to bardzo pożądana przestrzeń wystawo-

wa” – odpowiedział Marek Ziółkowski. 

Jednocześnie senatorowie z wicemarszał-

kiem Zbigniewem Romaszewskim na czele 

zapewniali mnie, że ekspozycja przypadła 

na bardzo dobry czas. Pod koniec roku 

szkolnego bowiem mnóstwo młodzieży z 

wychowawcami z całej Polski odwiedza 

Parlament.  

W imieniu franciszkanów podziękowania i 

życzenia senatorom i zaproszonym go-

ściom złożył wikariusz warszawskiej pro-

wincji o. Wiesław Pyzio. jms 

Nowy zarząd Prowincji Matki Bożej 

Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych  

 

Dekretem z dnia 10 maja 2011 roku Defini-

torium Generalne Zakonu Braci Mniejszych 

mianowało nowy Zarząd Prowincji Matki 

Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych. 

Dekret został ogłoszony w dniu rozpoczę-

cia Kapituły Prowincjalnej, 16 maja 2011 r. 

Mianowani zostali: Ministrem prowincjal-

nym: o. Jakub Mentel, Wikariuszem pro-

wincjalnym:  o. Rufin Maryjka. Definitorami: 

o. Kamil Łętowski, o. Stanisław Mazgaj, o. 

Alojzy Warot, o. Mariusz Uniżycki, br. 

Adam Stanik. Sekretarz prowincji o. Stani-

sław Mazgaj. 

 

VII Ogólnopolskie Sympozjum  

Teologii Życia Konsekrowanego  

Krzydlina Mała  

 

Organizatorami kolejnego już – VII Ogól-

nopolskiego Sympozjum Teologii Życia 

konsekrowanego była Polska Prowincja 

Misjonarzy Klaretynów oraz Papieski Wy-

dział Teologiczny we Wrocławiu. Zachwyt 

nad pięknem Bożego planu i zachęta do 

mężnego stawiania czoła trudnościom 

towarzyszyły rozważaniom nad komunią z 

Bogiem, z ludźmi i ze sobą podczas tego-

rocznego spotkania w Krzydlinie Małej.  

 

W centrum wykładów i dyskusji były różne 

wymiary tej komunii i konkretne realia 

życia we wspólnocie – źródle sił, ale i 

miejscu spotkania ze swą słabością.  

W tematykę sympozjum, poświęconego 

„Duchowości Komunii w powołaniu osoby 

konsekrowanej”, wprowadził słuchaczy ks. 

prof. dr hab. Waldemar Irek. „Jak Ty, Ojcze 

we Mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w 

nas jedno” (J17,21) – modlitwa Jezusa z 

Ostatniej Wieczerzy stała się punktem 

wyjścia dla obrazu Kościoła jako komunii 

osób włączonych w życie Trójcy Świętej. 

Prelegent ukazał Kościół jako Lud Boży i 

Ciało Chrystusa, wspólnotę osób tworzą-

cych najgłębszą jedność w całym bogac-

twie różnorodności, wzajemnych relacji i 

„organicznych” więzi.  

 

Ks. bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski 

za św. Pawłem zachęcał: „dajcie ciała 

swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przy-

jemną, jako wyraz waszej rozumnej służby 

Bożej. ” (por Rz 12). Tłumaczył, w jaki 

sposób w życiu chrześcijan ma się dopeł-

niać ofiara „Bogu przyjemna”, czyli cało-

palna, i jak pełnić „rozumną służbę” ogar-

niającą szeroko rozumianą „liturgię całego 

życia”. 

 

O. prof. dr hab. Jerzy W. Gogola OCD, 

mówiąc o ascezie i mistyce, ukazał życie 

duchowe jako nieustanny dialog między 

Bogiem i człowiekiem – dialog, w którym 

zawsze Boże mówi pierwszy, a człowiek 

odpowiada. O problemach wynikających z 

braku ludzkiej dojrzałości u osób wchodzą-

cych na drogę życia konsekrowanego 

mówił ks. dr Krzysztof Dyrek SJ. Prorocki 

wymiar życia konsekrowanego również 

związany jest z tajemnicą komunii i życia 

wspólnotowego. Mówił o tym ks. dr Woj-

ciech Popielewski OMI, podkreślając, że 

„Kościół nie chce proroków indywiduali-

stów”; w misji Kościoła chodzi o „oddziały-

wanie wypływające z agape; chodzi o dar 

zrodzony z komunii i dla komunii”. „Po tym 

wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, 

jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 

13,35). – Osoba konsekrowana całym 

życiem wskazuje na Boga, który jest miło-

ścią – mówił o. prof. dr hab. Jacek Kiciński 

CMF. Życie konsekrowane jest znakiem, a 

znaki muszą być jasne, czytelne, ma je 

cechować prostota i jednoznaczność. 

Wiele szczegółowych aspektów życia we 

wspólnocie było przedmiotem rozważań, 

debat i dzielenia się w czasie konwersato-

riów. Jak czerpać siły ze Słowa Bożego, 

jak łączyć pracę z modlitwą, jak – i po co – 

korzystać z kierownictwa duchowego oraz 

praktyki wspólnotowej rewizji życia? Czy 

można doświadczyć „wypalenia powoła-

niowego”, jak wyciągać pożytek z kryzy-

sów i problemów? Rozważano kwestię 

zdrowo rozumianej ascezy, a także spoty-

kania się we wspólnotach życia konsekro-

wanego tradycyjnych i nowych form modli-

tewnych; kwestię rozwiązywania konflik-

tów, szczerości i upominania. Agata Com-

bik . Pełne sprawozdanie z sympozjum na: 

www.zyciezakonne.pl  

 

Czuwanie modlitewne w intencji 

powołań w Kalwarii  

Zebrzydowskiej 

 

Z soboty na niedzielę (11/12 czerwca 2011 

r.) w Sanktuarium Maryjnym w Kalwarii 

Zebrzydowskiej odbyło się VIII Ogólnopol-

skie Nocne Czuwanie modlitewne w inten-

cji powołań. Tematem przewodnim były 

słowa: „W komunii z Bogiem”.  Czuwanie 

modlitewne o 20.00 rozpoczął definitor 

prowincji - o. Kajetan Kowalski OFM, który 

w imieniu Prowincjała Ojców Bernardynów 

o. Jarosława Kani OFM, przywitał wszyst-

kich uczestników „Wieczernika” Kalwaryj-

skiego. Program czuwania obejmował: 

modlitwę-litanię do bł. Jana Pawła II, mo-

dlitwę różańcową i Apel Jasnogórski (w 

bazylice); koncert ewangelizacyjno-

powołaniowy zespołu kleryckiego „San 

Damiano” (WSD OO. Bernardynów z Kal-

warii Zebrzydowskiej) przy polowym ołta-

rzu oraz świadectwa osób o swoim powo-

łaniu (2 sióstr zakonnych i kapłana).  

 

  

 

O północy rozpoczęła się uroczysta Eu-

charystia. Na wstępie, kustosz sanktu-

arium o. Damian Muskus OFM przywitał 

Ks. Bpa Wiesława Lechowicza - Delegata 

Episkopatu Polski ds. Powołań w Polsce, 

koncelebrujących kilkunastu kapłanów i 

wszystkich uczestników czuwania. Mszy 

św. przewodniczył Ks. Biskup, który wygło-

sił do uczestników okolicznościową homilię 

oraz uznanie dla organizatorów tych spo-

tkań modlitewnych w sanktuarium kalwa-

ryjskim i wdzięczność dla wszystkich mo-

dlących się, i wspierających inicjatywy na 

rzecz powołań w Polsce. (…) 

 

W VIII Ogólnopolskim Nocnym Czuwaniu 

modlitewnym w intencji powołań, wzięło 

http://www.zyciezakonne.pl/
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udział kilkaset osób z całej Polski. Wśród 

nich byli przedstawiciele: kapłani diece-

zjalni i zakonni, alumni kilku seminariów 

duchownych i liczne grono osób zakon-

nych z ponad 40 zgromadzeń żeńskich i 

męskich, instytutów życia apostolskiego 

oraz duża liczba młodzieży. W to religijne 

przedsięwzięcie zaangażowało się czynnie 

kilkadziesiąt osób duchownych i świeckich. 

o. Zefiryn Mazur OFM.  

Za: www.powołaniebernardyni.pl  

 

30. Pielgrzymka Apostolstwa 

Trzeźwości na Jasnej Górze 

 

30. Pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości 

na Jasnej Górzetrwała 18 i 19 czerwca na 

Jasnej Górze. Jest to modlitwa w intencji 

trzeźwości i odnowy moralnej Narodu 

polskiego.  

 

Pielgrzymka na Jasną Górę należy do 

najważniejszych wydarzeń w duszpaster-

stwie trzeźwości obok Tygodnia Modlitw o 

Trzeźwość Narodu i Miesiąca Abstynencji. 

Jest okazją do ekspiacji za grzechy pijań-

stwa oraz okazją do spotkania się wielu 

osób, rodzin i środowisk zaangażowanych 

w posługę trzeźwościową w całej Polsce. 

Głównym organizatorem spotkania jest bp 

Tadeusz Bronakowski, przewodniczący 

Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. 

Apostolstwa Trzeźwości.  

 

 

 

Pielgrzymka rozpoczęła się w sobotę, po 

południu w Kaplicy św. Józefa, gdzie piel-

grzymi wysłuchali świadectw i wykładów. O 

godz. 21.00 wszyscy zebrali się na Apelu 

Jasnogórskim. Następnie w bazylice roz-

poczęła się Msza św. pod przewodnictwem 

bpa Tadeusza Bronakowskiego.  

 

„Dzisiaj w tym jasnogórskim sanktuarium 

patrzymy z wdzięcznością na minione lata, 

na ten wielki pokoleniowy łańcuch serc 

przybywających do domu naszej Matki, 

aby Jej zawierzyć sprawę trzeźwości Pola-

ków - mówił w homilii bp Bronakowski. - 

Tradycyjnie pielgrzymka jest wielkim świę-

tem całego Apostolstwa Trzeźwości. Spo-

tykamy się, aby wspólnie dziękować Bogu 

za wszelkie łaski, by wspólnie się modlić, 

rozmawiać, wymieniać doświadczeniami. Z 

perspektywy minionych pielgrzymek mo-

żemy z dumą powiedzieć, że tak wiele 

dobra udało się w Polsce ocalić, tak wiele 

dobra udało się stworzyć dzięki działalno-

ści trzeźwościowej duszpasterzy diecezjal-

nych i zakonnych, sióstr zakonnych, grup 

parafialnych, stowarzyszeń, ruchów, dzięki 

zaangażowaniu pojedynczych osób, rodzin 

i całych wspólnot lokalnych”. (…) 

 

Całą noc w Kaplicy Matko Bożej trwało 

czuwanie w intencji trzeźwości z modlitwą 

o uzdrowienie rodzin z nałogów pijaństwa 

oraz innych uzależnień, a także jako wy-

nagrodzenie za grzechy pijaństwa.  

 

Niedziela rozpoczęła się poranną Drogą 

Krzyżową na wałach jasnogórskich. O 

godz. 9.30 została odprawiona Msza św. 

przed Cudownym Obrazem, podczas 

której odczytano Akt Zawierzenia i Tele-

gram do Ojca Świętego Benedykta XVI. 

Pielgrzymkę zakończyło spotkanie diece-

zjalnych duszpasterzy trzeźwości i zakon-

nych referentów trzeźwości z bp Tade-

uszem Bronakowskim. O. Stanisław To-

moń.                      Za: www.jasnagora.com  

 

Wznowienie procesu beatyfikacyj-

nego o. Bernarda z Wąbrzeźna 

 

10 czerwca 2011 roku, o godz: 11:00  w 

kościele klasztornym Narodzenia NMP w 

Lubiniuks. Abp. Stanisław Gądecki dokonał 

uroczystego zaprzysiężenia Trybunału 

oraz Komisji Historycznej, tym samym 

uroczyście wznawiając proces beatyfika-

cyjny sł. Bożego o. Bernarda z Wąbrzeźna. 

Sesję otwierającą ksiądz Arcybiskup roz-

począł od specjalnej modlitwy, po której ks. 

Dr Rafał Pajszczyk, przewodniczący Try-

bunału wprowadził uczestników w istotę i 

znaczenie uroczystości zaprzysiężenia. Po 

krótkim wprowadzeniu ks. Arcybiskup 

wręczył członkom Trybunału oraz Komisji 

Historycznej dekrety tym samym konstytu-

ując Komisję i Trybunał. (…) 

 

Bezpośrednio po sesji otwierającej pod 

przewodnictwem ks. Arcybiskupa została 

odprawiona uroczysta msza święta, w 

której wzięli udział duchowni zakonni i 

diecezjalni z dekanatów krzywińskiego, 

śremskiego, kościańskiego i gostyńskiego 

jak również pielgrzymi Wąbrzeźna – ro-

dzinnego miasta o. Bernarda wraz z dusz-

pasterzami oraz Grodziska Wielkopolskie-

go, które od lat nie tylko uznaje ojca Ber-

narda za swojego szczególnego orędowni-

ka, ale także widzi w jego osobie szcze-

gólny znak jedności grodziszczan, czego 

wyrazem są bardzo liczne pielgrzymki do 

jego grobu, ulica jego imienia, studnia i 

pomnik. W uroczystościach wziął także 

udział vice marszałek Wielkopolski Woj-

ciech Jankowiak oraz władze miasta Gro-

dziska, Wąbrzeźna, Kościana i Krzywinia.  

 

W homilii ksiądz Arcybiskup zaznaczył, że 

to, co cechuje prawdziwych zakonników to 

– zgodnie z Ewangelią janową miłość 

agape, która zgodnie z pragnieniem Jezu-

sa winna być „większa od innych”. Sł. Boży 

o. Bernard kierowany tą właśnie miłością, 

po wielu latach nauki w Kolegium Jezuitów 

w Poznaniu, jako miejsce swojego życia 

wybrał ostatecznie Opactwo Benedykty-

nów w Lubiniu. Odkrył, bowiem, że to nie 

tyle nauka jest jego pierwszą i najważniej-

szą miłością i powołaniem, lecz chwała 

Boża wyrażona w liturgii. 

 

Ksiądz Arcybiskup podkreślił, że ten syn 

Zakonu świętego Benedykta, który na 

przestrzeni stuleci wydał tysiące świętych i 

błogosławionych jest także synem ziemi 

poznańskiej, która była jest i może być 

miejscem wzrastania w świętości. o. Mak-

symilian Nawara OSB 

 

 100 lat życia S. Gabrieli Heleny 

Sporniak – michalitki 

 

Te Deum laudamus! Jakże nie uwielbiać 

Dobrego Boga, który pozwala po raz 

pierwszy w historii Zgromadzenia michali-

tek, przeżywać TAKI JUBILEUSZ!!! - 100 

LAT ŻYCIA S. GABRIELI HELENY 

SPORNIAK. Dziękujemy Bogu za dar 

naszej Czcigodnej Jubilatki i za dar jej 

wiernej posługi w Zgromadzeniu. Wszyst-

kich naszych Przyjaciół zapraszamy do 

duchowej łączności z nami i prosimy o 

modlitwę w intencjach naszej Stulatki. 

 

 

 

Dzisiaj w kaplicy Sióstr Michalitek w Miej-

scu Piastowym, Mszę św. dziękczynną za 

życie i powołanie s. Gabrieli odprawił ks. 

kapelan Dariusz Kielar. Podczas Euchary-

stii wygłosił okolicznościową homilię, a 

przed błogosławieństwem wręczył naszej 

Jubilatce obraz bł. Jana Pawła II. Siostra 

otrzymała także specjalne błogosławień-

stwo i życzenia od Ojca św. Benedykta XVI 

i od ks. abpa Józefa Michalika 

 

Po Mszy św. Zarząd Zgromadzenia i 

wszystkie Siostry Wspólnoty w Miejscu 

Piastowym złożyły Ukochanej Jubilatce 

serdeczne życzenia. W niedzielę - 19 

czerwca odprawiona zosyała Eucharystia 

Jubileuszowa, z udziałem o. gen. K. Ra-

dzika, licznych kapłanów i innych gości.  

 

Wielką radością jest dla nas, że s. Gabriela 

jest nadal sprawna fizycznie, ma dobrą 

pamięć i prowadzi intensywne życie modli-

http://www.powo�aniebernardyni.pl/
http://www.jasnagora.com/
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tewne. Każdego dnia, oprócz wielu godzin 

spędzonych w kaplicy, szyje stuły i wyko-

nuje różne prace krawieckie. Uczestniczy 

także we wspólnych spotkaniach i posił-

kach. Cieszy się, gdy siostry ją odwiedza-

ją, chętnie rozmawia, życzliwie i z troską 

interesuje się rozwojem naszego Zgroma-

dzenia i losem poszczególnych Sióstr. Jest 

żywym i wiarygodnym źródłem wiedzy o 

dziejach naszego Zgromadzenia, świad-

kiem życia i posługi Służebnicy Bożej 

Matki Anny Kaworek, wspaniale opowiada 

o swoich przygodach jako wychowanki, 

postulantki, siostry, która dzieliła losy 

Zgromadzenia przed jego zatwierdze-

niem,w czasie okupacji naszego Narodu, w 

latach PRL-u i aż po dzień dzisiejszy.  

.  

Z życiorysu:  

 

Helena Sporniak ur. się 17 czerwca 1911 r. 

w Równym koło Krosna. Miała 9-ro ro-

dzeństwa. Jej mamam Maria zmarła, gdy 

Helenka miała 2,5 roku. Ojciec Jan prze-

bywał w tym czasie w rosyjskiej niewoli (I 

wojna światowa). Wychowaniem Helenki i 

jej siostry Zosi zajęła się ciotka w Rogach. 

Sama jednak miała wiele dzieci i trudno jej 

było podołać dodatkowym obowiązkom. 

Dlatego, gdy Helenka zaczęła 6 rok życia, 

znalazła się ochronce prowadzonej przez 

przyszłe siostry michalitki w Miejscu Pia-

stowym. Przylgnęła sercem do przełożonej 

sióstr, Anny Kaworek (obecnie Sł. Bożej) i 

przy niej wzrastała jako wychowanka. Po 

zatwierdzeniu Zgromadzenia (w 1928 r.) 

wstąpiła do postulatu, później - jako s. 

Gabriela - odbyła formację w nowicjacie i 

złożyła śluby zakonne. 29 września br. 

minie 80 lat od jej pierwszej profesji za-

konnej. W Zgromadzeniu pracowała głów-

nie jako hafciarka szat liturgicznych, ale 

była też zakrystianką, opiekunką dzieci i 

kierowniczką Domu Dziecka. Sprawowała 

funkcje przełożonej domu w Radomiu i w 

Szydłowcu. W latach 1962 - 1966 była 

radną generalną .Więcej: www.michalitki.pl 

 

W Tarnowie prapremiera dramatu 

„Cela ojca Maksymiliana” i benefis 

Kazimierza Brauna 

W sobotę wieczorem w Tarnowskim Te-

atrze im. Ludwika Solskiego miała miejsce 

światowa prapremiera dramatu Kazimierza 

Brauna „Cela ojca Maksymiliana”, w reży-

serii samego autora. Połączona była ona z 

obchodami dwóch jubileuszy: 75. rocznicą 

urodzin i 50-leciem pracy artystycznej 

profesora.  

 

 

 

Podczas gali reżyser otrzymał Krzyż Ko-

mandorski Orderu Zasługi Rzeczypospoli-

tej Polskiej, przyznany przez Prezydenta 

RP Bronisława Komorowskiego. Z tej 

okazji również zarząd Związku Artystów 

Scen Polskich wystosował list gratulacyjny 

wraz z życzeniami. „W dniu prapremiery 

najnowszej sztuki życzymy twórczej ener-

gii, niecodziennych inspiracji oraz wielu sił i 

wytrwałości w prowadzeniu dialogu z ko-

lejnymi pokoleniami odbiorców” – napisał 

prezes Olgierd Łukaszewicz.  

Na spektaklu i benefisie obecni byli m.in. 

dyr. Departamentu Narodowych Instytucji 

Kultury w Ministerstwie Kultury i Dziedzic-

twa Narodowego Zenon Butkiewicz, pre-

zes Telewizji Polskiej Juliusz Braun, pro-

wincjał franciszkanów z Krakowa o. Jaro-

sław Zachariasz oraz władze państwowe i 

samorządowe.   

Profesor Braun złożył liczne podziękowa-

nia. Panu Bogu – za życie. Św. Maksymi-

lianowi –  za opiekę nad pracą teatralną i 

pisarską. Wszystkim, którzy zaszczycili go 

swoją obecnością na benefisie i prapre-

mierze oraz tym nieobecnym, którzy jed-

nak uczestniczyli w jego życiu. Złożył także 

wyrazy wdzięczności tym, którzy skierowali 

do niego tego wieczoru dobre słowa i 

obdarzyli go ogromnymi prezentami.  

„Mam pełną świadomość, że ja tylko 

świadczę tutaj o dobrych polskich trady-

cjach, poważnych wartościach, które tylko 

staram się reprezentować (...). Dziękuję 

wszystkim z przeszłości i teraźniejszości, 

którzy nauczyli mnie kochać Tarnów” – 

zakończył (dziadkowie Brauna i jego słyn-

ny stryj Jerzy, pisarz, poeta, dramaturg, 

działacz polityczny mieszkali w Tarnowie – 

przyp. red.). jms.   

 

   

  Refleksja Tygodnia  

 

                Związki partnerskie 

                                                              Felieton Dariusza Kowalczyka SJ 

 

Pan premier zrobił duży ukłon w stronę 

aktywistów homoseksualnych i stwierdził: 

„Zbliżamy się do momentu, kiedy związki 

partnerskie byłyby do zaakceptowania 

przez większość w przyszłym Sejmie, jak i 

przez Polaków”. To ważna deklaracja 

szefa rządu, która politycznie przesuwa go 

na lewo, a ponadto stawia w opozycji do 

nauczania Kościoła katolickiego. Zalegali-

zowane związki partnerskie oznaczają 

usankcjonowane prawem państwowym 

związki dwóch osób dowolnej płci. W prak-

tyce chodzi przede wszystkim o związki 

gejów i lesbijek.  

 

Skutki prawne legalizacji takich związków 

są podobne do małżeństwa, choć z punktu 

widzenia prawa pojęcie „związek partner-

ski” nie jest tożsame z pojęciem „małżeń-

stwa”. Tym niemniej jest prawdą, że legali-

zacja związków partnerskich to w rzeczy-

wistości wprowadzanie tylnymi drzwiami 

tzw. małżeństw homoseksualnych. Warto 

ponadto zauważyć, że lepiej byłoby mówić 

o rejestracji niż legalizacji związków homo-

seksualnych, gdyż słowo „legalizacja” 

nasuwa błędne skojarzenie, że obecnie 

związki te są nielegalne. Tymczasem to, z 

kim wiążą się osoby homoseksualne, 

pozostaje ich prywatnym wyborem, które-

go prawo przecież nie zakazuje.  

Niektórzy katolicy, a zarazem czujni 

obrońcy każdej wypowiedzi premiera, 

próbują  tłumaczyć, że dopóki nie nazywa 

się związków partnerskich małżeństwem, 

dopóty nie ma problemu, gdyż przecież 

mogą istnieć różne umowy prawne między 

ludźmi. To bałamutny pogląd, nie do pogo-

dzenia z nauczaniem Kościoła. Otóż czym 

innym jest np. zawarcie umowy między 

dwoma mężczyznami w sprawie dziedzi-

czenia, a czym innym sankcjonowanie 

pary gejowskiej jako instytucji społecznej 

chronionej przez państwo.  

Warto, aby ci, którzy pretendują do wypo-

wiadania się na ten temat z pozycji katolic-

kich, przeczytali najpierw opublikowany w 

2003 roku z woli Jana Pawła II krótki do-

kument Kongregacji Nauki Wiary „Uwagi 

dotyczące projektów legalizacji prawnej 

związków między osobami tej samej płci”. 

Czytamy w nim, że „prawne uznanie 

związków homoseksualnych albo zrówna-

nie ich z małżeństwem oznaczałoby (…) 

aprobatę zachowania wewnętrznie nieupo-

rządkowanego i w konsekwencji uczynie-

nie go modelem dla aktualnego społe-

czeństwa”. A zatem Kościół sprzeciwia się 

nie tylko zrównaniu związku homoseksual-

nego z małżeństwem, ale także każdej 

legalizacji (rejestracji) takich związków, 

nawet jeśli nie są one nazywane małżeń-

stwami, lecz związkami partnerskimi.  

Kongregacja rozróżnia pomiędzy 

słuszną autonomią jednostki i zachowa-

niem homoseksualnym jako zjawiskiem 

http://www.michalitki.pl/news.php?readmore=523
http://m.in/
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prywatnym a podnoszeniem tego zacho-

wania do rangi relacji społecznej prawnie 

przewidzianej, zaaprobowanej i wspieranej 

przez państwo. I stwierdza, że nie ma ani 

racjonalnego, ani moralnego powodu, aby 

tendencja homoseksualna, która sama z 

siebie nie wnosi nic znaczącego w rozwój 

osoby i społeczności, miała otrzymać od 

państwa specyficzne uznanie prawne. 

Dlatego też związki homoseksualne po-

winny pozostać sprawami prywatnymi, bez 

żadnego usankcjonowania prawnego. 

Swoją  drogą warto sobie uświadomić, że 

aktywiści gejowscy działają na zasadzie 

„znikającego horyzontu”, to znaczy ich 

żądaniom nie ma końca. Zaczynali od 

postulatu, aby ich zostawić w spokoju, bo 

homoseksualizm to ich osobista sprawa. 

Doszli to żądania, by ich związki uznawało 

prawnie państwo. Adopcja dzieci to kolejny 

krok w tej strategii…  

W dokumencie Kongregacji stwierdza 

się jednoznacznie, że „wszyscy wierni 

mają obowiązek przeciwstawienia 

się zalegalizowaniu prawnemu związków 

homoseksualnych”, a parlamentarzysta 

katolik „ma obowiązek moralny wyra-

zić jasno i publicznie swój sprzeciw, i gło-

sować przeciw projektowi ustawy”. Mam 

nadzieję, że w obecnej sytuacji biskupi 

polscy przypomną to nauczanie Kościoła, 

aby uchronić wiernych przed zamętem w 

tej kwestii. 

 

 

   

  Wiadomości zagraniczne  

 

Beatyfikacja szarytki - ofiary  

rewolucji francuskiej 

 

Uroczystości beatyfikacyjne odbyły się w 

miasteczku Dax w południowo-zachodniej 

Francji, w regionie Akwitanii. Mszy na 

stadionie miejskim przewodniczył w imie-

niu Papieża kard. Angelo Amato. Prefekt 

Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych 

odniósł się do najważniejszych wydarzeń 

z życia nowej błogosławionej, która w 

dobie rewolucji francuskiej stała się pio-

nierką działalności charytatywnej i spo-

łecznej Kościoła w XVIII wieku 

. 

 

 

Marguerite (Małgorzata) Rutan urodziła 

się 23 kwietnia 1736 r. w Metzu w Lota-

ryngii. Była ósmym z 15 dzieci w średnio-

zamożnej rodzinie chrześcijańskiej. Jej 

ojciec początkowo był kamieniarzem i 

murarzem, a następnie został architek-

tem. Natomiast matka zajmowała się 

domem i potomstwem, nie zaniedbując 

wychowania do wiary i miłości bliźniego. 

Ojciec szybko zorientował się, że Małgo-

rzata przejawia liczne talenty intelektualne 

i kształcił ją w przedmiotach ścisłych: 

matematyce, geometrii, architekturze. 

Były to opatrznościowe przygotowania do 

przyszłej służby w zgromadzeniu, kiedy 

budowała szpitale. 

 

Szybko odkrywając powołanie zakonne, w 

wieku 21 lat wstąpiła do paryskiego nowi-

cjatu Sióstr Miłosierdzia. Jako szarytka 

przepracowała niestrudzenie 37 lat, po-

sługując w szpitalach chorym i potrzebu-

jącym. Jej misję ubogim przerwała rewo-

lucja francuska, której nienawiść skiero-

wała się przeciw Kościołowi katolickiemu. 

Kard. Amato podkreślił, że szarytki oskar-

żono o sabotowanie rewolucji.  

 

„Podczas rewolucji francuskiej wspólnotę 

Sióstr Miłosierdzia w Dax rozwiązano 20 

kwietnia 1792 r. – powiedział Radiu Waty-

kańskiemu kard. Amato. – Siostra Małgo-

rzata została aresztowana i uwięziona 24 

grudnia 1793 r. Całkowicie odizolowana, 

po dwóch procesach w trybie doraźnym, 

podczas których nie zezwolono na obro-

nę, została zgilotynowana 9 kwietnia 1794 

r. Oskarżenia były ogólne i bezpodstaw-

ne, a dotyczyły sabotowania rewolucji. 

Zakonnica odmówiła bowiem podpisania 

przysięgi cywilnej, podobnie jak odrzuciła 

szpitalnego kapelan, który złożył taką 

przysięgę i był wierny antykatolickiemu, 

ateistycznemu reżimowi. Rewolucjoniści 

byli zadeklarowanymi przeciwnikami 

szarytek, ponieważ ich ofiarna służba 

ubogim i chorym przeczyła oskarżeniom, 

że zakonnice są pasożytami społeczeń-

stwa” – mówił watykański purpurat.  

 

Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyj-

nych zwrócił uwagę, że paradoksalnie w 

imię wolności negowano wówczas wol-

ność wyznania i sumienia. Przypomniał, 

że rewolucja francuska nie zakończyła się 

bynajmniej „ziemskim rajem”, jaki obiecy-

wano, ale okresem terroru, w którym 

profanowano pięknie brzmiące hasła 

wolności, równości i braterstwa. „W rze-

czywistości tylko w Ewangelii hasła te 

odpowiadają prawdzie, bo opierają się na 

słowie miłość, które nadaje im prawdziwe 

znaczenie” – dodał kard. Amato.  

Za: Radio Watykańskie 

 

 Nowy generał  

zmartwychwstańców 

 

Podczas odbywającej się w Rzymie, w 

Domu Generalnym Zgromadzenia Zmar-

twychwstańców, XXXII Kapituły General-

nej, ojciec Bernard Hylla z Prowincji Pol-

skiej Zgromadzenia został wybrany prze-

łożonym generalnym. Jest to dwudziesty 

drugi przełożony wspólnoty zmartwych-

wstańczej, poczynając od Brata Starsze-

go i Założyciela, Sługi Bożego Bogdana 

Jańskiego.  

 

Ojciec Bernard Hylla urodził się 5 wrze-

śnia 1959 roku w Szamotułach. W roku 

1979 wstąpił do zmartwychwstańców, a w 

roku 1980 złożył  pierwsze śluby zakonne. 

Filozofię studiował w Instytucie Teolo-

gicznym Księży Misjonarzy w Krakowie, 

zaś teologię w Uniwersytecie Gregoriań-

skim w Rzymie, będąc pierwszym roczni-

kiem odnowionego Kolegium Zmartwych-

wstańczego w Wiecznym Mieście. Świę-

cenia kapłańskie otrzymał 25 lat temu, 10 

maja 1986 roku w Krakowie, przez posłu-

gę bpa Briana Hennessy’ego CR, ordyna-

riusza Diecezji Hamilton na Bermudach.  

 

Po święceniach pracował jako wicerektor 

Niższego Seminarium Duchownego 

Zmartwychwstańców w Poznaniu, na-

stępnie jako wicerektor Kolegium Zmar-

twychwstańczego w Rzymie i wikariusz 

Parafii p.w. św. Jana Ewangelisty w Mon-

tecelio, w Diecezji Tivoli. W międzyczasie 

uzyskał stopień licencjata pedagogiki w 

Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w 

Rzymie. Wróciwszy do Polski był rektorem 

Niższego Seminarium Duchownego w 

Poznaniu, a następnie przez dziewięć lat 

Wyższego Seminarium Duchownego 

Zmartwychwstańców i Collegium Resur-

rectianum w Krakowie. Od 2006 roku 

pracował w Sanktuarium na Mentorelli, a 

od 2009 roku był proboszczem Parafii 

p.w. św. Maurycego w Acilia w Diecezji 

Rzymskiej.  

Ojciec Bernard jest pierwszym Polakiem 

na urzędzie generała zmartwychwstan-

ców po trzydziestu latach. o. Wiesław 

Śpiewak CR  

http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=497511
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Dzień modlitw w intencji życia 

kontemplacyjnego w Hiszpanii 

 

„Lectio divina drogą światła” – pod takim 

hasłem Kościół w Hiszpanii obchodzi 

dzień modlitw w intencji życia kontempla-

cyjnego „Pro orantibus”. W Hiszpanii jest 

ok. 14 tysięcy mnichów i mniszek. Modli-

twa w intencji tych, którzy wybrali życie 

kontemplacyjne, jest „wyrazem uznania, 

szacunku i wdzięczności wobec tego, co 

reprezentują, oraz bogatego dziedzictwa 

duchowego ich instytutów w Kościele” – 

czytamy w okolicznościowym przesłaniu 

Konferencji Episkopatu Hiszpanii. 

 

„Chrystus nazywa siebie Drogą, która 

prowadzi do Ojca, i prawdziwym Świa-

tłem, które oświeca każdego, kto przy-

chodzi na ten świat. Jeśli Chrystus jest 

Słowem Bożym, które stało się ciałem, i 

Światłem, które przyświeca naszym kro-

kom, to samo Słowo jest drogą światłości, 

którą możemy przejść na kartach Pisma 

Świętego prowadzeni przez Ducha”. 

Lectio divina jest nie tylko poszukiwaniem 

Boga przez lekturę Biblii, ale także „oży-

wianiem naszej wiary i oświecaniem 

naszej egzystencji” – czytamy w przesła-

niu. 

 

Z powodu braku powołań trwa proces 

łączenia instytutów i wspólnot. Sprowa-

dzanie powołań z Ameryki Łacińskiej i Azji 

nie tylko nie było dobrym rozwiązaniem, 

ale wręcz stworzyło wiele problemów.  

M. Raczkiewicz CSsR, Madryt 

Za: Radio Watykańskie 

 

Redemptorysta z Polski został 

biskupem w sercu Amazonii 

 

Papież Benedykt XVI dnia 15 czerwca br. 

mianował redemptorystę O. Marka Piątka 

biskupem Prałatury terytorialnej Coari w 

Brazylii. O. Marek Piątek CSsR, urodził 

się 10.10.1954 r. w Tuchowie (diecezja 

tarnowska). Jest członkiem Zgromadzenia 

Najświętszego Odkupiciela (Redemptory-

ści). Profesję zakonną złożył 15.08.1974 

r. a dnia 05.06.1980 r. przyjął święcenia 

prezbiteratu. Od czasu podjęcia pracy 

misyjnej w Brazylii należy do Wiceprowin-

cji Bahia.  

 

 

 

Po ukończeniu Wyższego Seminarium 

Duchownego Redemptorystów w Tucho-

wie, podjął studia teologii moralnej w 

Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie, za-

kończone zdobyciem doktoratu w roku 

1986. W tym samym roku wyjechał do 

Brazylii i zamieszkał we wspólnocie re-

demptorystów w Salwadorze, blisko 3-

milionowym mieście na wschodnim wy-

brzeżu. We wspólnocie zakonnej w Sal-

wador pełnił szereg funkcji – był przełożo-

nym, wychowawcą studentów, a od roku 

2000 proboszczem parafii "Ressurreição 

do Senhor" w Salwadorze. O. Marek 

Piątek wykłada teologię moralną na Kato-

lickim Uniwersytecie w Salwadorze 

(USCAL) oraz na Fakultecie Teologicz-

nym św. Benedykta oraz w Instytucie 

Studiów nad Małżeństwem i Rodziną. Jest 

członkiem Stowarzyszenia Teologów 

Moralistów Brazylijskich oraz współpra-

cownikiem Redemptorystowskiego Cen-

trum Misyjnego. 

Prałatura terytorialna Coari leży w sta-

nie Amazonia w Brazylii. Została ustano-

wiona w 1963 r. i należy do Archidiecezji 

Manaus. Powierzchnia prałatury wynosi 

135,442 km/kw. Liczba ludności wynosi 

ponad 209 tys., z czego katolicy stanowią 

177 tys. (85 proc). W 6 parafiach prałatury 

pracuje 14 kapłanów, 27 zakonników i 

sióstr zakonnych.(…) Więcej na: 

www.redemptor.pl.  

Spotkanie jezuickich nowicjatów 

na Słowacji 

 

W dniach 2 - 7 czerwca w Juskowej Voli 

(okolice Preszowa) na Słowacji odbyło się 

Spotkanie Nowicjatów Towarzystwa Je-

zusowego z Europy środkowo-

wschodniej. Organizatorem był Nowicjat 

czesko-słowacki. Uczestnicy spotkania 

przyjechali z prowincji: Węgierskiej, 

Chorwackiej, Czeskiej, Słowackiej, Połu-

dniowej Polski oraz Wielkopolsko - Ma-

zowieckiej. Tegoroczne spotkanie miało 

charakter rekreacyjny, czas spędzaliśmy 

głównie na zwiedzaniu zabytkowych 

miejsc oraz integracji.  

 

Nasza droga na Słowację rozpoczęła się 

1 czerwca o 5.30. Na nocleg do Starej 

Wsi dotarliśmy późnym wieczorem. Na-

stępnego dnia, razem z południowym 

nowicjatem udaliśmy się do Juskowej 

Voli. Na miejscu poznaliśmy pozostałych 

uczestników spotkania, razem 46 osób. 

W ramach tegorocznego zjazdu nowicja-

tów mieliśmy okazję zobaczyć Preszów, 

góry wokół Juskowej Voli, drewniane 

kościoły w płn-wsch Słowacji, średnio-

wieczne miasteczko Bardejov, oraz Ko-

szyce. W Preszowie spotkaliśmy się z 

grekokatolickim arcybiskupem Janem 

Babjakiem, jezuitą, oraz odwiedziliśmy 

nasz dom rekolekcyjny. W Koszycach 

miało miejsce spotkanie z prowincjałem 

słowackim, o.Petrem Bujką SJ. 

 

Spotkanie Nowicjatów było możliwością 

poczucia międzynarodowego charakteru 

Towarzystwa, wymiany doświadczeń 

pomiędzy nowicjuszami, ale przede 

wszystkim wspólnej modlitwy oraz wypo-

czynku.                          Za: www.jezuici.pl 

Bernardyn nowym arcybiskupem  

kijowsko-żytomierskim 

 

Rezygnację z posługi pasterskiej w diece-

zji kijowsko-żytomierskiej obrządku łaciń-

skiego na Ukrainie złożył ze względu na 

wiek 76-letni bp Jan Purwiński. Przyjmu-

jąc ją, Papież mianował tam ordynariu-

szem dotychczasowego biskupa pomoc-

niczego łacińskiej diecezji odesko-

symferopolskiej Piotra Herkulana Malczu-

ka OFM, mianując go równocześnie arcy-

biskupem ad personam.  

 

Urodzony 7 lipca 1965 r., w Mołdawii, 

ukończył seminarium w Rydze i w 1992 r. 

przyjął święcenia kapłańskie, po czym 

wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych i 

odbył studia w Rzymie, uwieńczone dok-

toratem z teologii duchowości w Papie-

skim Ateneum Antonianum. Biskupem 

pomocniczym w Odessie został przed 

trzema laty.           Za: Radio Watykańskie 

Zesłanie Ducha Świętego na  misji 

marianów w Kamerunie 

 

Święto Zesłania Ducha Świętego, które 

kończy okres Paschalny jest uroczyście 

obchodzone w Kościele Afrykańskim, 

choćby w Kamerunie, gdzie jest ponad 

200 plemion, które mówią swoimi języka-

mi, więc i liturgia wygląda jak w Dziejach 

Apostolskich. Śpiewane są pieśni i stałe 

części Mszy św w tych językach, a prze-

cież wszyscy rozumieją, że chwalą jedne-

go Boga. Relacja z Kamerunu. 

 

Także u nas w Atoku w Sanktuarium 

Bożego Miłosierdzia Msza Św, której 

przewodniczył ks. Pawel Rawski MIC, 

była ubogacona śpiewami chóru w języ-

kach naszego regionu: Maka, Eondo, 

Baka, Bikele. Homilię o Duchu Św., którą 

głosił ks. Franciszek Filipiec MIC, katechi-

sta przetłumaczył na miejscowy język 

Maka. 

 

 Ksiądz Yves Oumarou MIC pojechał na 

wioskę Akok Maka, gdzie oprócz liturgii 

Zielonoświątkowej udzielił chrztu św. 

kilkorgu dzieciom, które przybyły specjal-

nie z Francji razem z matką pochodzącą z 

naszej parafii, a obecnie zamieszkałą w 

Paryżu, aby je ochrzcić w rodzinnej afry-

kańskiej wiosce.  

http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=497512
http://redemptor.pl/aktualnosci.php?id=258
http://www.jezuici.pl/
http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=490287
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 Ponieważ w naszej parafii obchodzimy 

od kilku lat nabożeństwa fatimskie, często 

łączymy je z liturgią niedzielną, aby więcej 

ludzi mogło w nich uczestniczyć. Zorgani-

zowaliśmy więc procesję z figurą Matki 

Bożej Fatimskiej na terenie Sanktuarium i 

odmawialiśmy różaniec przeplatany ma-

ryjnymi pieśniami. Na uroczystości było 

obecnych wielu chrześcijan, w tym Legion 

Maryi, oraz grupy charyzmatyczne. Przy-

było też wiele dzieci, bo akurat otrzymali 

świadectwa zakończenia szkoły. 

 

Przynieśli je do kościoła, aby pokazać 

oceny i podziękować za pomoc w forma-

cji. Wspomagamy bowiem kilkadziesiąt 

dzieci opłacając im szkołę i wyposażając 

w przybory szkolne.  Radosną atmosferę 

święta przerwała nam jednak wiadomość 

o nagłej śmierci katechisty Francisa Esso-

la. Modliliśmy się o życie wieczne dla 

niego.Wieczorem odwiedziliśmy księży 

paulinów na pobliskiej misji oddalonej o 

40 km. ks. Franciszek Filipiec MIC  

Za: www.marianie.pl.

 

   

  Witryna Tygodnia  

 

 

„Zapiski Tunezyjskie” 

 książka zamordowanego salezjanina, ks. Marka Rybińskiego 

 

Życzyłbym sobie, aby ta książka nie była 

tylko zbiorem informacji o misjach w Tune-

zji, ale spotkaniem z żywą osobą, czyli ze 

mną”. Taki wstęp do swojej książki dał ks. 

Marek Rybiński kilka miesięcy przed tra-

giczną śmiercią. 

 

Życie Kim był ten człowiek, którego tra-

giczne odejście komentowały media i 

ośrodki polityczne w Europie i na Bliskim 

Wschodzie? Ksiądz Marek był diamentem, 

tak w epilogu do książki ks. Przemysław 

Solarski, salezjanin, przyjaciel ks. Marka. 

„W śmiertelnym popiele życia Marka wielu 

odnajdzie najprawdziwszy diament czło-

wieczeństwa i chrześcijaństwa zarazem. 

Diament, któremu mistrzowski szlif nadała 

łaska Boża”. 

 Ksiądz Marek Rybiński urodził się 11 maja 

1977 roku w Koszalinie. Jako mały chło-

piec był ministrantem. W 1995 roku wstąpił 

do salezjańskiego nowicjatu w Czerwińsku 

nad Wisłą. W swoim podaniu do przyjęcia 

do Zgromadzenia jako motywację podał 

chęć poświęcenia się Jezusowi poprzez 

pracę z młodzieżą lub wyjazd na misje. 

Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 2005 

roku w Łodzi. W latach 2005-2006 praco-

wał w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym w 

Warszawie. Sam także myślał o pracy 

misyjnej. Rok przed wyjazdem na misje 

spędził w Olsztynie, gdzie organizował 

oratorium dla dzieci i młodzieży. Do sale-

zjańskiej pracy w Tunezji wyjechał na 

początku września 2007 roku. Miejscem 

jego misji była Manouba, miasteczko nie-

daleko Tunisu. Salezjanie prowadzą tam 

szkołę podstawową dla ok. 800 uczniów – 

wszyscy to muzułmanie. „Właśnie muzuł-

manie to moi nowi przyjaciele… Ludzie są 

wspaniali i to chyba bardzo ważne. A i ja 

uczę się tutaj wiele” – pisał do przyjaciół w 

Polsce. Pełnił tam funkcję ekonoma. Szu-

kał sponsorów, bo szkoła w Manoubie nie 

otrzymuje żadnych dotacji ze strony pań-

stwa.  

Śmierć Ksiądz Marek Rybiński został 

zamordowany podczas wykonywania 

pracy misyjnej. Mimo trudnej sytuacji poli-

tycznej, mimo pogróżek, ks. Marek pozo-

stał misjonarzem do końca. Aż do śmierci 

był wierny swemu powołaniu. Ksiądz Ma-

rek Rybiński jest męczennikiem naszych 

czasów, zmarł przy pracy misyjnej, wypeł-

niając swoje powołanie. „Ksiądz Marek 

Rybiński dołączył do grona pierwszych 

męczenników, św. Cypriana, Perpetuy i 

Felicyty, którzy na terenach dzisiejszej 

Tunezji, oddali życie za Chrystusa”. Tak 

mówił o nim abp Henryk Hoser na zakoń-

czenie uroczystości pogrzebowych ks. 

Marka, które odbyły się 2 marca 2011 roku 

w Bazylice NSJ na warszawskiej Pradze.  

 

 

Śmierć salezjanina odbiła się echem w 

wielu krajach świata, wywołała liczne mani-

festacje potępiające zbrodnię. Z całego 

świata napływały kondolencje i wyrazy 

solidarności z rodziną ks. Marka, z sale-

zjanami i wszystkimi, których ta śmierć 

boleśnie dotknęła. Na uroczystościach 

żałobnych w Tunezji modlili się wspólnie 

chrześcijanie i muzułmanie. 

Książka i filmKsiądz Marek Rybiński kilka 

miesięcy przed śmiercią zakończył pisanie 

książki „Zapiski Tunezyjskie”. Publikacja ta 

zawiera historię człowieka, który swoje 

życie oddał Bogu, poprzez służbę ludziom. 

Opisał w niej m.in. pracę w szkole, gdzie 

100% uczniów i współpracowników było 

muzułmanami. Pokochał Tunezję – jej 

kulturę, krajobraz, sztukę i historię naszpi-

kowane wątkami chrześcijańskimi. Aby 

czytelnik mógł łatwiej wyobrazić sobie 

realia w jakich żył ks. Marek, książka opa-

trzona jest licznymi fotografiami z Tunezji i 

zdjęciami okolicznościowymi jego przyja-

ciół. 

 

Po napisaniu książki, w styczniu 2011, ks. 

Marek poprosił o wydanie jej przez Sale-

zjański Ośrodek Misyjny w Warszawie. 

Miał być to zbiór opowieści, świadectwo 

pracy misyjnej salezjanina w Tunezji, kraju 

na wskroś muzułmańskim. Po tragicznej 

śmierci misjonarza wydanie tej książki 

nabiera innego znaczenia. Chcemy, aby 

była ona wydana jako historia życia kapła-

na, człowieka bardzo skromnego i pokor-

nego, który zmarł śmiercią męczeńską. 

Jego życie i praca może być wzorem do 

naśladowania i inspiracją dla przyszłych 

pokoleń.  

 

Do książki dołączony jest 26 minutowy film 

Dusza Tunezyjska. Dokument przybliża 

osobę zamordowanego salezjanina, opo-

wiada o tym, co działo się po jego śmierci 

w Tunezji i w Polsce. Ukazuje warunki w 

jakich żył ks. Marek, szkołę w której pra-

cował i osoby z którymi żył w Tunezji. Film 

zawiera relacje z uroczystości żałobnych w 

katedrze w Tunisie i w Warszawie. Obraz 

zamordowanego salezjanina dopełniają 

żywe wspomnienia jego rodziców i przyja-

ciół. Bernadetta Jamróz, SOM  

Za: www.salezjanie.pl 

 

http://www.marianie.pl/index.php?page=nowosci&id=693
http://www.salezjanie.pl/aktualnosci/?insp=ALL&kat=8&id=3648
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Zaproszenie 

 

Podyplomowe Studia i Kurs Teologii Życia Konsekrowanego  

Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu 

 

Po raz kolejny zwracamy się do Wszystkich osób konsekrowanych z propozycją uczestnictwa w Podyplomowych Studiach Teologii Życia 

Konsekrowanego lub w Kursie Teologii Życia Konsekrowanego.  

     Czym są Podyplomowe Studia Życia Konsekrowanego i czym jest Kurs Teologii Życia Konsekrowanego? Jest to przedsięwzięcie 

Polskiej Prowincji Misjonarzy Klaretynów oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Jego adresatami są przede wszystkim 

osoby konsekrowane. Celem studiów jest – formacja intelektualna w zakresie teologii życia konsekrowanego. W ramach Studiów i Kursu 

podejmowane są podstawowe zagadnienia dotyczące ogólnej teologii duchowości, teologii powołania, konsekracji, misji, teologii rad 

ewangelicznych, charyzmatu, wspólnoty, profetycznego wymiaru życia konsekrowanego, prawa zakonnego, antropologii życia 

konsekrowanego, formacji na poszczególnych etapach i in.  

     Kandydaci – adresatami formacji intelektualnej Podyplomowych Studiów Teologii Życia konsekrowanego (PSTŻK) i Kursu Teologii 

Życia Konsekrowanego (KTŻK) są wszystkie osoby konsekrowane (świeckie i zakonne) pragnące pogłębić swoją osobistą refleksję 

naukową nad teologią życia konsekrowanego.  

     Przyjęcia na Studia i Kurs – złożenie wymaganych dokumentów: podanie o przyjęcie do Instytutu Życia Konsekrowanego, życiorys, 

skierowanie lub zgoda przełożonych zakonnych, w przypadku studiów – odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej (lic. lub mgr), ksero 

dowodu osobistego, 3 fotografie. Przyjmowanie zgłoszeń do 30 września każdego roku pod adres:  Dom Formacyjny Misjonarzy 

Klaretynów, ul. Wieniawskiego 38, 51-611 Wrocław, tel. 71/ 348 30 86; e-mail: zk.redakcja@palabra.pl. Nauka na PSTŻK i KTŻK jest 

odpłatna i wynosi 600 zł. Opłata dotyczy całości roku akademickiego (300 zł za jeden semestr).  

      Czas trwania – Zajęcia, zarówno na Studium jak i w Kursie Teologii Życia Konsekrowanego trwają 2 lata (cztery semestry) z 

częstotliwością dwóch spotkań w miesiącu (2 i 4 sobota miesiąca, jednorazowo po 7 godzin). Łączna ilość jednostek w ciągu dwóch lat to 

ok. 254 godzin wykładowych. Wykładowcami Studium Teologii Życia Konsekrowanego i Kursu są pracownicy naukowi KUL, UKSW, 

UPJPII oraz PWT we Wrocławiu. W ramach PSTŻK i KTŻK organizowane jest corocznie ogólnopolskie sympozjum teologii życia 

konsekrowanego (również międzynarodowe). PSTŻK i KTŻK stanowią integralną całość wraz ze strukturą organizacyjną Redakcji 

dwumiesięcznika „Życie Konsekrowane”. Wykłady odbywają się w Domu Formacyjnym Misjonarzy Klaretynów we Wrocławiu przy ul. 

Wieniawskiego 38. m Zdobyte kwalifikacje – uwieńczeniem dwuletnich studiów jest zdobycie dyplomu Papieskiego Wydziału 

Teologicznego w zakresie PSTŻK, zaś KTŻK odpowiedniego zaświadczenia. Studia zamyka złożenie egzaminów z przedmiotów 

kursorycznych, zaliczenie przedmiotów monograficznych oraz napisanie pracy dyplomowej.  

    Kierownik PSTŻK i KTŻK – o. prof. dr hab. Jacek Kiciński CMF, ul. Wieniawskiego 38, 51-611 Wrocław, tel. 71/ 348 30 86, e-mail: 

kjcmf@wp.pl    

Pełna informacja na: www.zyciezakonne.pl  

 

Odeszli do Pana 

 

ŚP. 0. MARIAN TYRPAK, SVD 

 

Dnia 17 czerwca w Starym Sączu odszedł 

do Pana śp. o. Marian Tyrpak SVD. Po-

grzeb odbędzie się we wtorek 21 czerwca. 

O godz. 8.00 w kościele parafialnym św. 

Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu (ul. 

Mickiewicza 2), zostanie odprawiona Msza 

św. żałobna, której przewodniczyć będzie 

ojciec prowincjał. 

 

Następnie ciało śp. o. Mariana zostanie 

przewiezione do Nysy, gdzie o godz. 15.00 

w kościele parafialnym Matki Bożej Bole-

snej zostanie odprawiona Msza św. po-

grzebowa. Po czym ciało Zmarłego zosta-

nie złożone na cmentarzu zakonnym przy 

Domu Misyjnym św.Krzyża. Wieczny od-

poczynek racz mu dać Panie, a światłość 

wiekuista niechaj mu świeci na wieki. 

Amen. O. Andrzej Danilewicz SVD prowin-

cjał                              Za: www.werbisci.pl  

 

  

  

 

mailto:zk.redakcja@palabra.pl
mailto:kjcmf@wp.pl
http://www.zyciezakonne.pl/
http://www.werbisci.pl/index.php/zmarli-wspobracia/391-p-o-marian-tyrpak-svd

